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Въведение 

 
„Нищо не е вечно освен промените“ 

(Хераклит 500 г. пр.н.е.) 

 

Съществуват тематични области, които ни съпътстват ежедневно, 
повлияват творческия ни или житейски път, области, които ни разединяват 
или обединяват. Авторите на текстовете от настоящото книжно тяло сме 
обединени от обичта и верността към научното дирене и от убедеността ни 
относно непреходността на изследователския интерес към поземлените 
отношения. Това са обществените отношения в отрасъл селско стопанство. 
Обществени отношения, които са свързани с използването на земята като 
основен и незаменим фактор за производство. 

Динамиката в развитието на сложните процеси по регулиране на 
поземлените отношения в последните три десетилетия се разполага в 
координатната система система на трансформацията през 90-те години и 
прилагането на общностната земеделска плитика от 2007 г. За да стигнат до 
генезиса на проблемните полета, авторите се опитват да изследват 
случващите се промени през блендата на подходящи методологични и 
методични решения, изведени от различни теоретични школи и учения. 
Обществото, земята и индивидът заслужават обединените усилия на учени, 
пристрастни към макро и микро анализи, към прецизна кабинетна, 
експериментална и теренна работа, към детайлно познаване на 
институционализма във всички негови форми. 

От състоянието на поземлените отношения зависи каква стойност внася 
селското стопанство в националната икономика. България има монополни 
природно-климатични дадености за земеделско производство и вековни 
традиции. Единствено аграрният отрасъл е с положително външно-търговско 
салдо. За да се рентира потенциала на тези дадености, е необходимо 
поземлените отношения да осигуряват благориятна среда за стопанска 
дейност. Процесът на усъвършенстване на институционалната рамка е в 
режим на динамична промяна, с известни периоди на „задържане“ поради 
някои неработещи и често преправяни норми. 

Динамиката в глобалните и общностни политики повлиява съществено 
поземлените отношения и налага тяхното непрекъснато и детайлно 
изследване. Националните специфики и политики са нов фокус във все по- 
ясните контури на ОСП 2020+. Научната експертиза при администрирането на 
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общностната политика привнася възможност за синергийни ползи от 
усвояването на европейските финансови средства. Новата „зелена 
архитектура“, „кръговата икономика“, търсенето на резултатност от 
подкрепата по линия на ОСП, стимулирането на създаването на земеделски 
стопанства от млади хора, подкрепата за малките стопанства, обвързаното с 
производството подпомагане, способстват за усъвършенстване на 
земеползването и земевладеенето и създаване на оптимални земеделски 
системи. Всички тези елементи на „европейската социална политика“ 
спомагат за преодоляване на някои дисбаланси в българското земеделие. 

Текстовете в настоящото книжно тяло са част от първия етап от 
разработването на текущ научноизследователски проект ХТАИ 149 
„Поземлени отношения в социално-икономическата система на селското 
стопанство и развитието на селските райони “ (РД-07-69/11.06.2018 г.) със срок 
за изпълнение 01.01.2018-31.12.2019 г. Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Селскостопанска академия. 

Поради сложността и характера на обекта на изследването, колективът, 
работещ по проекта, е мулидисциплинарен с експертност в различни 
изследователски области от сферата на аграрната икономика, социалните 
науки и земеделието. Автори на отделните части са: проф. д-р Пламена 
Йовчевска: 1.1., 1.2., 1.3., 3.1., 3.2.; ас. Михаела Михайлова: 1.4., 1.5., 2.3., 3.3; 
докторант Венелин Венев: 2.5.4. от Институт по аграрна икономика-София към 
ССА; доц. д-р Илияна Кришкова: 2.7. от Институт по земеделие-Кюстендил към 
ССА, гл. ас. д-р Даниела Димитрова: 2.6. от Институт по лозарство и винарство 
– Плевен към ССА; доц. д-р Виолета Дириманова: 2.1.; доц. д-р Минко 
Георгиев: 2.2.; доц. д-р Теодора Стоева: 2.5., без 2.5.4. от Аграрен университет 
гр. Пловдив; доц. д-р Щефан Будай: 2.4. от Аграрен университет гр. Нитра, 
Словакия. 

Във втория етап от работата по проекта предвиждаме ролята на 
поземлените отношения за състоянието на социално-икономическата система 
в селското стопанство да бъде анализирана детайлно. Открояването на някои 
слаби звена в институционалната рамка ще спомогне за тяхното преодоляване 
и за усъвършенстването на поземлените отношения у нас. Успешното 
прилагане на ОСП 2021-2027 изисква изследователски ех аnte подход. В тази 
връзка изучаваме и опита на Словакия при усъвършенстване на поземлените 
отношения. 

 

Февруари 2019 г. проф. д-р Пламена Йовчевска 
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1. Теоретико-методична рамка за изследване на поземлените 
отношения 

 
1.1. Диалектически метод на познанието и поземлени отношения 

Поземлените отношения са обществени отношения, съотнесени към 
селското стопанство. Спецификата при изследването на тази, основна за 
селското стопанство икономическа категория, произтича от сложната 
диалектическа връзка и преплитане между природни, икономически, 
социални и екологически факторни влияния и форми на въздействие. Всички 
те са елементи на икономическата система, която обикновено се възприема 
като система на общественото производство. Системата на общественото 
производство има своите специфични елементи, характерни връзки, 
структурна цялост и устойчивост и общосистемни свойства на икономическата 
система (Миркович, К. 2012)1. Поземлените отношения са сърцевината на 
икономическата система в първичния отрасъл. 

За да се опознаят, изучат и анализират сложните системни връзки, 
повлияващи състоянието на поземлените отношения в България, е 
необходимо да познаваме и прилагаме елементи на диалектическия метод. 
Диалектическият метод на познанието има значимо място при изучаване, 
анализиране и прилагане на обосновани решения във всяка една сфера от 
социално-икономическия живот на обществата. В областта на селското 
стопанство, предвид срещата и взаимодействието на всички форми на 
движение на материята, познаването на диалектиката на движениети е 
методологически неотменимо изискване. Протичащите сложни промени в 
средата, състояща се от компоненти на нежива, жива природа и социум, не 
биха могли да бъдат надеждно проучени без помощта на диалектическия 
метод на познанието. 

Гръцкият философ Хераклит е един от първите мислители на древността, 
за когото движението е основна категория. Повечето съждения на мислителя 
от Ефес, роден в V-ти век пр.н.е., демонстрират всеобхватността на 
движението. „Не можеш да влезеш два пъти в една и съща (вода на) река“, е 
философска метафора за същността на движението, промяната като основна 
категория на диалектикия метод на познанието. На Хераклит се приписва и 
афоризма Рanta Rhei, Всичко тече. "Все по-нови води се вливат в тези, които 

 
 

1 Миркович, Камен. Диалектически аспекти на динамичната икономическа система. 
Научни трудове. Издателски комплекс – УНСС. София. 2012. 
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вече са се влели в същите реки.", както и "Всичко съществуващо се движи и 
нищо не остава едно и също", съждения на Хераклит, цитирани от Платон2. 

Едва ли има друга област на човешка дейност, извън тази в селското 
стопанство, в която системата на общественото производство е съчетана от 
елементи на природни, икономически, социални и институционални фактори, 
които в комбинирано действие, оформят средата за стопанска дейност. 
Всички тези фактори са предпоставка за формиране на спецификата на 
поземлените отношения в различните етапи от развитието на обществата. 
Специфичните характеристики на поземлените отношения са резултат от 
промените в социално-икономическата система на обществото и причина за 
редица промени на състоянието на социално-икономическата система на 
селското стопанство 

 
1.2. Трансформация, институционална промяна и поземлени отношения 

Трансформацията на социално-икономическата система през 
деветдесетте години води до съществени институционални промени в 
националните икономики и в социалните отношения. Стопанският живот от 
края на ХХ-ти протича в нова среда. Старата система от икономически 
отношения е непригодна в променящите се условия. Основните фактори за 
производство функционират в нов режим. Свободният пазар повлиява 
същностни характеристики на тризвенната верига земя-труд-капитал. В 
селското стопанство, като първичен отрасъл, променената социално- 
икономическа система налага съществен отпечатък върху поземлените 
отношения. Икономическите отношения в селското стопанство са силно 
повлияни от състоянието на социално-икономическите отношения в 
държавата. Изграждането на нови икономически отношения е успоредено с 
преминаването към принципите на „пазарът знае“. Утвърждаването на 
икономическа парадигма, основана на частната инициатива е сериозно 
предизвикателство пред българското селско стопанство. Уедрено и 
управлявано в края на 80-те години на миналия век почти като промишлено 
предприятие, след трансформацията нашето земеделие „осъмна“ пред нови 
хоризонти на променената институционална среда. 

Трансформацията от 90-те години на миналия век у нас се провежда и 
протича по идеологически подбуди. Вземането на решение за промяна в 
начина на използване на основните производствени фактори земя, труд и 
капитал в променената социално-икономическа система е изцяло 

 

2
 http://www.scribd.com/doc/245343196/Platon-Cratylos#scribd, ползвано на 03.04.2015 г. 

http://www.scribd.com/doc/245343196/Platon-Cratylos#scribd
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политическо. Липсва икономически анализ и обосновани аргументи за 
логиката на промяната. Народопсихологическите аргументи, които се 
използват за подкрепа, са валидни за началото на 20-ти век. Век по-късно, 
социално-политическата система е друга. Икономическата среда е 
разградена. Не се отчита настъпилият „генерационен вакуум“. Липсващата 
икономическа обосновка на предприетите промени се оправдава с 
клишираната световна мантра за „силата на пазара“. Политическата система у 
нас приема либералната идея на класическия либерализъм. Икономическият 
либерализъм е философия, безрезервно поддържаща laissez faire3 
икономиката. Резултатът е, че трансформацията от централно-планово към 
пазарно стопанство в първичния отрасъл на България протича догматично. Не 
се отчитат редица изисквания на селското стопанство като специфична област 
на материалното производство, съчетаваща елементи на жива и нежива 
природа. Неглижират се национално-обусловени специфики на отрасъла у 
нас. Предприетите политически действия за преобразуване на земеделието 
не почиват на икономическа логика. Натуралната реституция води до 
дисбаланс в системата на основните производствени фактори: земя-труд- 
капитал. Отрасълът е декапитализиран. Трудовите ресурси са демотивирани и 
принудени да търсят нов поминък, твърде често извън отрасъла. Земята, 
незаменим фактор за производство в селското стопанство, по силата на 
взетото политическо решение, се връща в реални граници. Голяма част от 
българските граждани се „събуждат собственици“ на земеделска земя, без 
дори да са наясно с местонахождението ѝ. Подценена е възможността за 
комасация (Савова, Д). Пропусната е административната норма за 
укрупняване на отделните парцели, които, по силата на наследяването, 
напротив, продължават да се раздробяват. Вследствие от изброените 
обстоятелства, вместо фактор за производство, трансформацията в 
България превръща земята в имагинерна величина. Това обстоятелство 
съдържа и съществен парадокс от юридическа гледна точка. В България 
земеделската земя никога не е била обобществявана. Собствеността ѝ не е 
променяна. Следователно, връща се нещо, което никога не е отнемано. 
Поземлените отношения, като част от икономическите отношения в 
националното стопанство, са блокирани. Същевременно, висши 
представители на държавната администрация декларират, че селското 

 
 

3
 В исторически извори се споменава, че през 1680 на въпрос на френския финансов министър към търговци 

как може държавата да им помогне, те отговарят: „laissez-nous faire“ (оставете ни да го направим) J. Turgot's 
"Eloge de Vincent de Gournay", Mercure, August, 1759. 
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стопанство е приоритетен отрасъл за развитието на националната икономика 
(Yovchevska, Pl. 2002: 493). 

Научната литература осветява началото на политическите, 
икономически и социални трансформации от 90-те години на ХХ-ти век. 
Аналитични разработки от редица изследователи свидетелстват за различни 
процеси, протичащи още в първите години на трансформацията в българското 
селско стопанство. Позоваваме се на представителното емпирично 
социологическо изследване (EСИ) „Отношението към селото, земята и 
земеделския труд“4. Разработката е реализация на един доста сложен и богат 
методологически експеримент. Изследвани са въпроси, свързани с 
интересите на собствениците на земя към поземлените имоти които 
получават, имат ли нагласи да продават; какви форми на земеделско 
производство функционират и как се използва земята в периода на 
трансформация; какви са формите за икономическа реализация на 
поземлената собственост. Други автори анализират трансформационните 
промени от гледна точка на смяната на социалния модел и свързаната с това 
смяна на обществената с частна собственост върху земята. Значимостта на 
селското стопанство за националната икономика предполага 
трансформацията да създаде предпоставки за високо ефективно и 
конкурентно производство. Според някои от тях, в началото на ХХI-ти век 
почти приключи поземлената реформа, като част от цялостната аграрна 
реформа, чрез която на базата на конституционно регламентираната частна 
собственост върху земята и свободната пазарна инициатива българското 
земеделие трябва да придобие характеристиките на това в силно развитите 
страни. Така формулираната „среща“ на частната собственост със свободния 
пазар по принцип би довела до разгръщане потенциала на селското 
стопанство (Кънчев, И. 2001). Така формулираната „сеща“ на частната 
собственост със свободния пазар по принцип би довела до разгръщане 
потенциала на селското стопанство. Теоретичната конструкция е в основата на 
идеализираната представа за съчетаване на частната инициатива и силата на 
свободния пазар. Това е водещ мотив при политическото решение за връщане 
на земята в реални граници. Вероятно мисълта на Волтер5: „Съвършеното е 
враг на доброто“ е подходяща за онагледяване стремежът към вземане на 

 

4 Изследването се провежда през 1996 г. от учени от Институт по социология към БАН под 
ръководството на проф. дсн Веска Кожухарова. 
5 Voltaire (1694-1778) e водеща фигура от ранния либерализъм. Френски философ, символ 
на епохата на Просвещението. 
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най-доброто решение при трансформиране на селското стопанство у нас. При 
наличие на икономически обоснован анализ, политиците едва ли биха 
предприели „натурална реституция“ за възстановяване на собствеността. Още 
повече, че в средата на ХХ-ти век, когато се привнасяше съветски опит при 
кооперирането на българското селско стопанство, земята не е обобществена. 
Поземлената собственост не е отнета (Мигев, Вл. 1995 :291). Този исторически 
факт внася елемент на противоречивост при новото законодателство с което 
се регулират отношенията в новата социално-икономическа система, която се 
изгражда след трансформацията от 90-те години на ХХ-ти век. 

Процесът на възстановяване на собствеността върху земята „в реални 
граници“ води до нейното икономически необосновано раздробяване. 
Начинът на провеждане на поземлената реформа „оземли“ многобройни 
наследници на бивши собственици. Част от новите притежатели на поземлени 
имоти са обременени от новата си придобивка, тъй като живеят в друго 
населено място и имат професионален профил, различен от този на селския 
стопанин. „Това обстоятелство отслабва икономическата връзка между 
субекта и обекта на собствеността“ (Илиева, М. 2012 :135-137). Негативите от 
сгрешената поземлена реформа се проявяват и в това, че след 1990 г. броят на 
собствениците се увеличава в сравнение с 1946 г. Условието „възстановими 
реални граници“ се доказва с различни средства и методи, в резултат на което 
„декларираната обработваема земя, чуято собственост трябваще да се 
възстанови, беше с близо 300 хил хектара по-голяма площ от релано 
съществуващата“ (Илиева, М. 2012 :130). Международни експерти посочват, 
че след възстановяване на собствеността, в България има около 4 млн. 
притежатели на земеделска земя6. Поземлените участъци са над 20 млн., със 
среден размер около 2-2.5 dka7.“Резултатът от тази реформа е фрагментация, 
и то още по-силна от онази в предсоциалистическя период.“(Петров, Велев, 
Василев 2018 :118) Процесът на раздробяване на наследената земя 
продължава, поради непромененото законодателство и смяната на 
генерациите. Незрелостта на поземлените отношения и сериозните социално- 
икономически проблеми породени от трансформацията в последното 
десетилетие на ХХ-ти век възпрепятстват продължаването на установеното 
дотогава земеползване и в началните години препятстват зараждането на 
ново. 

 
 

6 Преглед на аграрната политика, Бълария. OESD. 2000, с. 104. 
7 Стратегия за развитие на земеделието и продоволствената осигуреност в България. МЗГАР, ФАО. 
1999. с. 66. 
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Приложен в променената социално-икономическа среда, настъпила в 
края на 90-те години, институционалният подход е водещата научна школа, с 
помощта на която изследователите анализират състоянието на стопанския 
живот в обществото и обясняват активността на стопанските единици за 
поддържане и развиване на производствена дейност. Тезата на 
поддръжниците на този подход е: „При дадено равнище на факторите за 
производство (земя, труд, капитал), фирмата се стреми към такава 
комбинация между тях, която да минимизира разходите за производство на 
единица продукция“. (Кънева 2015: 14). Това е съществен елемент от 
неокласическата теория с който се обяснява мотивацията на стопанските 
агенти за упражняване на стопанска дейност. 

 
1.3. Европейският социален модел на ХХI-ви век и поземлени отношения 

В първата декада на ХХI-ви век световната икономика преживя криза, 
каквато не е регистрирана почти цяло столетие. Събитие с такава дълбочина и 
мащаб пренареди постулатите от старите класически и от новите актуални 
теоретически конструкти и рамкира нова парадигма със социално 
съдържание. Анатол Калецки пише Капитализъм 4.0. Раждането на новата 
икономика след кризата (Калецки 2013). Палитрата от изследователски 
въпроси обхваща тематични области от политическата икономия, 
икономическата политика, кризите, смесената икономика. Включва всички 
етапи от развитието и усъвършенстването на капитализма като икономическа 
система и обществени отношения. Анализирайки всички настъпили промени, 
преди всичко в американската социално-икономическа система, Калецки 
извежда необходимостта от „нова икономическа наука“. 

Отговор на част от съвременните теоретични предизвикателства, както 
и рамкиране/маркиране на нови изследователски трасета, е Капиталът ХХI-ви 
век. В своя opus magnum Тома Пикети (Пикети Piketty 2018) се опитва да 
отговори на въпроси, свързани със структурните на неравенството, с начините 
за разпределението на доходите и причините водещи до неравенството. 
Изследването обобщава знание от всички теоретични школи, 
интердисциплинаен екип от експерти обработва масиви от метаданни, за да 
се отговори на зададената цел: представяне на динамиката на 
разпределение на доходите и капиталите и анализиране на възможните 
уроци за ХХІ век. Единствено увеличаването на производителността позволява 
дългосрочен структурен растеж. Според Маркс основният механизъм, чрез 
който „буржоазията създава собствените си гробокопачи“ отговаря на 
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наречения от Пикети „принцип на безкрайното натрупване“ (Пикети 2018: 260- 
263) 

Без да подценяваме читателя, бихме искали да направим асоциативно- 
логична връзка със съвременното състояние на поземлените отношения у нас. 
Над осемдесет процента от средствата от европейските средства за подкрепа 
на доходите у нас се получават от едва няколко десетки земеделските 
стопани. Емпиричните данни зад това явление биха могли да бъдат добра база 
за анализ на процесите в социално-икономическата система на българското 
селско стопанство и влиянието на поземлените отношения. Въпросите 
свързани с основни макроикономически понятия, като национална 
собственост или национален капитал като маса от активи, фокусирани върху 
земеделието у нас, също правят препратка към зрелостта на поземлените 
отношения. Проучването на земеползването и земевладеенето в българското 
земеделие би могло да се свърже с новите теоретични въпроси, поставени от 
редица съвременни световни изследователи. 

Според дефиницията на Пикети категорията национална собственост = 
частната собственост + публичната собственост. В духа на това категоризиране 
земеделската земя се числи към националната собственост на всяка държава. 
Още един мотив за обективизирано изучаване на проблемите свързани с 
поземлените отношения в България и очерталата се дихотомия относно 
подпомагането на доходите, размера на обработваемата земя от 
стопанствата, структурата на производството и др. Това са базисни за 
състоянието поземлените отношения и социално-икономическата система на 
селското стопанство у нас въпроси. Има съществени емпирични данни за 
сериозни процеси за неегалитарност. Въпрос, който Пикети поставя и дава 
отговор: „Ще бъде ли ХХІ век още по-неегалитарен от ХІХ в.? Илюзия е да си 
мислим, че в структурата на съвременния растеж или в икономическите 
пазарни закони има сили на конвергенция, които биха довели до естествено 
намаляване на неравенствата по отношение на собствеността и някаква 
хармонична стабилизация. (Пикети 2018 :419-420). 

Отговорът за съвременното състояние на поземлените отношения у нас 
предстои. И е предмет на очакван изследователски интерес. 

Предизвикателството пред учените, което авторът формулира, двучи 
като императив: да се развие на необходимата висота европейския социален 
модел за ХХІ век (Пикети 2018 :633-640). 

Според теоретичната теза на Пикети, само по себе си динамичното 
развитие на пазарната икономика и частната собственост съдържа големи 
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конвергентни сили,... но също така мощни сили на дивергенция, потенциално 
застрашаващи... ценностите на социална справедливост в самата им 
сърцевина. Водещата дестабилизираща сила е свързана с обстоятелството, че 
частният рандеман на капитала може да бъде по-голям – съществено и 
устойчиво, от темпа на растеж на доходите и продукцията. 

Неравенството r>g (r – средна стойност на капиталовия рандеман; g – 
темп на растеж) показва, че натрупаната в миналото собственост се 
рекапитализира по-бързо от темпа на нарастване на производството. Това 
неравенство изразява фундаментално логическо противоречие. 
Предприемачът неизбежно има склонността да се превърне в рентиер и да 
господства все по-силно над тези, които не разполагат с друго, освен с труда 
се. Веднъж създаден капиталът, се възпроизвежда сам по себе си по-бързо от 
нарастването на производството. Миналото поглъща бъдещето. 
Историческият опит показва, че големите неравенства в собствеността нe 
винаги се дължат на предприемаческия дух и въобще не са полезни за 
растежа (Пикети 2018 :653 и сл.). 

Пикети предпочита да използва термина „политическа икономия“, 
може би малко остарял, но имащ достойнството да илюстрира единствената 
според него приемлива специфика на икономиката в множеството на 
социалните науки, а именно политическата, нормативната и морална 
насоченост. От самото начало школите по политическа икономия се стремят 
да изучават, научно или най-малкото рационално, по систематичен и 
методичен начин каква трябва да е идеалната роля на държавата в 
икономическата и социална организация на една страна, какви са 
институциите и публичните политики, които ни приближават максимално към 
идеалното общество (Пикети 2018 :656). 

Пикети откроява съществен метододологичен въпрос при анализа на 
социално-икономическите процеси. Според него много дълго време 
икономистите опитваха да утвърждават облика си на базата на своите, 
предполагани за научни, методи. В действителност те се основават най-вече 
на прекалено използване на математични модели, които често са само 
претекст за овладяване на позиции и прикриване на празнотата на 
изказванията. Много енергия е изразходвана и продължава да се разходва в 
теоретични спекулации, без да се дефинират добре икономическите факти за 
обясняване, както и политическите и социални проблеми за решаване. 
Значително е увлечението на изследователите в областта на икономиката по 
емпирични методи на базата на контролирани експерименти. Използвани 
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умело и критично те могат да са много полезни и имат достойнството да 
ориентират колегията към конкретни въпроси и опознаване на фактологията. 
Тези нови подходи обаче също не са лишени от известни „научни“ илюзии. 
Може да се изгуби много време за доказването на безспорна причинна 
връзка, забравяйки обаче, че самият проблем не е особено интересен и 
обществено значим. Тези методи често водят до пренебрегване на уроците на 
историята и забравяне на факта, че историческият опит си остава главният 
източник на познание (Пикети 2018 :657). 

След присъединяването на България към ЕС-27, социално- 
икономическата система на селското стопанство функционира в рамките на 
общностната земеделска политика. Новата институционална среда променя 
съществено стопанската конюнктура и осигурява благоприятни условия за 
възстановяване на производствения потенциал на селското стопанство. Това 
е единственият отрасъл, който създава стойност в системата на националната 
икономика. Положителното външно-търговско салдо при търговията с 
аграрни стоки е израз на благоприятната институционална среда, която 
създава условия за разгръщане на потенциала на отрасъла у нас. 
Детайлизираният анализ разкрива известни проблемни области и 
дисбаланси. С нови промени в институционалната среда, съобразени с 
необходимостта да се отговори на нарастващите глобални и регионални 
предизвикателствата, усъвършенстваните поземлените отношения биха 
могли да допринесат за преодоляване на част от регистрираните дисбаланси 
с селското стопансто. 

 
1.4. Четири нива на социален анализ 

Четирите нива на социален анализ е актуален теоритичен модел, който 
предполага анализиране на социално-икономическите промени в системата 
на селското стопанство и тяхното отражение върху поземлените отношения. 

Пазарите на земеделска земя са функция от редица социално- 
икономически фактори, които им влияят в определени граници. 
Съвременните теории не се ограничават единствено до неокласическата 
предпоставка, че на даден пазар продавачът и купувачът просто се договарят 
за цената на определена стока, напр. поземлен имот. По-широка картина на 
модела е представена от Hurrelmann (Hurrelmann, 2002), който прилага 
основната рамка, разработена от Оливър Уилямсън, "Четири нива на социален 
анализ", за описване на границите на пазарите на земя. 
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Четирите нива на модела се отличават със степента си влияние върху 
пазарните транзакции и темповете им на промяна във времето. Първото, най- 
високо ниво, вградеността, е свързано с културни ценности като неформални 
институции, обичаи, традиции, норми и религия. Тъй като това ниво е малко 
вероятно да бъде повлияно от селскостопанските политики, в анализа ще 
разгледаме само някой от аспектите. 

Второто ниво, институционалната среда, е подложено на постепенна 
промяна през десетилетия или дори столетия. Институционалната среда 
определя формалните отношения, "правила на играта", като правната рамка 
за правата на собственост, установена от националните администрации. Тези 
права се влияят и от законодателството на Европейския съюз. Освен от 
законодателството, поземлените отношения се влияят и от исторически 
предпоставки, които имат отражение в социално-икономическите фактори, 
определящи икономиката на отрасъл селско стопанство. 

Третото ниво е свързано с управленските структури и предоставя 
повече възможности за влияние върху пазарите и в резултат на това върху 
цените на земята. Управлението е социална практика, която присъства във 
всички политически системи. Този термин произтича от необходимостта от 
реформиране и укрепване на аанлитичните модели, прилагани през 
последните десетилетия, които се стремят да насърчат оптимални отношения 
между държавата и другите участници, за да насочват и адресират 
правителствени действия чрез  всеобхватно  социално споразумение (Aguilar, 
L. 2013). В истинския смисъл на думата, това е процесът на управление, който 
съответства на структурно взаимозависими общества, в които както 
правителствените, така и неправителствените агенти, с участието на 
стопанските единици, обединяват усилията си за осъществяване на дейности 
от особен интерес за постигане на общи цели, които са приоритетни за 
обществото. Тези взаимодействия се случват в резултат на признаването на 
необходимостта от съвместни действия, поради ограничените технически или 
икономически ресурси. Участниците осъзнават, че има други инициативи, 
които могат да им помогнат за да постигнат своите индивидуални цели 
(Aguilar, 2013). Управлението включва разнообразни политики, които играят 
роля при определянето на правилата на пазара, като ограничения за вида и 
ползването на земята, както и при нейната търговия. Такива политики 
включват планове и регулации за териториално развитие, планове за 
управление на ресурсите, ограничения върху собствеността (кой може да купи 
колко земя), определени европейски политики като Общата селскостопанска 
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политика (ОСП) и правила за функционирането на пазарите на земя, 
кадастрална сигурност. 

Четвъртото ниво, което определя пазарите на земя, се нарича 
разпределение на ресурсите. В него се описват действителните сделки за 
обмен на собствеността.  В резултат от взаимодействието межде купувачите 
и продавачите на пазара се определят цените на поземления ресурс. 

И четирите нива трябва да се разглеждат заедно, от холистична гледна 
точка. Моделът се фокусира върху ниво 2 (институционалната среда), ниво 3 
(структура на управление) и ниво 4 (ресурс разпределение), тъй като те могат 
да бъдат повлияни най-ефективно от политиката, като също така ще 
разгледаме и ниво 1 (обичаи и традиции), но без да му отдавама прекомерна 
тежест сравнение с останалите 3 нива. 

Политиката за използване на земята и инструментите на съответната 
политика, не само предполагат определени модели за оценка на 
използването на земята, но също така оказват значително влияние и върху 
пазарнита й цена. Управляващата структура създава важна връзка между 
цените на земята, териториалното развитие и стимулите за развитие на 
поземлените отношения. Някои аспекти, които са важни за оценката на 
състоянието поземлените отношения са описани по-долу. Oписва се фокуса, 
зададен от институционалната среда, и се разглежда по-подробно 
институционалната рамка за пазара на земя (второ ниво). Имаме предвид, че 
институциите могат да бъдат формални (писани норми) и неформални 
(обичаи), заради което разглеждаме и ниво едно, което включва соцалната 
норма. Независимо дали са формални или неформални те влияят върху 
действията на индивида или организациите чрез задаването на „уместни“, 
„приемливи“ социални практики и кодекси за поведение (Parto, 2005), 
явявайки се основата на очакванията, вярванията и процесана вземане на 
решения (Hodgson, 1988: 205). 

Основните елементи на европейската структура за управление (ниво 
трето) по отношение на пазарите на земя включва селскостопанската 
политика, в т.ч. и субсидиите, както и свързаните с това ограничения върху 
собствеността и прехвърлянето на земя. Европейската политика за 
пространствено развитие до известна степен играе роля в ценообразуването 
на земята. На ниво 4 (разпределение на ресурсите) определянето на цената е 
централен елемент на модела. Тъй като ценообразуването на земята е 
основен интерес в това изследване, обясняваме по-детайлно методологията 
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при анализа за определянето на цените. За целта се съсредоточаваме върху 
всяко от нивата на четиристепенния социално-икономически модел. 

 

Ниво 1 социална среда 
В изследването анализираме основните причини за актуалното 

състояние на поземлени отношения, в т.ч на цените на земята. Проблемите 
които се идентифицират в тази област, се дължат и имат своя генезис в 
законодателството и процесите след излизането на България от плановото 
стопанство. Всичко това е предпоставка и за оценъчната промяна на 
социалната среда, по-специално на отношениято на българина към земята. 
Предвид традициите в областта на земеделието и особенностите на тези 
процеси у нас, изказваме хипотеза, че тези сложни процеси оказват 
съществено влияние върху поземлени отношения, както и върху отношението 
на обществото и на отделните индивиди спрямо земята и нейното ползване. 
Режимът на плановото стопанство до голяма степен прекъсва съществуващата 
връзка земя – земевладелец и е предпоставка за голяма част от съвременните 
проблеми в поземлените отношения на страната. В тази връзка, преставяме и 
разглеждаме ролята на теорията за collective memory и влиянието на 
колективната памет върху земеползването (Schuman and Scott,1989). 

 

Ниво 2 институционална рамка за пазара на земя 
Администрирането на поземлените отношения, в частност, на 

земеползването често определя важни гранични условия за пазарите на земя. 
Институционалната рамка е решаващ фактор тук (това отразява второто ниво 
на структурата на Оливър Уилямсън). Слабата институционална рамка може 
да възпрепятства и дори да парализира ефективното функциониране на 
пазарите на земя. В някои държави-членки от ЕС-28, институционалната рамка 
все още е слабо развита, което води до липса на прозрачност на пазара на 
недвижими имоти и земя, неяснo регулиране на земите и други проблеми, 
които нарушават или замразяват тези пазари. Това се изразява в изледването, 
което взима предвид пазара на земя на територията на република България. 

Тези пречки трябва да бъдат премахнати, за да се гарантира, че от една 
страна пазарите са свободни от неочаквани намеси и че от друга страна те са 
чувствителни към добре насочени мерки за управление, които целят 
формирането на устойчиво използване на земята. Ето защо 
институционалната рамка трябва да определи правила за функциониране на 
пазарите на земя, които са съгласувани и колкото е възможно по-ефективни. 
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Продавачите и купувачите са зависими от прозрачността на текущите пазари 
на земя и те трябва да имат информация как държавата ще реагира. Добрата 
институционална рамка е от решаващо значение за предотвратяването на 
корупцията, подкупването и в най-лошия случай улавянето на държавата 
(ФАО, 2007 г.). 

Компонентите на институционалната рамка са: 
• правна рамка; • прехвърляемост на имоти, разходи за транзакции; • 

системи за данъчно облагане на земята; • финансовите пазари; особено 
достъп до кредити, като опции за ипотекиране на земя и недвижими имоти. 
Кадастър на земята 

Тези елементи на институционалната рамка съставляват системата, 
която осигурява функционирането на пазара и в резултат на това всички те са 
важни. 

По-подробно, правната рамка предвижда създаването на институции и 
органи за управление на земята и определя техните роли. Тя определя 
формата и характера на собствеността и законно признатите форми на 
владение и права, свързани със земята, и други правила, свързани със земя, 
като отдаване под наем на земя, сделки, ограничения за ползване на земята 
и арбитраж (UNECE, 2005 г.). 

Поземлените кадастри предоставят подробна информация за размера, 
местоположението и характеристиките на земята. Като цяло те се състоят от 
карти и друга графична информация, както и писмен запис на поземлени 
особености, видове земеползване и т.н. Те са основен информационен 
източник за участниците на пазара на земя и по този начин за определяне на 
земните ценности. Освен това, кадастърите служат като основа за данъчно 
облагане на земята. През 2007 г. беше приета Директивата на ЕС за създаване 
на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 
(INSPIRE) 8(2). Сред разпоредбите на директивата се пред INSPIRE се основава 
на инфраструктурите за пространствена информация, създадени и 
управлявани от държавите-членки на Европейския съюз, като обхваща масиви 
от пространствени данни, необходими за ефективното осъществяване на 
дейности по защита на околната среда, съгласно темите, изброени в 
приложенията към Директивата. Директивата се отнася за 34 теми на 
пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни 
компоненти, описани чрез технически правила за прилагане С оглед 

 
 

8
 Законът за достъп до пространствени данни /ЗДПД/, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО 

INSPIRE в националното законодателство е приет и обнародван в Държавен вестник бр. 19 от 9 март 2010 г. 
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гарантирането на съвместимост и използваемост на инфраструктурите за 
пространствени данни на държавите-членки в рамките на Общността и в 
трансграничен контекст, с Директивата се въвеждат изисквания към 
отделните елементи на тези инфраструктури, свързани със: 

Създаването на метаданни с определено съдържание за масивите от 
пространствени данни и услуги, попадащи в приложното поле на Директивата; 

Осигуряването на оперативната съвместимост и хармонизацията на 
масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги; Изграждането и 
поддържането от всяка държава-членка на мрежа от услуги (мрежови услуги), 

свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са 
създадени метаданни. Мерките, които следва да бъдат предприети от 

държавите членки за осигуряване на безпрепятствен и неограничен обмен на 
пространствени данни и услуги за такива данни между органите на публична 
власт за целите на публичните функции, които могат да имат въздействие 
върху околната среда. Директивата е синхронизирана с българското 

законодателство чрез Закона за достъп до пространствени данни. вижда 
създаването на мета базата данни за кадастъра на земя (член 5, 2007/2 / ЕО). 

В поземлените регистри се изброяват структурата на собствеността, 
правата или задълженията, свързани със земята, и се посочва дали земята е 
ипотекирана или е обект на други тежести. Те осигуряват необходимата 
сигурност и сигурност за сделките със земя, ползването на земя и 
разпореждането с права върху земя. Те създават сигурност за земя, улесняват 
и подпомагат по-широките пазари на земя и ипотеки (UNECE, 2005). 

Докато аспектите, споменати по-горе, са свързани със сигурността на 
правата на собственост, които са от решаващо значение за продажбата, 
придобиването и отдаването под наем на земя, прехвърлянето на имоти 
допълнително изисква подкрепа от страна на публичните администрации 
Администрациите предоставят необходимата информация за транзакциите и 
услугите, свързани с правния акт. Препоръките за добро управление 
постулират, че информацията трябва да бъде свободно достъпна, прозрачна 
и последователна. Често са необходими различни разрешения и лицензи за 
процедура по сделката, а понякога това включва различни административни 
органи: тези фактори могат да усложнят и забавят прехвърлянето на имоти. 
Някои страни в Европейския съюз са създали така наречените "едно гише", 
където клиентите имат достъп до всички необходими услуги. Електронното 
управление често се споменава и като средство за улесняване на тези 
административни процеси (ФАО, 2007 г., UNECE, 2005 г.). 
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Системите за данъчно облагане на земята определят основата за 
данъците, налагани върху сделките с земя и поземлената собственост. Често 
поземленият кадастър служи за оценка на стойността на земята, ако тя 
включва класификация на качеството на земята. Стойността на земята може 
да бъде изчислена, като се вземе предвид потенциалната производителност 
на всеки поземлен имот или очаквания доход от приходите. В много страни 
данъкът не се увеличава въз основа на действителната продажна цена на 
земята, а на нейната потенциална стойност. Данъчното облагане на земя 
обикновено се събира годишно и по време на сделката. Докато данъците 
върху земята натоварват значително собствениците на земя, данъците са 
важни за публичните администрации за повишаване на приходите. Така 
системата за справедливо данъчно облагане осигурява общата основа за 
стабилна институционална рамка (UNECE, 2005). 

Осигуряването на права на собственост и стабилна система за 
регистрация на земя са основни изисквания за предоставянето на заеми за 
развитие и инвестиции на финансовите пазари. Те улесняват бързите и 
сигурни процедури за създаване и обезпечаване на ипотеки. Ипотеките са 
важни за собствениците на земя, улесняващи финансирането на покупките на 
земя и други икономически дейности. За последната причина поземлената 
собственост е много привлекателна финансова инвестиция, защото осигурява 
бъдеща финансова гъвкавост (UNECE, 2005 г.). 

 
Ниво 3 структури на управление 
Правната рамка, системите на поземлените кадастъри и регистрите и 

административните аспекти на трансфера на земя принадлежат основно на 
ниво (институционална среда). Данъчното облагане на земята и регулирането 
на регулациите на финансовите пазари, макар и важни на институционално 
равнище, също са важни при управлението тъй като те са мощни инструменти, 
използвани от правителствата за влияние върху пазарите. 

Докато аспектите, споменати по-горе, са свързани със сигурността на 
правата на собственост, които са от решаващо значение за продажбата, 
придобиването и отдаването под наем на земя, прехвърлянето на имоти 
допълнително изисква подкрепа от страна на публичните администрации . 
Администрациите осигуряват необходимата информация за транзакциите и 
услугите, свързани с правния акт. Препоръките за добро управление 
постулират, че информацията трябва да бъде свободно достъпна, прозрачна 
и последователна. Често са необходими различни разрешения и лицензи за 
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процедура по сделката, а понякога това включва различни административни 
органи: тези фактори могат да усложнят и забавят прехвърлянето на имоти. 
ФАО изготви много полезен доклад относно „Добрите практики за договори 
за земеделски лизинг“, в който те подчертават важността на фискалната и 
финансова политика и ролята на правна рамка за земеползването (FAO, 2001). 
Някои страни в Европейския съюз са създали така наречените "едно гише", 
където клиентите имат достъп до всички необходими услуги. Електронното 
управление е също така често споменавани като средство за улесняване на 
тези административни процеси (ФАО, 2007, UNECE, 2005). 

Системите за данъчно облагане на земята определят основата за 
данъците, налагани върху сделките с земя и поземлената собственост. Често 
поземленият кадастър служи за оценка на стойността на земята, ако тя 
включва класификация на качеството на земята. Стойността на земята може 
да бъде изчислена, като се вземе предвид потенциалната производителност 
на всеки поземлен имот или очаквания доход от приходите. В много страни 
данъкът не се увеличава въз основа на действителната продажна цена от 
земята, но от потенциалната й стойност. Данъчното облагане на земя 
обикновено се събира годишно и по време на сделката. Докато данъците 
върху земята натоварват значително собствениците на земя, данъците са 
важни за публичните администрации за повишаване на приходите. 
Справедливо данъчно облагане осигурява цялостната основа за стабилна 
институционална рамка (UNECE, 2005). 

Осигуряването на права на собственост и стабилна система за 
регистрация на земя са основни изисквания за предоставянето на заеми за 
развитие и инвестиции на финансовите пазари. Те улесняват бързите и 
сигурни процедури за създаване и обезпечаване на ипотеки. Ипотеките са 
важни за собствениците на земя, улесняващи финансирането на покупките на 
земя и други икономически дейности. За последната причина поземлената 
собственост е много привлекателна финансова инвестиция, защото осигурява 
бъдеща финансова гъвкавост (UNECE, 2005 г.). 

Правната рамка, системите на поземлените кадастъри и регистрите и 
административните аспекти на трансфера на земя принадлежат основно на 
ниво 2 (институционална среда). Данъчното облагане на земята и 
регулирането на регулациите на финансовите пазари, макар и важни на 
институционално равнище, също са важни при управлениет тъй като те са 
мощни инструменти, използвани от тях правителства да влияят върху 
пазарите. 
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Ниво 4 Разпределение на ресурсите 
В това ниво (разпределение на ресурсите) определянето на цената е 

централният елемент. Тъй като ценообразуването на земята е основен 
авторски фокус от изследването на поземлените отношения, в анализя ще 
обясним методологията за определяне на цените. На изучаването на 
основните фактори за тяхното изменение и динамика се отделя специално 
внимание н следващия етап на изследването. 

 
1.5. Колективна памет 

„Collective memory” и отражението на тази социална теория върху 
българското селско стопанство и икономика е част от социално- 
икономическия модел за изучаване на поземлените отношения. В научнита 
публикация “Collective memory of political events: social psychological 
perspectives”, издадена през 1997 г. група изследователи анализират 
процесите във връзка със влиянието на създадената във времето колективна 
памет върху поведението на нациите и индивида. В книгата се представя 
методичния подход за проучване как се запазва и развива колективната памет 
и как точно се определя, които спомени се запазват и стават част от нея с 
времето. Основни фактори за запзване на даден спомен и това той да се е 
отразил върху поведението на голям брой хора. Променил е съществено 
някои от житейските им планове, бил е обект на многобройни обсъждания в 
публичното пространство др. Проучванията показват, че колкото по-силни 
емоции поражда дадено обществено събитие, толкова по-вероятно е 
отделните индивиди да го обсъдят с някой от близките си. Това разширява 
влиянието на събитието и го пренася във времето. Идеите, попаднали в 
определени/подходящи среди, се развиват по-бързо и по-добре. В книгата се 
обосновава, че моменти на сътресения и големи промени в обществените 
модели са точно такава среда. Залага се на тезата, че как даден спомен се 
заражда, изгражда и развива, се влияе от няколко фактора. Основен сред тях 
е намесата на държавата и нейното представяне на случващите се събития 
пред обществото. Карл Манхейм (1928-1952) е авторът, анализирал най- 
задълбочено този тип социологически проучвания, където колективният „ум“ 
а не идивидуалното поведение се извежда на преден план. Маурис Налбачс 
(1950-1992) предствя идеите си за колективните спомени и предаването им 
през поколенията. Според James W. Pennebaker and Backy L.Banasik социалната 
памет се формира от неща, които се запазват с времето. Хората, които са пряко 
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засегнати от социално-икономическите промени запазват и обсъждат темата 
и по този начин удължават живота и важността й в обществото. Обсъждането 
на поземлените отношения след разграждането на плановото стопанство, 
раздробяването на земята и следвашите от това проблеми в отрасъла са пряко 
повлияние от колективния спомен за „Източния блок“. Определението за 
колективна памет може да бъде проследено и в творчеството на френския 
социолог M. Halbwachs и на руския автор Lev Vygotsky, като Halbwachs, е този 
който заключава че всички спомени се формират и организират в колективен 
контекст. Направено анкетно проучване показва, че тези които са говорили 
най-много и са имали най-негативни емоци свързани с дадено събитие след 2 
и половина години имат най-слаби спомени за реалното събитие и го приемат 
единствено от емоционална гледна точка. 

Колективните събития имат най-голяма вероятност да доведат до 
дълготрайна колективна памет или набор от социални представи за миналото, 
когато (1) влияят върху социалната промяна в дългосрочен план, (2) са 
натоварени емоционално, (3) предизвикват изобилие (4) са социално 
репетирани от средствата за масово осведомяване и (5) са свързани с 
колективно поведение и възпоменателни ритуали, които могат да бъдат 
разяснявани съгласувано от институции и индивиди. 

 

Съществен елемент от „Колективната памет“ е „silent event“ 
При silent event обществото отбягва да говори за важно събитие, в 

повечето случаи това е заради нормативни, морални, религиозни и др. 
ограничения. Wegner (1989) стига до заключението, че колкото повече едно 
събитие е подтискано, толкова повече то се отпечатва в спомените на хората 
подобно на феномена, когато някой ти каже да не мислиш за нещо и това 
веднага те води до това да помислиш за даденото нещо. 

Фигурата показва, колко често след дадено събитие темата, обсъждана 
от средствата за масова информация се запазва в колективната памет и дори 
я засилва. Двадесет години след разграждането на плановото стопанство, 
медиите засилват представянето на събития от това време. Плановото 
стопанство, трайно асоциирано в спомените на индивидите. Колективният 
спомен за плановото стопанство и реалното производство от земеделския 
отрасъл е елемент от социалния капитал с евентуално позитивно бъдещо 
влияние в българските земеделски стопанства. 
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Фигура 1. Запазване на дадено събитие в колективната памет 

При изследване на колективните спомени някои автори (Suchman and 
Scott 1989) откриват, че когато изслеoват спомените на хора от различни 
възрасти, спомените които са от най-голяма важност са тези, които са 
получили от 15 до 30 годишна възраст. Това води и до интересния факт, че в 
България това е основното работоспособно поколение, което е активна част 
от съвременния политическия и икономическия живот. Социалните 
представителства на миналото са мобилизирани от днешните проблеми. 
Миналото често е присвоено, за да служи на настоящите нагласи и нужди Dario 
Paez (2010). 

Процесът на формиране на колективната памет спрямо периода на 
социален ред продължава е непрекъсваем. Всичко това се отразява на 
поведението на селските стопани, на техния избор в областта на 
земевладеенето и земеползването и създаването на национален продукт. 
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2. Практико-методични решения в земеползването и 
земевладението 

 
2.1. Ролята на разпокъсаността на земята върху избора на договор между 
собствениците на земя и земеделските производителите 

 
2.1.1. Исторически преглед 
В страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), поземлената реформа 

е ключов елемент от аграрната трансформация по време на прехода. Целта на 
промените е да се създадат подходящи условия за установяване на пазарна 
икономика чрез децентрализация на процеса на вземане на решения и 
възстановяване на правата на собственост на всички бивши собственици и 
техните наследници. В повечето страни от Централна и Източна Европа 
изборът на дизайн на поземлената реформа беше неограничен. Но същинския 
процес на поземлена реформа беше ограничен от два фактора - „историческа 
справедливост“ и „социална справедливост“ (Swinnen 1997). Въпреки че 
всички страни от Централна и Източна Европа започнаха своите реформи 
почти по едно и също време, различното прилагане на избрания дизайн 
позволи поземлената реформа да завърши в различно време. Ефектът от 
поземлената реформа е напълно възстановена земеделска собственост и нова 
установена неефективна земеделска система с много малки стопанства и 
големи нерентабилни кооперативни структури. Реституцията на земята 
доведе до раздробяване на собствеността и увеличаване броя на парцелите 
на един собственик. Реституцията в някои от страните в ЦИЕ завърши с много 
разпокъсани парцели с малък среден размер, в България (средна площ на 
парцела на собственик: (0.54 ха), в Унгария (2.75 ха), в Румъния (2.28 ха). 

Честите промени на политическия елит, различните политически 
идеологии по отношение на поземлената реформа и нестабилната правна 
система доведоха до силна разпокъсаност на земята в България. След тази 
реформа, в страната почти 98% от земята е напълно възстановена на техните 
първоначални собственици или наследници в рамките на „исторически“ 
реални граници или „нови“ съпоставими граници (Hanisch 2003). Законът за 
собствеността и ползването на земеделска земя и закона за наследството, 
бяха формалните движещи сили за сегашната ситуация на разпокъсаност на 
земята в България. Разпокъсаността на собствеността засегна много 
съсобственици, които притежават много малки и разпръснати земеделски 
земи, а разпокъсаността на земята в земеползването засегна много 
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обработваема земеделска земя, разпределена между различни земеделски 
стопани (Dijk 2002; Dijk и Kopeva 2004). Прогнозите показват, че реформата 
“завършва с повече от 2,6 милиона частни земеделски земи със средна площ 
от два хектара и след разделянето на парцелите между наследниците, броят 
на парцелите е нараснал до над 12 милиона с размер 0.3-0.5 хектара” (Копева, 
Ноев и др., 2002). 

Пазарът на земя почти не функционира, а селскостопанските 
производители са принудени да участват в кредитния пазар заради трудността 
да се обединят и да работят заедно. От една страна, съсобствеността при която 
собствениците притежаваха много малки и разпръснати парцели. От друга 
страна, разпокъсаните земеделски парцели и големия брой съсобственици 
възпрепятстват развитието на пазара на земя и наем в България. 
Следователно, разпокъсаността на земеделската земя доведе до високи 
транзакционни и производствени разходи, и труден мониторинг на разходите 
между договарящите страни. Първоначалните наблюдения показват, че с 
увеличаване на разпокъсаността на земята, цената за сключване на договор, 
цената за организиране стопанската дейност и участието в кредитирането на 
производството на земеделските производители се увеличава. Следователно, 
разпокъсването на земята може да се определи като разходен компонент за 
активните земеделски производители, въпреки че „разпокъсаността“ влияе 
положително върху околната среда и екологичните системи (Bentley 1987). 
Факторът „разпокъсаност“ на земеделската земя , също, прави сделките по- 
сложни и по-скъпи за поземления пазар. В България, този фактор става 
бариера за устойчивото развитие на селското стопанство, ефективността на 
земеделските стопанства и ползването на земята (Алексиев и Пенов 2003). 

Въпросите, който възникват, на база направения кратък обзор, са 
следните: Как разпокъсаността на земята засяга договорните споразумения 
между стопанските субекти - собственика на земята и наемателя в България 
след трансформацията? Коя е предпочитаната договорна форма за свеждане 
до минимум на транзакционните разходи, управлението на земята и 
произведената продукция? Как разпокъсаността на земята влияе върху 
позицията за преговори между собственика на земята и наемателите? На тези 
въпроси може да бъде отговорено чрез прилагане на теория на земеделските 
договори при типични договорни форми. В тази теория се използват следните 
форми на договаряне: договор с фиксирано заплащане, договор с фиксиран 
наем и договор с дялово участие. 
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Целта на анализа е да се обосноват съществуващите разходи и да се 
установи доколко тези разходи, причинени от разпокъсаността, са от значение 
за избора на договор между земеделските производители и собствениците. 
Договорните споразумения са обвързани с разпокъсаността, както в 
собствеността, така и в ползването и водят до различни договорни модели. 
Очакваните „ex ante“ и „ex post“ разходи за договаряне и наблюдение на 
разпокъсани земеделски земи, с които се сблъскват договорните страни, 
правят собствениците на земя по-зависими от избора на земеделския 
производител, а не от собствените си предпочитания. 

Изборът на договор между собствениците на земя и земеделските 
производители е бъде проучен въз основа на анализ на емпирична 
информация, събранн в три региона на България, с различна степента на 
разпокъсаност на поземления ресурс. Оценява се и как степента на 
разпокъсаност на земята засяга позицията за преговаряне между собственика 
на земя и земеделските стопани на пазара на наеми. 

 
2.1.2. Методична рамка 
Методичната рамка на изследването включва преглед на различни 

подходи. В неокласическия подход, пазарът на земеделска земя може 
ефективно да разпредели поземлени ресурси в оптималния смисъл на Парето, 
където разходите за информация, преговори и договаряне са нулеви 
(Himmelweit, Simonetti et al. 2001). За съжаление реалният пазар не е 
съвършен. Пазарът означава „мрежа от договори“ между индивидите 
(Furubotn и Richter 1997). Договорните споразумения между собствениците на 
земя и потенциалните купувачи / наематели се осъществяват на пазара за 
продажба на земя и за отдаване под наем. На пазара за продажби на земя 
собственикът на земя има само един избор да прехвърли изцяло правата си 
на собственост върху потенциалния купувач, който може да предложи най- 
добрата цена за земята си. Транзакционните разходи се поемат предимно от 
купувача. Ситуацията е малко по-различна на пазара на наемане на 
земеделска земя. Договорното споразумение е между собственика на земята 
и наемателя. При това споразумение собственикът на земя предава правата 
за ползване на поземления ресурс на наемателя за конкретен наем и за даден 
период (Alian de Janvry 2002). Собственикът на земя при различни 
обстоятелства може да избере различни договорни форми за сключване на 
договор с наемателя. Неговият избор става по-проблематичен, когато той е 
ограничен от компонента "разпокъсаност“ на земята. Използвайки теорията 
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за договорите в анализа се фокусираме на два аспекта: въвеждане на 
различни договорни форми в селското стопанство и разглеждане ролята на 
собствениците на земя при договарянето между двете страни. 

Теорията на договорите се изучава от различни теоретични среди и от 
отделни учени. Договорният подход се основава на теорията на агентите 
(модел на принципа-агента) (Stiglitz 1974). Теорията на агентите изследва 
оптималния договор между принципала и агента. Проблемите са: (1) 
принципалът не може да наблюдава пряко действията на агента и (2) 
договорният избор не се влияе само от действието на агента, но и от външните 
фактори, които трудно се контролират. Следователно, несигурността и риска 
са два фактора, които засягат транзакционните разходи между двата 
участника. Оптималният договор търси баланс между предоставянето на 
стимули за работа на собственика на земята и излагането на риска на 
наемателя (Hayami и Otsuka 1993). 

Според (Williamson 1985; Williamson 1996), транзакционните разходи са 
критични за избора на договор между участниците. В зависимост от 
договорите и договорните агенти съществуват различни видове 
транзакционни разходи като „ex ante“ (т.е. изготвяне, договаряне) и „ex post“ 
(след подписване на договорите, т.е. гарантиране на споразумението). 
Предварителните разходи са разходите, свързани с преговорните действия и 
последващите разходи за поддържане на договорите. Невъзможно е да се 
предприемат всички договарящи действия на етап предварително 
договаряне. Причините за тези разходи са ограничената рационалност и 
опортюнистичното поведение на индивидите, съчетани с атрибутите на 
транзакциите. Транзакциите трябва да бъдат организирани по такъв начин, 
където ограниченото рационално и опортюнистично поведение и разходите 
за организиране на сделките да бъдат минимизирани (Williamson 1985). 

Hayami и Otsuka (1993) се опитват да разяснят различните избори на 
договор между собственик и наемател, в зависимост от различния човешки 
капитал, институционална и технологична среда. С правата на частна 
собственост собственика на земята и наемателя могат свободно да избират 
между договор с фиксирано заплащане, договор с фиксиран наем и договор с 
дялово участие. В договора за заплата работникът е нает от собственика или 
земеделския стопанин за работа на земята. За това те получават заплата. Като 
цяло, работниците имат контрол от производителя, но контрола е скъп и те не 
могат да бъдат напълно наказани от работодателя им. Следователно, 
намаляването на възнаграждението предполага наказание за неприключена 
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работа. Allen и Lueck (2003) твърдят, че договорът за заплата не е договор 
между собственик на земя и земеделски производител, а договор между 
земеделски производител и неквалифициран/квалифициран работник за 
конкретна задача. Земеделските стопани, които контролират земята чрез 
притежаването на собственост или договор, нает труд, техните решения 
играят важна роля за производствените резултати. В договора за плащане в 
натура наемателя плаща на собственика на земята фиксирана сума пари или 
продукция за правото да използва земята. След това наемателя получава 
каквото е останало след заплащане на наема (Barzel 1989). Договор с 
фиксирано заплащане се избира от собственика на земята само когато има 
ниска стойност на земята, трудно може да се поддържа земята и има липса на 
управленски способности. Поради високите разходи за контролиране на 
договорите, собствениците не живеещи близо до собствената си земя са 
склонни да избират договора с фиксирано заплащане (Allen and Lueck 2003). 

Договор с дялово участие е този, при който собственикът на земя и 
наемателят споделят продукцията с различно дялово участие. Също така, 
договорът за плащане с дялове може да бъде определен като партньорство 
(Eswaran и Kotwal 1985), където и двете страни могат да споделят материалите 
и суровините на едно производство и произведената продукция или само 
продукцията (Allen и Lueck 2003). В същото време, договорите с дялово участие 
са договори, които могат да намалят производствените разходи между 
собственика на земя и наемателя, но да увеличи разходите за продукцията, 
земята и труда. Чрез договора с дялово участие, физическите лица могат да 
организират транзакциите си по начин, който минимизира разходите по 
сделката. Следователно, договорът за закупуване на земеделската култура е 
споразумение за входа на продукцията, собственост на две страни от едно и 
също управление, за производство на продукция, която се споделя от 
заинтересованите страни (Taslim 1992). 

Allen и Lueck (2003: 19-23) изследват задълбочено договорния избор 
между собственика на земя и земеделския стопанин въз основа на емпирично 
проучване в Северна Америка. Те изследват, че изборът е повлиян от морални 
рискове и разходи за принудително изпълнение (над качеството на земята и 
укриването на продукцията). Разходите определят вида на договора: договор 
с дялово участие или договор с фиксирано заплащане. Договорите с дялово 
участие се съсредоточават само върху дяла на двете договорни страни, докато 
договорът за фиксирано заплащане върху наема. В договора с дялово участие 
разходите могат да бъдат споделяни на половина (1/2) или в различни дялове 



32  

(2/3, 3/5 и 3/4). Само когато се разпределят еднакво, се постига глобалната 
точка за максимизиране на печалбата. Мониторинга на договора с дялово 
участие включва по-високи транзакционни разходи (сумата на разходите за 
преговори и изпълнение на договора) сравнение с ниските разходи по 
договаряне на договора с фиксирано заплащане и договора с фиксиран наем. 
Hayami и Otsuka описват договорите с дялово участие като взаимосвързани 
договори, където често собственика на земя може да получи по-добър достъп 
до кредитните ресурси, отколкото наемателите. Този тип договор е по-добър 
за собственика на земя, тъй като той може да има лесен достъп до източници 
с ниски лихви и в същото време той може да споделя еднакво с наемателя 
производствените разходи. 

Всички договорни споразумения имат различни стимули. 
Споразуменията за еднолично полазване на собственост няма тези проблеми 
и разходи, както другите типове договори могат да имат. Но едноличната 
собственост или едноличното ползване на земеделска земя може да се 
сблъска с други проблеми свързани с липсата на достатъчно умения в самото 
производство, липса на специализация, съществуването на социални и 
физически ограничения. Тези разходи могат да бъдат намалени и продукцията 
може да бъде увеличена чрез включване на още един партньор или 
прехвърляне на правото да се използва ресурса от наемател. Следователно 
договорния модел ще бъде променен в договор с дялово участие или договор 
с фиксиран наем. 

Сключването на договори в земеделието между собственика на земя и 
наемателя трябва да включват и атрибути на сделката (разходите за контрол 
и изпълнение на договора). Тези атрибути по сделката трябва да бъдат 
сведени до минимум. Тъй като в действителност не съществува перфектно 
сътрудничество, ползването на договор дава максимален контрол. Теорията 
на Barzel, представени в таблица 1, показват загубите, свързани с различни 
договорни споразумения. Например, трудовото укриване е класически 
проблем в теорията на агентите, защото този проблем възниква, когато 
работникът не може да се възползва от продукцията. Следователно трудовият 
контрол има големи загуби при договора с фиксиран наем, докато загубите са 
намаление при договора с дялово участие и няма загуби при договор с 
фиксиран наем и самостоятелна собственост. Контролът върху земята може да 
възникне и при различни обстоятелства. Собственикът може да избере 
договор с фиксиран наем, когато земята е с ниско качество или отсъства, или 
да е негова собственост, когато земята е високопроизводителна и с добро 
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качество. Качеството на земя на средно ниво ще бъдат сключени по взаимно 
договаряне от двете страни. Загубите при контрола на продукцията са ниски 
при собственост на земята, докато собственика и потребитела ще посрещнат 
големи загуби при договор с дялово участие и средни загуби при договор с 
фиксиран наем и фиксирано заплащане. 

Потенциалната роля на специализацията като пазарен ръст насърчава 
едноличния собственик да прави промени. В този смисъл, когато липсва 
специализация, собственика може само да поддържа работата си, докато 
работника / наематела ще инвестира в такива дейности като поддържане и 
подобряване на уменията за производство. Следователно, собственикът се 
сблъсква с липса на специализация с големи загуби и ниски загуби при 
договори с фиксирано заплащане и фиксиран наем. 

 
Таблица 1: Източник на загуби от различни договорни форми 

 Контрол на труда Контрол на 
земята 

Контрол 
на продукцията 

Липса на 
специализация 

Високи 
загуби 

FW FR SC SO 

Средни 
загуби 

SC SC FW, FR SC 

Ниски / без 
загуби 

FR, SO FW, SO SO FW, FR 

SO: Sole Owner (Едноличен собственик), SC: Share Contract (Договор с дялово 
участие), FW: Fixed-Wage Contract (Договор с фиксирано заплащане), FR: Fixed-Rent 
Contract (Договор с фиксиран наем) 

Източник: Barzel (1989: 41). 

 
Основната идея на изследователската концепция е, че разпокъсаността 

на земята може да бъде проблем по пътя към ефективно договаряне на 
селскостопански продукти. Трябва да е възможно този проблем да се добави 
при договарянето на земята като разход, които да оптимизира избора на 
договор между собственика на земя и наемателя. Изборът на договор в 
случай, когато правата на собственост са между много съсобственици 
увеличава транзакционните разходи между договорните страни. 

Факторите, които ограничават избора на договор, са много: освен 
разпокъсаността на земеделската земя, има и други фактори, такива като 
икономическото поведение на участниците при сделката, разходите за 
контрол на ползването на земята, липсата на специализация, разходите за 
договаряне и др. Allen и Lueck (2005) са извършили различни емпирични 
тестове, в които изследват разходите за различни видове риск при 
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договарянето. Когато има увеличаване на риска при договаряне се сключва 
договор за наем. В този случай, и двете страни трябва да сключат договор, 
който може да покрие разходите за контрол върху земята, производството и 
труда (Barzel 1989). 

Връзката между собственик на земя и наемател е споразумение за 
партньорство по договор, при което и двете страни имат повече ползи, 
отколкото вреди. Договорният избор се прави основно от собствениците на 
земя. Историческото развитие на договорите за наем показва, че в 
отношенията между собственика на земя и наемателя, собственика в повечето 
случаи е доминиращ при договарянето спрямо наемателя. Наемателите са 
слабата договаряща страна и често страдат от липсата на въздействие при 
преговарянето със собственици (Barlowe 1978: 499). Следователно, ролята на 
собственика е силна при договарянето. Той е играч, който следва собствените 
си икономически интереси, а рационалните наематели трябва да изпълнят 
изискванията на собственика на земята. Въпросите, които възникват тук, са: 
как „разпокъсаността“ на земята влияе ли върху договорния избор и кой ще е 
силния играч в ситуацията на договаряне, когато имаме нарастване 
„разпокъсаността“? 
Методиката на изследването предполага емпиричното изследване да 
разгледа отблизо ролята на новата институционална икономика върху 
конкретния казус. Докато се интервюират собствениците и земеделските 
стопани за техните мотиви за отдаване правата на собственост на 
земеделската земя, в емпиричното проучване ще бъдат разгледани основните 
принципи на теорията на договорите. В ситуация, при която изборът на 
договор не изглежда рационален ще се приеме, че ситуацията все още не е 
напълно изяснена. Ще бъдат направени допълнителни проучвания, за да се 
проучат договорните условия, механизмите за прилагане и информационните 
потоци при договаряне. Това би трябвало да доведе до важни изводи 
свързани с поведението на страните при договаряне при динамичната и 
нестабилна външна среда в България. 

Като се използва подхода за проучване на казуси, ще бъде описана 
връзката между собственика и наемателя и техния договор за избор при 
разпокъсаност в собствеността в конкретно избрани села. Ролята на казуса е 
да изследва явленията в техния контекст от реалния живот и да разшири и 
обобщи теориите без измерване на честотите (статистическа генерализация) 
(Yin 1994: 13). Анализът на проучването изследва по-задълбочено 
мотивацията, действието и процесите. Дизайнът на изследването позволява 
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да се определи „единицата за анализ“ и да се опише процеса в различни 
ситуации на действие (Yin 1994: 21-25). Единицата за анализ на нашето 
проучване е „избора на договор“ между собственик на земя и ползвателя на 
земя в случаите при различна степен на разпокъсаност на земята. Данните от 
изследването са събрани в три административни области в България 
(Североизточен, Северен Централен и Южен Централен район). 

 
2.1.3. Емпирично проучване: участници и описание на регионите 

Емпиричните проучване включват два компонента: участниците в 
изследването и регионите с различна степен на разпокъсаност на 
земеделската земя. Чрез разграничаване на участниците в изследването и 
техните специфични атрибути може лесно да се разбере тяхното 
икономическо поведение, предпочитания към договора и причини за 
окончателния им избор за договор. От друга страна, като се запознаем с 
изследваните региони, бихме разбрали условията, при които се прави 
сделката. Участниците в изследването са две основни групи: собственици на 
земя и ползватели на земя. Съществуват три вида собственици на земя: (1) 
отсъстващи собственици, които постоянно живеят в градовете, (2) местни 
стопани, които живеят в селата и (3) държавата (общината). 

Втората група участници са ползвателите на земя. Съществуват три 
основни групи: (1) големи земеделски стопани (2) мениджъри на кооперации 
и (3) средни земеделски стопани, така наречени семейни фермери. Големите 
фермери, са първата група ползватели, и са по-известни като арендатори. 
Арендаторите са предимно предприемачи, които създават нови 
корпоративни стопанства чрез наемане и консолидиране на разпокъсаните 
малки парцели от пасивните собственици. Дела на наетата земя е няколко 
пъти по-голяма от собствената земя. Напоследък тези големи земеделски 
стопани работят в различни форми на стопански единици, като дружества с 
ограничена отговорност, акционерни дружества и търговски асоциации. Те 
обработват огромни полета, разположени в различни села. 

Втори група ползватели са селскостопанските кооперации. Успешните 
кооперации действат само когато техните мениджъри са по-активни и са 
рискови играчи. Тези мениджъри, които не са рискови и са пасивни действат 
като посредници между собствениците и арендаторите. Първите двама 
ползватели на земя (мениджъри на кооперации и арендаторите) ще ги 
наричаме „наематели“. 
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Семейните фермери са трета група ползватели на земя. Те са 
собственици на земя, които обработват земята си или наемат от своите 
близки/съседи. Семейните фермери се специализират в производството на 
зеленчуци и трайни насаждения. Семейните фермери, заети с отглеждане на 
животни обработват толкова земя, колкото им се налага да произвеждат за 
изхранването на животните в стопанството. 

 
2.1.4. Сравнение на договорните споразумения 

Тази част акцентира върху сравняването на типичните договорни 
споразумения за наем, като например договор с дялово участие, фиксиран 
наем, фиксирана заплата и еднолична собственост в изследваните региони и 
между тях. Чрез добавянето на компонента „разпокъсаност“ на земята като 
разход при договарянето, ще се проучи избора на договор между собственик 
и ползвател на земя в наблюдаваните региони. Изборът е определен спрямо 
различен тип собственици на земя: отсъстващи собственици на земя, местни 
стопани и държава/община (таблица 2). 

Като сравним договорните споразумения между регионите, 
наблюдаваме, че разпокъсаността на земята е основна пречка за 
производството на българските земеделски производители и основен 
проблем при избора на договор. Договорният избор става по-сложен и за 
двете страни, когато съществува компонент „разпокъсаност“ на земята. В 
повечето случаи, наемателя на земя е договарящата страна, който уточнява 
условията в договора към собствениците. Практиката в България е 
наемателите предлагат „стандартни“ договори на собствениците. В повечето 
случаи тези договори се приемат от собствениците. Ниското качество на живот 
в селата, зависимостта от машините, липсата на финансов капитал, 
затрудненията при получаването на банкови кредити, липсата на интерес към 
собствените земи и застарялото местно население в селата поставят 
собствениците на земя в слаба позиция в сравнение с наемателите на земя. За 
собственици, които не живеят близо до земята си тяхната роля при 
договарянето е слаба, защото не могат пряко да контролират договорите си. 
Що се отнася до Allen и Lueck (2003), очакваните договори между 
отсъстващите собственици и наематели трябва да е договор с фиксиран наем, 
но в България не винаги се случва така. Например, в региона с ниско ниво на 
разпокъсаност, често са срещат договори с дялово участие. 

Договорните споразумения за наеми на земя са силно повлияни от 
степента на разпокъсаност на земята и броя на наемателите. Когато има ниска 
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степен на разпокъсаност на земята, много от арендаторите участват на пазара, 
като сключват договори под наем. В този район, земята става оскъдна и 
конкуренцията между наемателите за поземления ресурс по-голяма и 
условията на договорите към собствениците на земя по-добри. Когато 
разпокъсаността на земята се увеличи, разходите се увеличават при 
договарянето и броя на наемателите намаляват (таблица 2). Причината е, че 
наемателите се сблъскват с високите разходи за сключване на договорите със 
съсобствениците на земята. В случай, че те сключат формален договор, това е 
добре за тях. Но много от арендаторите имат проблем със земя, която трудно 
могат да договорят. Следователно, в тази ситуация се създава необходимост 
от допълнителни договорни споразумения с другите ползватели на 
земеделски земи или да обработват земята без договор. 

 
Таблица 2: Договорни споразумения при различна степен на 

разпокъсаност земеделска земя в България 
Региони, 

села с различна 
степен на 

разпокъсаност 

Ниско ниво на 
разпокъсаност на 

земята (L) 

Средно ниво на 
разпокъсаност на 

земята (A) 

Високо ниво на 
разпокъсаност на 

земята (H) 

Сел           
о с ниско 
ниво на 
разпокъса 

ност 
LF1 

Сел           
о с ниско 
високо на 
разпокъса 

ност 
of 

LF2 

Се 
ло с ниско 
ниво на 
разпокъса 

ност 
LF3 

Сел           
о с ниско 
ниво на 
разпокъса 

ност 
LF4 

 

Сел           
о с ниско 
ниво на 
разпокъса 
ност LF5 

Сел           
о с ниско 
ниво на 
разпокъса 

ност 
LF 

Местни 
стопани 

SC SC 
 

SO 
SC,  

SO 
FR,  

SO 
FR, 

SO 

Отсъстващи 
собственици 

SC SC SC FR FR - 

Държавна и 
общинска земя 

FR FR FR FR не не 

Собственик / 
наемател 

 
65 

35:  
60 

30:  
80 

20:  
15 

85:  
90 

10: 
- 

Брой на 
наемателите 

5 3 
 

(1) 
2 & 

(4) (2) - 

SO: Sole Owner (Едноличен собственик), SC: Share Contract (Договор с дялово участие), FR: Fixed-Rent 
Contract (Договор с фиксиран наем) - Източник: собствена таблица (въз основа на интервютата) 

 
Резултатите от изследването показват, че наемателите често остават с 

неформални споразумения (устни договори или едногодишни), но с тези 
договори те не могат да осигурят бъдещите си инвестиции, намаляват им се 
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възможността да участват във всички програми за подпомагане на 
земеделската им дейност или да кандидатстват за директни плащания. 

В изследването от наблюдаваните региони констатираме, че когато 
нивото на ниска разпокъсаност се увеличи, собствениците нямат много 
наематели, наема е нисък и техният избор е ограничен. В района с ниско ниво 
на разпокъсаност собствениците на земи получават най-висок наем в 
сравнение с наемателите от другите два региона (със средно и ниско ниво на 
разпокъсаност). Местните собственици на земя, които не могат да обработват 
земята си самостоятелно, активно участват процеса за отдаване на земя към 
земеделските производители, вместо да продадат земята си или да изоставят. 

 
2.1.5. Заключение 

Степента на разпокъсаност на земята също има пряка връзка с 
позицията на двете страни при договаряне. Региона с ниско ниво на 
разпокъсаност на земята, наемателите имат по-слаба договаряща сила от 
собствениците в регионите с висока степен на разпокъсаност. В регион с 
висока степен на разпокъсаност на земята собствениците на земи са готови да 
приемат всяко предложено споразумение само да има някой, който да 
обработва земята. Освен това има и няколко фактора, които могат да повлияят 
на позицията на собственика при преговорите, такива като бедност, ниско 
качество на живот или високата възраст на собствениците. Другото 
предимство на наемателите на земя е, че имат силно влияние върху 
собствениците на земя, в случаи когато няма конкуренция за наемане на 
тяхната земя или когато наемателите си сътрудничат помежду си. Те остават 
единствените, които могат да предложат най-добрата форма на договор или 
в противен случай собственика на земя може да остане без наемател. 
Съществуващите договори в България могат да бъдат обобщени в две групи, 
като първата група е съсобственост между роднини, а втората - по договор с 
дялово участие или договори с фиксиран наем. Първите групови договори 
могат да бъдат наречени „роднински“ договори, които се основават на високо 
ниво на доверие и сътрудничество между съсобствениците. Договарящите 
страни споделят разходите и ползите от тяхното земеделие. Втората група  са 
„стандартни“ договори. Наемателите предлагат на собствениците официален 
“стандартен” договор с дялово участие. Делът е силно зависим от нивото на 
разпокъсаност на земята. Повишената разпокъсаност на земята води до 
намаляване на дела на участие на собственика за сметка наемателя. 
Следователно въпроса, дали разпокъсаността на земята влияе върху избора 
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на договор между договарящите страни, може да се отговори с „не“. 
„Разпокъсаността“ на земята не засяга договорния избор между 
икономическите субекти, тъй като те са направили оптималния избор на 
базата на всички изходящи разходи, включително и разхода „разпокъсаност“. 
Следователно, слабостта на теорията на договаряне е, че трудно може да 
предложи обща договорна форма при високи разходи при договарянето. 
Разпокъсаността на земята обаче оказва влияние върху позицията за 
преговори между двете страни. Очакванията, че собствениците на земи, които 
притежават пълните права на собственост, ще играят по-силна роля в 
пазарната игра при отдаване на земята отколкото наемателите в България не 
се оправда. Повишената разпокъсаност на земята прави икономическите 
резултати и избора на договор със собственици изцяло зависима от силните 
позиции на земеделските производители. Разпокъсаността на земята 
намалява броя на ползвателите на земя под наем и често стопаните 
предпочитат да закупуват земята. Това често води земеделските стопани да 
имат поведението на монополисти. 

Като обобщение, в България теорията за договорите може да се 
приложи, но само с една малка разлика, че очакваната силна позиция на 
собствениците на земя над арендатори не е приложимо, а е точно обратно, 
земеделските производители доминиран над собствениците на земя при 
избор на договор. Наемателите (арендаторите) са тази страна, която поставя 
договорните изисквания към собствениците. В тази ситуация компонента 
„разпокъсаност“ на земя има съществена роля за ситуацията при договаряне. 
Чрез увеличаване на „разпокъсаността“ на земята наемателите стават по- 
силната страна при договарянето със собствениците на земя. Собствениците 
на земя в България винаги ще бъдат по-слабата страна в отношенията между 
тях и наемателя (арендатора), до момента, в който могат да започнат да 
оценяват и контролират своите права на собственост. 

 
2.2. Консолидация на земеделската земя. 

 
2.2.1. Европейска правна рамка и стопанска среда за земеделие 

Една от основните цели на Европейския съюз (ЕС) е поддържане на 
стабилна стопанската среда за осъществяване на нормален производствен 
процес за стопанските субекти, за регионалните и национални икономики и за 
общността като цяло. В тази връзка ролята на пазарите е незаобиколим фактор 
с водещо значение. Конкуренцията е сред абсолютните компетенции на 
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пазара (чл.3 ал.1 т. б на ДФЕС9). Икономическата равнопоставеност е 
приоритет. Такъв тип пазари в земеделието следва да се развият с помощта 
на: (1) интеграция чрез асоцииране на земеделски производители; (2) 
консолидация на производствените фактори (чл.39, ал.1 т.а). Като резултат 
трябва да се осигури ефективно разпределение на икономическите блага и 
ресурси. 

За постигане на тези цели „е впрегнато“ и вторичното право на ЕС10. 
Цитираният регламент съдейства за интеграция на дейността на земеделските 
производители, при поддържане на нивата на конкуренция. Законодателен 
акт е с непосредствено действие, което показва, важността на сътрудничество 
на конкурентни пазари за общността. 

Цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС са 
транспонирани и във вътрешното законодателството на държавите членки. 
Например, в България - чрез процедури11 - земеделските производители са 
окуражавани да извършват допълнителна хоризонтална интеграция - на база 
консолидация на първичния производствен фактор-земеделската земя. 
Стимулите за окрупняване на земите са факт, но самата процедура е 
непазарна. Въпросът се свежда и до това, дали такава интеграцията допълва 
или вреди на икономическата равнопоставеност. Тоест, дали интеграция с 
непазарни правила подпомага или пречи на конкуренцията. Възникват и 
допълнителни въпроси. 

Първо. Обуславят ли взаимодействието на организационните форми, в 
случая: пазари, хибриди, йерархични структури - възникването на 
формирования, подобни на монополи и картели на локално ниво. 

Второ. Възможно ли е този тип координационна структура в 
земеделието да е причината за ограниченият достъп до дадени ресурси на 
цели групи участници. 

Задълбочаващата се концентрация в земеделието на ЕС е безспорно 
установена12. Следва да се провери дали на местно ниво, икономически 

 
 

9
 Европейски съюз, Консолидиран текст на Договора за функциониране на Европейския съюз, 13 декември 

2007, 2008/C 115/01, предоставено на: http://www.refworld.org/docid/4b17a07e2.html [достъп 9 февруари 
2018]. 
10

 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на Регламенти 
(ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79 на Съвета (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Регламент за ООП). 
11

 Чл. 37 Закон за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) 
12

 Виж Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно състоянието на концентрацията 
на земеделски земи в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските производители до земя 
(2016/2141(INI)). 

http://www.refworld.org/docid/4b17a07e2.html
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субекти, притежаващи непазарни предимства, са завладели при това, 
дългосрочно земеделската земя. Kay (2016) [2] е на мнение, че е въпрос на 
„хищническо“. Правната средата, ведно с начина, по който си взаимодействат 
организациите по повод земеделската земя е една от причините за 
господстващо положение на определени субекти в земеделието. 

Въпросът има и друго измерение. Срещу България и още три страни 
членки на ЕС е започнала процедура – за установяване неспазване правото на 
ЕС - заради ограниченията в националното законодателството, при закупуване 
на земеделски земи от чужденци13. Вероятно, липсата на такива рестрикции 
би засилила интеграцията между големи компании. Те биха могли да 
придобиват по-бързо земеделската земя. Конкуренцията на европейско ниво, 
по повод произведените продукти би била по-голяма. Въпросът обаче е и в 
това, кои ще са конкурентите. Локалните, малки, опериращи на местно ниво 
икономически актьори, могат да загубят достъпа си до земеделска земя. За 
тях, този ресурс и сега – бързо се изчерпва. Това би поставило под въпрос и 
изпълнението на целите на ОСП. 

Накрая, в България е налице дисбаланс между определени типове 
производства по повод ефекта от европейските фондове. Производителите на 
зърно получават 70-80% от субсидиите, предназначени за цялото селско 
стопанство. Интеграция подпомага този тип земеделие. Конкуренцията за 
ресурса би могла да се пренесе и между самите производства. Това може да 
причини още по-сериозно организационно и секторно противопоставяне. 

 
2.2.2. Теоретична рамка на интеграция в организациите и консолидация 

на ресурсите в земеделието 
Теоретичната дилема е следната. Може ли сътрудничеството да бъде 

причина за проблеми с конкуренцията? Интеграцията при организациите и 
консолидирането на производствените фактори водят до икономии от 
мащаба. Проблемът обаче е, че при повишаване нивото на използване на 
даден фактор споразуменията между икономическите субекти могат да бъдат 
за сметка на други. Това засяга дългосрочното икономическата 
равнопоставеност. В крайна сметка общата възвръщаемост на такива 
организации и пазари е ниска. 

Теорията на вертикалната интеграция разглежда организациите като 
смесица от свързани пазари, хибридни структури и йерархични организации, 

 
13

 Виж сайт на Европейската комисия за “висяща“ процедура срещу България по в област - ГД Финансова 
стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари за „придобиване на земеделските земи“. 



42  

обслужващи концепцията за високомащабна размяна.Теорията на 
организацията признава, че има случай, когато конкуренцията може да бъде 
поставена под заплаха. Интеграцията, основана на двойна маргинализация, 
предполага съществуването на икономически субекти с висока пазарна мощ. 
Договорните съюзи между производители на един и същ хомогенен продукт 
могат да се окажат „виновни“ за възпрепятстване на конкуренцията. 

В икономическата теория за имуществените права - интеграцията чрез 
договорите в условията на пазарната размяна е способ за ефективно 
управлението ресурсите. Дуализмът, следва от необходимия баланс между 
целите на индивидуалните участници, групите за размяната и арбитрите на 
изпълнението. Договорната интеграцията при колективно управление на 
имуществените права води до нов теоретичен спор относно разпределението, 
при които функционират конкурентни пазари. 

Смесването на пазарни и непазарни цели на хибриди и йерархични 
организации следва да доведе до консолидирането на ресурси, но може да 
бъде причина за изместване „центъра на представителство“. Стимулите 
налагащи сътрудничество, могат да се окажат в основата на непазарни по 
своята същност обединения. 

Интеграцията понякога е безусловно необходима. Критично 
раздробените имуществените права в аграрния сектор на Италия, Унгария 
Нидерландия следваше да бъдат консолидирани, и от което да се увеличи 
производителността. В други страни това буквално спаси земеделието. В 
България, интеграцията на производителите, както и консолидацията на 
земята генерираше освен увеличение на пазарените сделки и намаление на 
загубите в процесите. Увеличените възможности за производство, заедно със 
снижените транзакционни разходи, следваше да се отразят позитивно и на 
такива социални процеси, като миграцията и обезлюдяването на селата. 

Съвременните ефекти от интеграцията доведоха и до друго. 
Концентрацията стана характерна за целия свят, в това число САЩ – ЕС и др. 
Появи се и в България като нарасна паралелно на политическата конвергенция 
и интеграцията чрез ОСП. Поради свързаността на пазарите, вече се 
наблюдава трайна тенденция някои играчи да запазват задълго доминантното 
си положение върху определени ресурси. 

Важно е да се отбележи и значението на правна теория. 
Равнопоставеността е правен принцип. Тя се отнася и при регулиране на 
пазарните отношения. Съвременното позитивно право „размива“ границите 
на субективните права, гарантиращи „равен икономически старт“. От там 
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дългосрочните ефекти на равнопоставеността на субектите14, изначало не се 
свързват с икономическата конкуренция. 

 
2.2.3. Исторически аспект на потребността от консолидация 

През 50-те години земеделските земи в България стават част от големи, 
централизирани стопанства, характерни за процеса на „колективизация“. 
Липсват частни компании. Организационните структури за селскостопанско 
производство са силно интегрирани. В периода до 1991 г. земеделската земя 
е предоставяна само в тяхната власт и тъй като те не са търгуват с нея, на 
практика пазарът е сведен до спорадични сделки от малки собственици на 
земя с личната им собственост. 

Конституцията от 1991 г. направи възможно възстановяването на 
“частна собственост” в страната. В периода след 1991 г. е налице опит за 
възстановяване на земеделските земи до предишните реални граници на 
недвижими имоти. Това доведе до образуването на повече от 2 000 000 малки, 
разпокъсани парцела. Заради класическото наследяване15 съвместната 
собственост бе почти винаги задължителна. Проблемите с разпокъсаността на 
правата на собственост се превърнаха в предпоставка за пазарен обмен в 
нисък мащаб. Тези процеси доведоха до: обезценяване и ръст на 
необработваема земеделска земя; намаляване на броя на сделките със земя; 
и като вторична последица - проблеми за земеделските производители при 
достъпа до капитал. Проблемът с незаконното завладяване се очерта като 
предшественик на проблема със заграбването на земята. Паралелно с 
описаните процеси, предишните организационни структури бяха 
ликвидирани. Форми на интеграция с определени изключения 
(кооперациите) - липсваха. С продажбата на селскостопански активи, 
капацитетът на новосъздадените земеделски организации намаля. Частната 
собственост не въведе автоматично ефективни пазарни отношения. Като 
логично следствие, обемът на общото селскостопанско производство в 
страната също намаля. Може да се твърди, че промените, след 1989 г., 
доведоха до ниско ниво на използване на факторите за селскостопанско 

 
 

14
 Към равнопоставеността трябва да се отнесе и правото на свободна стопанска инициатива - Чл.19 

Конституцията, особено по отношение на антимонополното третиране (мнение на проф. Иван Русчев). 
15

 Законът за наследството определя заповеди на наследниците по закон и по завещание. Приети бяха 
законодателни изменения след 1991 г., засягащи земеделските земи. Най-важният аспект е, че 
наследяването по закон в почти всички случаи е свързано с повече от един наследник. Т.е. един обект на 
наследство с повече от един съсобственици води до увеличаване на броя на правата на собственост. Този 
процес винаги пречи на организационните икономии от мащаба. 
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производство и малки организации с нисък капацитет. След 2000 г. имаше 
нужда от нови интеграционни процеси. 

Имаше и положителни примери. В северната част на страната, в района 
на Добруджа, селското стопанство набира скорост поради успешното 
консолидиране на производствения фактор, основан на "използването" на 
земеделските земи. Наемните отношения станаха пример за успешна 
хоризонтална интеграция. В други случаи предприятията от хранително- 
вкусовата промишленост (лозаро-винарски сектор), за да консолидират 
своето производство, освен вертикалната интеграция, придобиха масиви от 
необходимата им земеделска земя. Важен аспект бе създаването на 
инвестиционни дружества. На тези дружества бе предоставено правото да 
продават и управляват земеделска земя и да ускорят консолидацията си след 
2007-2008 г. Интеграцията в селското стопанство се задълбочи и поради 
присъединяването на страната към ЕС. Основен стимул бяха плащанията към 
земеделските производители - субсидиите на единица площ. Според 
собствени източници консолидацията в цифри може да бъде представена по 
следния начин: 

През последните десет години не само размерът на обработваемата 
земеделска земя в страната, но и делът й, управляван от големи участници, се 
увеличи. В същото време броят на участниците на този пазар намаля. 

 

Фиг. 1. Консолидация на земеделскатаземя в България 2007 – 2017 
Източник: собствено прoучване 

 
Това означава, че големите инвестиционни дружества и големите 

производители се интегрираха, а общият брой на земеделските 
производители продължи да намалява. 
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2.2.4. Правни възможности за интеграция или условия за икономическа 
неравнопоставеност 

Право на ЕС с отношение към интеграцията и конкуренцията 
Първичното право на ЕС (ДФЕС) изрично задава, възможности за 

обединения на земеделски производства с цел – икономии от мащаба и 
ефективно използване на производствените ресурси – чл. 39. Конкуренцията 
в аграрния сектор подлежи на допълнително регулиране. В този случай 
неутралността като принцип - не се прилага. 

Вторичното законодателство на ЕС 
- Регламент 1308 - директно задава възможности асоциациите на 

земеделски производители. Те могат да се договарят, както на вертикално, 
така и на хоризонтално ниво. Този правен акт, налага ограничения, в името на 
запазване на ролята на конкуренцията. На стоковите аграрни пазари са 
недопустими: 

- съвместно определяне на цени на земеделски стоки/продукти; 
- договорки, ограничаващи достъпа до членство в производствените 

асоциации. 
Процедурата срещу България. Свободата на пазарите се гарантира и 

чрез спазването на равните възможности за субекти от различни държави. На 
основание чл. 258 от ДФЕС - Комисията е започнала производство с цел 
установяване на неспазване правото на ЕС, по повод – ограничения за 
граждани на съюза при придобиването на земеделска земя. (Ограниченията в 
са в чл. 3 от ЗСПЗЗ). 

Национално законодателство на България 
Нормативни актове за ограничаване нелоялната конкуренция - 1 бр. 
Закона за защита на конкуренция. В чл. 20 от закона е дадена 

легитимна дефиниция на понятието „господстващо положение“. Основен 
проблем обаче, е лисата на ограничения, при придобиване на ресурси – 
какъвто е земеделската земя. Въпреки ограниченията за произведените 
земеделски стоки, законът позволява дискриминация участници чрез достъпа 
им до даден ресурс (при изчерпване), особено на локално ниво. 

Kонсолидация на поземлени ресурси, към нея следва да бъдат отнесени 
- 3 законодателни акта; 1 под законов нормативен акт; 1 решение на КС; 1 
решение на ВКС. 

Закон за аренда в земеделието (ЗАрЗ, 1996). След влизането му в сила 
-1997 г. бяха „отпушени“ възможностите за консолидация на земеделската 
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земя в страната. Разпоредбите дадоха възможност на производители - да 
инвестират дългосрочно, заради уредените в тяхна полза: (1) възможности за 
сключване на договори, съответстващи като срок на периода на откупуване на 
инвестициите; (2) способи за разваляне/прекратяване, но само след защита на 
производителя-след като прибере добива, плодовете, продукция; (3) защита 
от рискове свързани с неизпълнение от независещи от земеделеца фактори – 
наемната цена, може бъде договорена като пропорционална на 
добива/приход. 

Въпреки законовите възможности с посочените изключения 
хоризонталната интеграция се осъществяваше, бавно (2007-2008), като 
отглежданите култури бяха предимно интензивни. Поради това, законът 
помогна - капацитет в сектора да натрупат основно зърнопроизводителите. Те 
бяха и тези, които успешно се интегрираха, създавайки най-големите 
земеделски асоциация в страната. 

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). 
През 2006 г. на пазара на земеделска земя започнаха да работят финансово- 
инвестиционни дружества с предмет на дейност: придобиване и управление 
на земеделска земя, известни още като "земя фондове". 

Процедурата по чл.37 от ЗСПЗЗ, чл. 69-77 от правилника за прилагане 
на ЗСПЗЗ.. 

- Преклузивни срокове за манифестиране на субективни права. 
Спорове за упражняване на правото на собственост, както между собственици 
и ползватели, така и между ползвателите на земеделска земя, участващи в 
процедурата не са рядкост Процесната интеграция се основава на непазарно 
разпределение на имуществени права. Спорно дори от гледна точка на 
правото, дали субекти „губещи временно правото на достъп (за една година)“ 
до собствена земя са равнопоставени. 

- Ограничен достъп до информация. Въпреки наличието на системата 
за аграрна информация – „Фарм Ленд“ навременно уведомяване на всички 
заинтересовани не е невъзможно. Уведомяването, единствено на „локално“ 
ниво, почти винаги изключва онези собственици на земеделски земи, които 
живеят извън населеното място на землището (и особено извън страната). 
Последното се капитализира като икономическо предимство от икономически 
актьори, участващи в процедурата по разпределени на земеделска земя по чл. 
37 от ЗСПЗЗ. 
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Важен резултат е системата от информационни канали –гарантираща 
локални предимства – доминантност на големи играчи, членове на 
асоциации; 

Сложна процедура с множество 12 административни субекта. В 
такава обстановка, големите производители винаги са по-адаптивни. 
Икономическо им предимство са възможностите да извършват 
„организационни пресмятания“ и процесни икономии от мащаба. Важен 
резултат е овладяване на процедурата по окрупняване на собственост с цел - 
неблагоприятна среда за други субекти и устойчива печалба, понякога без 
вложени усилия - „търсене на рента“ [2]. 

Сложна система за компенсация. На практика тя може да доведе до 
загуба на компенсацията дори заради изтекла погасителна давност. Важен 
резултат е възможността за някой играчи да използват от процесуални 
механизми с цел да се заобикалят материални права и така да имат 
предимство за сметка на други. 

Решение на ВКС. През последните две години, поради увеличението 
както на цените на земята, така и на наемите в някои региони, е налице 
допълнително активизиране на земеделските производители, насочени към 
допълнително консолидиране на парцелите. В това отношение през юли 2017 
г. бяха премахнати някои "незначителни пречки" за големите земеделски 
производители да наложат своята "пазарна мощ". Това бе извършено от 
органите на съдебната система. С Решение № 2/2015 от 20.07.2017 г. на ВКС, 
чрез тълкувателния метод, бе създадена възможност за отдаване под наем на 
земя като обект на конверсия.16 Този акт даде възможност на търговците да 
спестят от „формата на сделката“. Негативните ефекти бяха налице. 
Договорите можеха да бъдат сключвани, само с един от съсобствениците. 
Това увеличи пазарната мощ на търговците, но прехвърли разходите върху 
малките съсобственици на земя (не участващи в договора). 

Плащания на единица площ. НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за 
условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Важен 
резултат са стимулите за завладяване на икономическия ресурс, използване 
на интензивните производства като механизъм - с цел ограничаване достъпа 
на други играчи; 

Когато собствениците не могат да избират как да използват земеделска 
земя или да извличат ползи от нея, те престават да я разглеждат като 

 
16

 Конверсията (jur.) Е предвидено тук. Тя представлява преход на един вид сделка в друга, в този случай - 
наемане на земя в аренда и субсидиарно прилагане на разпоредбите на ЗЗД в така получените договори. 
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1 

5 

2 
4 

6 

3 

Членове на асоциация „x“ на 

големи земеделски 

производители 

 
в 

7 от 

Органи на 

представителството 

процедурата по чл. 3 

ЗСПЗЗ 

Дребни собственици на 

земеделски земи / 

производители – „z“ 

Членове на асоциация „y“ на 

големи собственици на 

земеделска земя - компании 

икономически актив. Всъщност те се отказват от своите права на собственост . 
Този режим на собственост влияе неблагоприятно на конкуренцията между 
земеделските производители. 

 
2.2.5. Координационна структура от смесен тип - организации с „изместен 
център“ на представителство 

Този процес на създаване на специфична координационна 
структура на актьорите, имащи отношение към земеделските земи, е 
представен в графичен вид на следващата фигура. 

По линия 5 на субектите се вменяват задължения. Липса на активни 
правни действия води до временна загуба на материални права. 

Линии 3 и 4 показват изцяло пазарни отношения. Субектите от лявата 
страна „х“ и „y” са членовете на асоциации. Те са с по-голяма мощ. 
Интеграцията прехвърля част от разходите върху субектите отдясно “z”. 

 

Фиг. 1 Фигура на играчите имащи отношение към земеделските земи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: собствено проучване 
 

Налице e неравномерното предоставяне на права, при което центърът на 
представителство на хибридните и йерархичните икономически участници е 
изместен наляво – линия 6. Последното гарантира дългосрочна 
неравнопоставеност по отношение на правата при разпределението на 
икономическия фактор – земеделската земя 
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2.2.6. Емпирични доказателства за интеграция, създаваща пречки пред 
конкуренцията 

От таблица „а“ – става ясен броят на онези производители, които са 
владели (стопанисвали) поне по 10 % от реално обработваната земеделска 
земя в рамките на дадено землище след процедурата по чл. 37 от ЗСПЗЗ. 
Тоест, земята близо до землището, която лесно се окрупнява и е с по-висока 

икономическа   оценка,   под   една   или   друга   форма   е служела на 0-4 
производители. С годините се наблюдава тенденция на нарастване на броя, 
като цяло за всички землища. Считаме, че намаляването, на някой места е 
следствие вътрешно преструктуриране – някой от по-големите производители 
не е успял да събере 10 % от земята след разпределението по чл. 37 от ЗСПЗЗ. 

От  таблица  „б“  –  става  ясено  колко % от общата площ на реално 
обработваните   земи   в  землището   -  е завладяната (стопанисвана) от 

производителите описани по предишната точка. Рязко увеличаване на % 
обикновено се дължи на случаите, в които, някой от земеделците е 

консолидирал земя в големи парцели. Възможно – и с помощта на държавния 
или общински поземлен фон. Намаление има само там, където малки 

фермери са успели да си върнат земята за собствено стопанисване. В случаи, 
когато намалението е почете от 5 % - държавата е успяла да „спре 

използването“ на даден участък. Прехвърлила го е за паша на животни. 
А) консолидацията на земеделската земя 

 
Таб. а  брой производители Таб. б % земеделска земя 

 
year 

201 
3 

201 
4 

201 
5 

201 
6 

201 
7 

201 
8 

  
year 

201 
3 

201 
4 

201 
5 

201 
6 

201 
7 

201 
8 

area       area       

a 1 1 1 2 3 2 a 12,0 14,0 15,0 25,0 33,3 31,0 

b 1 1 2 2 3 2 b 15,0 17,0 28,0 32,0 33,0 32,0 

c 1 1 2 2 4 3 c 10,0 15,0 26,0 26,0 48,5 46,5 

d 1 1 2 2 3 3 d 12,5 18,0 29,0 31,0 53,0 59,0 

e 1 2 2 3 2 2 e 11,0 16,0 28,0 40,0 39,0 41,0 

f 0 1 2 2 3 2 f 8,0 16,0 27,0 28,0 43,0 55,0 

g 0 1 2 2 3 1 g 7,0 11,5 25,5 28,5 40,5 33,0 

h 0 0 1 2 1 3 h 2,0 3,0 10,0 24,0 18,0 27,0 

i 0 0 0 0 2 4 i 4,0 9,0 9,0 7,0 15,0 28,0 

j 0 1 0 0 1 1 j 3,5 12,0 13,0 84,0 73,0 79,0 

k 0 1 1 1 2 1 k 5,0 16,0 20,0 22,0 26,0 28,0 

l 0 0 1 1 1 1 l 8,0 4,0 10,0 52,0 56,0 45,0 

m 0 0 2 2 1 1 m 8,0 9,0 23,0 23,0 19,0 26,0 

n 0 1 1 1 1 1 n 7,0 12,5 13,0 14,0 18,0 19,0 

o 1 2 2 3 3 3 o 11,0 28,0 37,0 42,0 47,0 68,0 

Източник: собствено изследване 
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Въпреки, че законодателството не го определя като такова – за нас това 
са данни, които недвусмислено показват ‚доминантно положение“ в рамките 
на локални пазари. 

 
Б) разпределението на разходите в контрактите със земеделска земя 

Икономическото разпределение на разходите следва да се анализира 
по групи. 
От една страна са членовете на производствените и други асоциации. От друга 
страна малки производители, най-най често собственици на земеделски земи. 

Заради икономиите от мащаба – при еднакви цени на земеделската 
земя, членовете на асоциации имат с по 27,5 - 30 % по-ниски транзакционни 
разходи на Дка - за имоти до 5 Дка. от участниците дребни производители и 
собственици на земеделска земя. При същите условия същите играчи, 
съответно с 20 % на Дка при имоти до 20 дка и 10-12 % при имоти до 50 Дка. 
При имоти над 50 Дка сравнение не се извършва. Втората група не извършва 
сделки с такива имоти. 

Този процес е подпомогнат от „присъединените“ с разпределението по 
чл. 37 от ЗСПЗЗ имоти. На практика втората група не участва в процедурата. 
Разпределението на тежестта от тези разходи институционално обуславя 
предимство за първата група. 

 

В) други 
Във всяко от 15-те проучени землища има случаи на пропуснати срокове 

за подаване на декларацията по чл. 69 - 70 от Правилника за прилагане на 
ЗСПЗЗ. В два от земните масиви случаите се увеличават средно с 5% годишно 
(от 2010 г.). Веднага след решението на „разпределителния орган“, 
земеделският производител, в чиято полза е решението, поема контрола 
върху земеделската земя. Обикновено това става чрез „реални действия“ 
(оран на земята). Това не само генерира ползване на претендираните 
субсидии, но и елиминира конкуренцията от страна на собствениците на земя, 
които са производители. Такива „инциденти“ водят до отказ на малките 
производители да се занимават със земеделие. 

Налице е увеличение на броя на лицата, които не са запознати с факта, 
че има обезщетение в тяхна полза по чл. 77 (б) от Правилника за прилагане на 
ЗСПЗЗ във връзка с § 2 (e) ЗСПЗЗ. През 2016 г. има 7 такива случая, докато през 
2017 г. броят на тези случаи е нараснал до 19. Изследваният период е кратък, 
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но доказва наличието на информационна асиметрия по отношение на 
компенсациите. Въпрос на бъдещи изследвания е колко пъти държавата е 
ставала собственик на тези суми след изтичане на срока на погасителната им 
давност. 

В заключение, предлагаме да се предприемат някои Теоретични 
решения като въвеждане на ограничения за „дължината“ на ползване, 
подобно на въведените квоти при изчерпаемите ресурси/блага - public good 
theory; Икономически решения, сред които: Ограничаване на формите на 
необвързана подкрепа на база единица площ; Премахване непазарното 
(административно) разпределение на имуществени права в процедурата по 
чл. 37 от ЗСПЗЗ; Стимули за производители, използващи „екстензивно“ 
земеделската земя. Организационни решения като Обратна връзка на 
системата - задължително уведомяване на локални малки производители и 
собственици на земеделска земя; Преформатиране на интеграцията чрез 
системата за земеделска информация- без асиметриите - съвместяване с 
имотен регистър, кадастър, търговски регистър. Решения от позитивното 
право (de lege farenda) също биха били полезни за стопанската практика, 
например: По отношение на Регламент 1308/2013: 

в точка 173 от преамбюла, отнасяща се до случаи на господстващо 
положение във връзка с чл. 101 ДФЕС след думите „се прилага за 
производството и търговията със селскостопански продукти“, се добавя 
следното: „и ресурсите земеделска земя и вода, от които зависи цялата 
хранителна верига“. 

в параграф 174 от преамбюла, отнасящи се до специалния подход към 
организациите на земеделските производители и производителите във 
връзка с целите на чл. 39 от ДФЕС думите „или използването на съвместни 
съоръжения“ следва да бъдат последвани от „или използването на 
съоръжения, които не могат да бъдат отделени от земеделската земя“. 

- Концепция за текстове, ограничаващи на концентрацията и 
доминирането в целия ЕС. 

Относно ЗСПЗЗ: пара. 5 се добавя към чл. 37б, според който: 
"Собствениците и / или ползвателите на земеделска земя не могат да 

участват в споразумението по чл. 37в от ЗУОВ на дадена местна земна площ, 
когато тези лица притежават, използват или управляват повече от 25% [5] от 
обработваемата земя в същата местна земя преди 30 юли на съответната 
година. " 
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- Концепцията на този текст е да се ограничат възможностите за 
концентрация и господство в българската законодателна система, когато тези 
деформации са резултат от използването на земеделска земя. 

По отношение на ЗЗК: към чл. 20 от ЗЗК, след края на ал. 1 се добавя 
следното: 
„Господстващо положение е и когато две или повече лица, въз основа на друга 
форма на сдружаване, придобиват собственост или използват даден ресурс, 
като по този начин се придобива собственост или полза от даден ресурс 
ограничаване на конкуренцията на пазара на този ресурс или на 
функционално свързаните пазари." 

 
2.3. Промени в поземлените отношения след 2007 г. 

 
2.3.1. Промени в институционалната среда 

Основен фокус на изследването, обхващащо промените в поземлените 
отношения след пълноплавното членство на България в ЕС-27, са изменението 
в институционалната среда, настъпили в следствие на синхронизирането на 
българското законодателство с acquis communautaire. Присъединяването на 
страната към общото икономическо пространство на ЕС налага съществени 
усъвършенствания както в свързаното със земята законодателство, така и на 
политиката на страната спрямо развитието на поземлените отношения. 
Процесът е сложен и многопластов. Продължава да бъде обект на обсъждане, 
поради същественото влияние, което всяка помяна в институционалната 
среда оказва не само върху селското стопанство, но и върху 
националната/реалната икономика. Поставяме си за цел да представим някои 
основни промени, които са настъпили в областта на поземлените отношения 
и да откроим тяхната актуалност и значимост за състоянието и развитието на 
първичния отрасъл. Анализът на тези промени позволява да се направи 
експертна оценка на динамиката и развитието и на състоянието на 
поземлените отношения у нас. Разкрива се тяхната зрелост, като се визират 
промените в националното законодателство и променената институционална 
рамка след влизането на България в ЕС. 

В хода на изследването се разглеждат промените в националното 
законодателство след периода на прехода и влизането на страната ЕС и 
настъпилите институционалните промени в последствие. Спорадичното 
развитие на земеползването и земевладеенето на територята на страната е в 
основата на анлиза и има за цел да покаже именно тези процеси чрез 



53  

проследяване на измененията и допълненията в три от основните за 
земеделието закона. 

Обектът на нашето изследване е ограничен и визира промените в 
институционалната среда след 2007 г. Методите, приложени в процеса на 
изследването, са: исторически преглед, анализ, синтез и логичен метод и 
др.Предмет на анализ е влиянието на измененията в законодателството върху 
поземлените отношения. Прегледът се фокусира основно върху три закона, 
имащи отношение към поземлените отношения: „Закон за собствеността и 
ползването на земеделските земи“, „Закон за Арендата“ и „Закон за 
подпомагането на земеделските производители“. Проследяват се 
измененията в законодателната рамка и се отчитат промените, настъпили 
след пълноправното членство на България в ЕС. 

Общата селскостопанска политика (ОСП) отразява целите на ЕС, които са 
едновременно икономически [член 39, параграф 1, букви a), в) и г)] и социални 
[член 39, параграф 1, букви б) и д)]17 и са насочени към защита на интересите 
на производителите и на потребителите. На практика целите на ОСП не са се 
променили от Римския договор досега предвид обстоятелството, че 
формулировката им се оказа много гъвкава и в състояние да обхване 
многобройните реформи с цел усъвършенстване на методите и средствата за 
прилагане на политиката и удовлетворяване на заложените с нея цели. 

Селскостопанската политика и подкрепата на доходите посредством 
субсидиите принадлежат към третото ниво (управленски структури) на 
рамката на Уилямсън18. Те са част от по-голяма структура, която проследява и 
анализира процесите в институционалната и социалната среда и е приложена 
тук за анализ на селското стопанство. Разгледана е ОСП като част от третото 
ниво на управленските структури и е основният инструмент за влияние върху 
селскостопанското производство в Европейския съюз. Основните цели на 
политиката са да се осигури справедлив доход за земеделските стопани, 
производство на храни, ориентирано към високо качество и безопасност на 
продуктите и опазване на околната среда и хуманното отношение към 
животните. Освен това европейската политика има за цел глобалната 
конкурентоспособност на земеделските стопани, която да не нарушава 

 

17 ДФЕС – Договор за функциониране на ЕС 
18 Оливър Итън Уилямсън (роден 27 септември 1932) - американски икономист и автор в областта 
на икономика на транзакционните стойности. През 2009 е награден с Нобелова награда за 
Икономика за „Анализ на икономическото управление, особено за границите на фирмата“, която 
споделя с Елинор Остром.( https://www.nobelprize.org/prizes/economic- 
sciences/2009/ostrom/biographical/) 

http://www.nobelprize.org/prizes/economic-
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световната търговия, да запази селските общности и да насърчи устойчивото 
развитие в селските райони. 

ОСП се промени значително от стартирането си през 1962 г . В същото 
време земеделските субсидии винаги са имат решаващо значение за 
укрепване на селскостопанската политика. Докато в миналото тези субсидии 
са били предоставени въз основа на нивото на селскостопанското 
производство, реформата на ОСП от 2003 г. основно преразглежда 
правилатата за плащания в подкрепа на селскостопанското производство. 
Реформата въвежда нова система за еднократни плащания за земеделските 
стопанства (подпомагане на доходите) и намалява връзката между 
подпомагане и производство (отделяне). Схемата за единно плащане (СЕП) от 
една страна улеснява процедурата за подаване на заявления за земеделските 
стопани, а от друга страна изисква земеделските стопани да прилагат 
стандартите за опазване на околната среда, безопасността на храните, 
фитосанитарните мерки и хуманното отношение към животните - система, 
наречена кръстосано спазване. Земеделските стопани, които не спазват тези 
изисквания, са изправени пред намаляване на преките плащания. Въпреки 
това, по принцип СЕП позволява на земеделските стопани да решават какво 
искат да произвеждат в отговор на търсенето, без да губят правото си на 
подкрепа. Държавите-членки на ЕС-15 трябваше да въведат СЕП през 2007 г .; 
новите държави-членки през 2009 г. 

 
2.3.2. Промени в българското законодателство 

ОСП на ЕС е фокус на този анализ поради влиянието което оказва върху 
състоянието и развитието на поземлените отношения в България. 
Интегрирането на Европейското законодателство и прилагането на ОСП води 
до изявени промени в българското законодателство преди започването на нов 
програмен период. 

В тази връзка, поземлените отношения в България след 2007 г. са обект 
на динамични изменения. Протичащите процеси са представени на фигура 1 
с помощта на графичния метод. В трите закона след 2007 година настъпват 
общо: 65 броя промени. Законът за собствеността и ползването на 
земеделските земи претърпява най-много изменения и подобрения - 30 на 
брой, Законът за подпомагането на земеделските производители е подобрен 
28 пъти, а Закона за Арендата през проучвания период е променян 7 пъти. 
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Фигура 1 онагледява динамиката на институционалната промяна в 
периода 2007-2017 г. Линейната графика очертава периодите на висока 
концентрация на промени в секторното законодателство, засягащо 
поземлените отношения. През десет годишния период от институционална 
гледна точка най-стабилно се развиват отношенията по наемане на 
земеделска земя. Законът за арендата благоприятства създаване на 
относително стабилна стопанска среда за функциониране на 
производствените единици в селското стопанство. След влизането на 
България в ЕС и прилагането на ОСП наблюдаваните промени в 
законодателството са резултат и от адаптирането на националната 
институционална среда към изискванията на европейските норми и 
стандарти. Част от промените са предизвикани от необходимостта да бъдат 
ограничени възможностите за използване на нелоялни практики при 
прилагането на европейските мерки за подкрепа на земеделските стопани. 
Представените данни показват, че поземлените отношения в страната са все 
още в режим на осъвършенстване и динамични промени. Характерът им е 
неустойчив. От тук произтичат и голяма част от проблемите, пред които се 
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изправят стопанските единици, опериращи в отрасъл селско стопанство. С 
незрелостта на поземлените отношения се обясняват и съществените 
структурни промени в първичния отрасъл, които са предмет на регулярен 
анализ в изследователските среди и в администриращите органи. 

Влиянието на институционалните промени върху поземлените 
отношения в Република България след 2007 година е в отговор на редицата 
процеси, настъпили след влизането на страната в ЕС. Част от тези промени са 
исторически обусловени от начина на трансформиране на социалния модел 
на обществото през 90-те години (Йовчевска 2016 :44-54). Резултатите от 
нашия анализ потвърждават изводите от изследванията на други автори. 
Изводът е, че България все още е в период на динамични институционални 
промени, които повлияват активно състоянието на поземлените отношения. 
Може да се обощи, че единствено Законът за арендата предоставя условия за 
относително стабилна институционална среда за развитие на ПО. Законът за 
собствеността и ползването на земеделски земи, логично, претърпява най- 
много промени. Само за една календарна година - 2009 претърпява 6 броя 
изенения. Динамиката на законодателния процес по отношение на ПО 
показва съществуването на реални проблеми в социално-икономическата 
система на селското стопанство и нуждата от тяхното решаване. 

Сигурността на институционалната рамка е предпоставка за осигуряване 
на благоприятна среда за осъвършенстване на ПО и съответно, за повишаване 
ролята на селското стопанство в националната икономика. В тази възка, 
приемането на ново законодателство е отговорен политически акт, който би 
осигурил по-добра стопанска конюнктура за развитието на отрасъл селско 
стопанство, би намалил административната тежест пред селските стопани и 
би довел до подобряване на социално-икономическата среда в първичния 
отрасъл и в селските райони на страната. 

 
2.4. Развитие на пазара на земеделска земя в Словакия 

 

Развитието на пазара на земя в Словакия е пряко свързано с 
производителността в аграрния отрасъл и с доходността на отделните 
селскостопански субекти. Върху ефективното използване на земеделската 
земя значително влияние оказва синхронизирането на икономическите и 
екологическите параметри на производство на национално и на регионално 
равнище. Решаваща роля играят състоянието на поземлените отношения и 
отражението им върху динамиката на процесите на промяна на собствеността 
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и начина на ползване на земята. Съществено значение имат и съществуващите 
природни условия в отделните региони. В тази обща рамка от изключително 
значение е по-нататъшното развитие и усъвършенстване на пазара на 
земеделска земя, в двата сегмента – покупка и наемане на земя, както и 
данъчното облагане на земеделските парцели. 

Значението на земята като природен източник, подлежащ на специална 
охрана, е подчертано и в конституцията на Словакия с дефиниция на земята: 
„Земеделската земя и горската земя като невъзобновяеми природни ресурси 
подлежат на специална охрана от страна на държавата и обществото“. Главна 
цел на тази норма е охрана на земеделската земя на Словакия от спекулативни 
покупки с цел използване на земята за други цели, а не за земеделие и по този 
начин заплаха за стопанската дейност на местните фермери. 

Независимо от това, че в последно време пазарът на земеделска земя в 
Словакия отбелязва ръст, преобладаващата част от земеделската земя в 
страната се стопанисва под форма на наемане. Само малка част е 
стопанисвана от самите собственици на парцели. Затова е необходимо да се 
създадат такива механизми, които биха облекчили начинаещите, а и опитните 
фермери в придобиването на земя като средство за производство. Важно 
също е да се създадат условия, при които земеделската земя, която трябва да 
продължава да изпълнява своето предназначение, да бъде придобивана от 
лица със специализирана подготовка за стопанисване на земя и, които ще я 
стопанисват при спазване на критериите на добрата стопанска и екологична 
практика. Изследването и анализът на факторите, които влияят на пазара на 
земята и на пазара на наемане на земеделска земя ще играят и в тези насоки 
важна роля. 

В хода на изследването са обработени данни и направен анализ на 
продажбите на земеделска земя в Словакия: брой на продадените парцели, 
размер и продажна цена на продадената земя по региони, вид големина на 
парцелите през 2017 г., както и от гледна точка на правния характер на 
купуващия субект през 2017 г. за всеки от наблюдаваните 12 окръга. 

Основни резултати от изследването - пазар на земеделска земя в 
наблюдавани окръзи на СР през 2017 г. 

 
- Брой на продадени парцели през 2017 г. 
През 2017 г. в наблюдаваните окръзи са продадени 37325 парцела. Най- 

много парцели са продадени в окръг Римавска собота - 13.65% от общия брой, 
окръг Дунайска стреда – 13.12% и окръг Липтовски Миколаш – 11.91%. Най- 
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малък е делът 2.38% от общия брой продадени парцели земеделска земя в 
окръг Търнава. 

Според вида на парцелите преобладава броят на тези с обработваема 
земя (67.25% от общия брой продадени парцели) и с постоянно затревени 
площи (31.93%). По-малко от един процент представлява броят на 
продадените парцели с лозя (0.76%) и с овощни градини (0.06%). През 2017 г. 
е регистрирана продажба на един парцел с хмел. 

- Площ на продадената земеделска земя през 2017 г. 
Общата площ на продадената земя в наблюдаваните окръзи през 2017 г. 

е 83754587 кв м (8375.46 ха). Спрямо 2016 се наблюдава ръст от 0.16%, без 
обаче да се достигне равнището от годините 2012-2015. Според вида на 
парцелите най-продавана е обработваемата земя – 52.8% от общата площ и 
постоянно затревените площи – 46.94%. Продадените парцели от другите 
видове са с минимална площ. Повече от половината от общата площ на 
продадената земеделска земя е в окръг Римавска собота (52.24%). 
Съществено по-малка е площта на продадената земя в окръг Свидник 
(14.79%), Дунайска стреда (8.11%) и Нитра (6.68%), а най-малка – в окръг 
Банска Бистрица (0.8%). 

Брой на продадените парцели по размери след приключване на 
кадастралната реформа в избрани окръзи на СР през 2017 г. 

 

Източник: Министерство на земеделието и развитие на селските райони на СР, 
Изследователски институт по геодезия и картография, собствени изчислени 

- Размер на продадените парцели през 2017 г. 
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Средният размер на продадените парцели във всички наблюдавани окръзи 
през 2017 г. е бил 2244 кв м. В сравнение с предходната година е нараснал с 
13% (268 кв м). Най-голям размер имат парцелите, продадени в окръг 
Римавска собота – средно 8589 кв м и Свидник – 3753 кв м. Парцели с най- 
малък среден размер са продадени в окръг Банска Бистрица (599 кв м) и 
Жилина (324 кв м). 

Размер на продадена земеделска земя на територии с неприключила кадастрална 
реформа през 2017 г. 

 

 
Окръг 

 
Кадастрална територия 

Продадени парцели 

Размер общо 
(m

2
) 

Среден размер на 
парцела (m

2
) 

 
 

 
Дунайска стреда 

Бохелов 68 590 508 

Долни бар 116 804 1 284 

Охради 73 096 703 

Окоч 46 280 1 596 

Падан 23 772 248 

Трхова храска 94 249 1 571 

 
Нитра 

Мали баб 66 531 5 544 

Руманова 95 947 780 

Велке залужие 155 282 1 725 

 
Тополчани 

Чермани 56 696 5 154 

Каманова 25 192 1 326 

Koниаровце 4 475 2 237 

 

Липтовски 
Микулаш 

Длха лука 14 561 728 

Якубовани 35 183 765 

Липтовска сиелница 19 132 1 125 

Липтовске матиашовсе 34 945 1 294 

 
 

 
Римавска собота 

Долне захорани 46 386 1600 

Гемерчек 257 276 4 678 

Гемерске дехтаре 293 070 4 070 

Хачава 73 661 9 208 

Хостице 39 919 9 980 

Ратковска здихава 958 655 6 704 

 
 
 

Михаловце 

Дубравка 179 931 1 565 

Фалкушовце 146 967 3 868 

Поздишовце 14 280 1 785 

Трховиште 27 357 526 

Земплинске копчани 279 487 5 082 

Източник: МЗРСР, НИГК, собствени изчисления 
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Подобно на предходните години значително се увеличава делът на броя 
на продадените парцели с размер до 1 ха - 96.82% от общия брой с 39.35% от 
общата площ. Средният размер на продадените парцели с размер до 1 ха е 
бил 912 кв м. Делът на броя на продадените парцели над 1 ха е 3.18% с 60.65% 
от общата площ. Средният размер на продадените парцели с размер над 1 ха 
е 42830 кв м. 

 
Размер на продадени парцели след приключила кадастрална реформа в 

избрани окръзи на СР през 2017 г. 

Източник: МЗРСР, НИГК, собствени изчисления 
 

- Средна пазарна цена на земеделската земя през 2017 г. 
Средната пазарна цена на земеделската земя през 2017 г. в 

наблюдаваните окръзи е била 0.84 е/кв м. Средната пазарна цена на 
обработваемата земя е била 1.19 е/кв м, на лозята - 6.45 е/кв м и на овощните 
градини – 9.21 е/кв м. Най-ниската е била средната пазарна цена на постоянно 
затревените площи – 0.42 е/кв м. 

Най-висока е била цената на земята в окръзите Банска Бистрица (8.68 е/кв 
м), Прешов (6.82 е/кв м) и Жилина (4.8 е/кв м), в които дълговременно се 
наблюдават относително високи пазарни цени на земята. В тези окръзи са 
били продадени сравнително голям брой парцели с малки размери. 
Правдоподобна причина за високите пазарни цени на земята, освен 
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преобладаващите малки парцели, е, от регионален характер, разположението 
на парцелите в планински и подпланински области с условия по-малко 
подходящи за земеделие, но подходящи за курортно и спортно използване. 

Обратно най-ниската средна пазарна цена на земеделска земя през 2017 
г., подобно на предходните години, е била в окръзите Свидник (0.57 е/кв м), 
Тополчани (0.53 е/кв м), Михаловце (0.27 е/кв м). Съвсем най-ниска е била 
цената в окръг Римавска собота (само 0.14 е/кв м). Благодарение на 
благоприятните условия за земеделие в болшинството окръзи с ниска средна 
цена, може да се предполага, че става дума за продажба на парцели 
предназначени за земеделие. При парцелите с размери до 1 ха средната 
пазарната цена през 2017 г. е била 1.66 е/кв м, 5.35 пъти по-висока от 
пазарната цена на парцелите над 1 ха – 0.31 е/кв м. 

Средна пазарна цена на продадена земеделска земя на територии с 
приключила кадастрална реформа в избрани окръзи през 2017 г. 

 

Източник: НИГК, собствени изчисления 
 

- Сравняване на пазарната цена през 2017 г. с нормативно 
определената (базисна) цена 

Във всички наблюдавани окръзи средната пазарна цена на 
обработваемата земя през 2017 г. е била по-висока от базисната цена, при 
това средно 6.61 пъти. Най-големите различия между базисната цена и 
пазарната цена са били в окръзите, в които средната пазарна цена е била най- 
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голяма, а именно в окръг Банска Бистрица и в окръг Жилина. Най-малко е било 
отклонението на пазарната от базисната цена в окръг Римавска собота, 
характеризиращ се с много ниска стойност на средна цена на земята. 

Средната пазарна цена на постоянно затревените площи също е била по- 
висока от базисната цена във всички окръзи до 10.42 пъти. Аналогично както 
при цените на обработваемата земя, най-големите отклонения на пазарната 
от базисната цена на постоянно затревените площи са в окръзите Банска 
Бистрица и Прешов, а най-малки – в окръзите Дунайска стреда и Римавска 
собота. 

- Пазар на земята през 2017 г. според правната форма 
От лицата, които са купували парцели земеделска земя в избрани окръзи 

през 2017 г., 57.92% са били словашки юридически лица, 41.78% - физически 
лица и само 0.29% - юридически лица със седалище извън територията на СР. 

Словашки юридически лица са купили през 2017 г. 64.86% от цялата площ 
на продадената земеделска земя, физически лица – 35% и юридически лица 
със седалище извън територията на СР – 0.14%. Чуждестранни лица са 
участвали минимално в покупката на земеделска земя през 2017 г., подобно 
на предходните години. 

Най-висока средна пазарна цена за закупената земя са платили през 2017 
г. физическите лица, а именно 1.67 евро/кв м, словашките юридически лица 
са купили земя за 0.4 е/кв м и юридически лица със седалище извън 
територията на СР – за 0.69 евро/кв м. 

Всички субекти, без оглед на правната форма, са купили по-голям брой 
парцели и за по-висока средна цена с размер до 1 ха. Най-висока средна цена 
за земеделска земя с размер до 1 ха 2.92 евро/кв м са платили физически 
лица, словашки юридически лица са платили за парцели 0.67 евро/кв м и 
юридически лица със седалище извън Словакия са купили земя за 0.81 евро/кв 
м. 

Новото знание, което се създава при решаването на изследователските 
задачи предоставя базова информация за състоянието и тенденциите на 
развитие, характеризиращи настоящата ситуация на пазара със земеделска 
земя в определени региони на Словакия. Познанието, синтезирано от труда на 
учените се използва при създаване на концепции, за вземане на стратегически 
решения, за нуждите на националната статистиката и Евростат, както и от 
специализираната и широката общественост. 
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2.5. Сектор „Зеленчуци“ 

 
2.5.1 Специфики и промени в сектора 

Зеленчукопроизводството е специфичен сектор от аграрното 
производство. То се отличава с възможност за отглеждане на богат набор от 
културни растителни видове, голяма част от които са с важно значение за 
икономическия принос на подотрасъл растениевъдство не само за селскотото 
стопанство, но и за националната икономика. 

Откроената значимост на зеленчукоприозводството не се реализира 
към настоящия момент от развитието на отрасъла. В последните години се 
установява/регистрира трайна тенденция за намаляване на реколтираните 
площи и реализиране на средни добиви далеч от биологичния потенциал на 
отглежданите сортове зеленчуци. Често получаваната продукция е и със слаба 
конкурентоспособност спрямо нарастващите изисквания за качество на 
национални, регионалния и на общия европейски пазар. Наличието на 
подходящи почвено-климатични условия, дългогодишните традиции, 
богатият практически опит, наличието и разработването на нови технологични 
решения и пазарно-ориентирани нововъведения, използването на 
съвременни сортове с подобрен биологичен потенциал очертават 
благоприятни бъдещи тенденции за развитие на зеленчукопроизводството у 
нас. Те разкриват възможности за по-широкото застъпване на сектора в 
стопанския живот на селските райони, за постигане на високоефективно и 
конкурентоспособно производство. 

След присъединяването на България към ЕС в сектор „Зеленчуци“ 
настъпват редица промени. Подкрепата, която се оказва на земеделските 
производители, предизвиква преструктуриране на сектора и нови 
адаптационни процеси. 

Зеленчуковите култури се отглеждат в най-подходящите почвено- 
климатични райони на България, което санкционира необходимостта от 
тяхното правилно райониране, респективно териториална специализация и 
концентрация на производството. 

Зеленчукопроизводството е основна и неделима част от аграрното 
производство, отличаващо се с голяма интензивност и динамика. Този 
традиционен подотрасъл разполага с добър потенциал за развитие, особено 
в селските райони, в които е съсредоточена значителна част от българското 
население. Вносът на земеделска продукция влияе върху структурата и обема 
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на българското земеделско производство. Аграрната политика на България 
трябва да има ясни приоритети за развитие на селското стопанство и 
превръщането му в конкурентоспособен отрасъл на икономиката. 

Предпоставка за по-добро използване на производствените фактори и 
повишаване на икономическата ефективност на зеленчукопроизводството е 
специализацията на производството. Специализацията на производството 
оказва пряко влияние върху заетостта в земеделските стопанства. Слабата 
специализация води до незадоволително равнище на прилагане на нови 
технологии и ниска конкурентоспособност. Повишаването на равнището на 
конкурентоспособността, както и специализацията на аграрното производство 
са основни фактори за по-добро функциониране и по-висока жизненост и 
устойчивост на стопанствата, занимаващи се със зеленчуково производство, 
което е предпоставка за пазарното оцеляване и развитие на зеленчуковите 
стопанства. 

Сериозен проблем на аграрния отрасъл в България като цяло е ниското 
ниво на специализация на стопанствата. Слабата специализация води до 
незадоволително равнище на прилагане на нови технологии и ниска 
конкурентоспособност. Зеленчуковото производство е високо трудоемък 
подотрасъл на растениевъдството. Това изисква различните култури и 
направления на производството да се съчетават по начин, който би осигурил 
оптимално използване на работната сила и агротехниката. Земеделските 
стопани, произвеждащи зеленчукови култури, се стремят да произвеждат 
такава продукция, от реализацията на която могат да получат най-голяма 
възвръщаемост на вложените за нейното производство ресурси – земя, 
работна сила, капитал. 

За определяне равнището на специализация в стопанствата, 
произвеждащи зеленчукова продукция за периода 2007-2013 година, сме 
изходили от броя на отглежданите култури във всяка едно от изследваните 
стопанства. За специализирани ферми с високо равнище на специализация се 
приемат тези, които отглеждат една основна и една допълнителна култура, 
тези със средно равнище на специализация се приемат тези, които отглеждат 
две основни и две допълнителни култури, а тези с ниско равнище на 
специализация – две основни и четири допълнителни култури. 

Зеленчукопроизводството в България е подложено на постоянен натиск 
на конкурентен внос на евтина зеленчукова продукция от европейските 
страни. Земеделските производители, специализирали се в 
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зеленчукопроизводство намаляват, без обаче това да е свързано с голямо 
увеличение на средния размер на обработваемата земя в сектора. 

Приоритетите и предизвикателствата, пред които е изправен сектор 
“Зеленчуци“, след присъединяването на страната ни към Общия европейски 
пазар през 2007 година, са свързани с възможностите за пазарно оцеляване, 
преодоляването на ниската конкурентоспособност на земеделската 
продукция и перспективите за устойчиво развитие на този традиционен 
сектор на българския аграрен отрасъл. Българското зеленчукопроизводство е 
подложено на постоянен натиск на конкурентен внос на евтина зеленчукова 
продукция от европейските страни. Способността и активността на 
производителите да се сдружават в браншови организации, е гаранция за 
укрепване на позициите както на подотрасъла „Зеленчукопроизводство“ на 
пазара като цяло, така и на позициите на отделния земеделски производител 
като контрагент в процеса на търсене и предлагане. 

Уедряването и обединяването на малки по размер земеделски 
стопанства ще повиши конкурентоспособността на зеленчуковото 
производство и ще улесни модернизацията на земеделските ферми, както и 
достъпа до напоителните системи и поливни канали. 

Стимулирането на земеделските производители към качествено и 
конкурентоспособно зеленчукопроизводство, съобразено с изискванията на 
европейските пазари и потребители, трябва да бъде приоритет на аграрната 
политика на България. 

 
2.5.2. Регионални особености и специализация 

Регионалните особености и производствения потенциал на Южен 
централен район оказват благоприятно влияние върху развитието на няколко 
основни направления като зеленчукопроизводството, лозарството и др. 
Географското разположение, релефът и разнообразието от почвени и 
климатични особености оказват силно влияние и благоприятстват развитието 
на селскостопанското производство, което заема важно място в икономиката 
на областта. Производството на зеленчуци, съсредоточено в Южен централен 
район, представлява близо 44% от зеленчуковата продукция на нашата страна. 
Районът е с най-голям относителен дял в производството на основните 
зеленчукови култури. 

Пловдивска област се намира в Южен централен район. Почвените и 
климатичните условия благоприятстват за отглеждането на почти всички 
видове култури. Географското разположение, релефът и разнообразието от 
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почвени и климатични особености оказват силно влияние и благоприятстват 
развитието на селскостопанското производство, което заема важно място в 
икономиката на областта. 

В развитието на зеленчукопроизводството преобладават редица 
неблагоприятни фактори, които влияят отрицателно на възстановяването на 
този важен за България подотрасъл. Това са слабата финансова подкрепа на 
държавата, неспособността българското производство да се конкурира с 
контрабандния внос от други страни, неефективна връзка между 
производителите и пазара, слабо равнище на организираност между самите 
производители, липса на квалифицирани хора, заети в 
зеленчукопроизводството. Производство на зеленчуци е високо трудоемък 
подотрасъл на аграрния сектор. Този факт налага различните зеленчукови 
култури и производствени направления да се съчетават по начин, който да 
оптимизира използването на работната сила и наличната техника за 
механизиране на процесите при изпълнение на агротехническите 
мероприятия. Предпоставка за по-добро използване на производствените 
фактори и повишаване на икономическата ефективност на 
зеленчукопроизводството е специализацията на производството. 
Специализацията на производството оказва пряко влияние върху заетостта в 
земеделските стопанства. 

 
Таблица 1 
Зеленчуково стопанство в Пловдивска област - 40 декара и отглеждане 

на три култури със специализация домати 

Култури Площ Производствени 
разходи 

Разход на труд Печалба 

декари % Лв. % човекодн 
и 

% Лв. % 

Грах 10 25 860 2,7 80 11,9 640 11,8 

Домати 10 25 12800 38,8 220 32,8 2050 37,7 

Дини 10 25 6500 19,7 150 22,5 700 12,8 

Домати 10 25 12800 38,8 220 32,8 2050 37,7 

Общо: 40 100 32960 100 670 100 5440 100 

Рентабилност: 16,5 % 
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Таблица 2 
Зеленчуково стопанство в Пловдивска област - 40 декара и отглеждане 

на четири култури без специализация 
 

Култури Площ Производствени 
разходи 

Разход на труд Печалба 

декари % Лв. % човекодн 
и 

% Лв. % 

Домати 10 25 13500 41,9 300 36,6 2050 51 

Дини 10 25 6500 20,2 150 18,3 720 17,9 

Пипер 10 25 11300 35,1 310 37,8 620 15,4 

З. Фасул 10 25 900 2,8 60 7,3 630 15,7 

Общо: 40 100 32200 100 820 100 4020 100 

Рентабилност: 12,48% 
 

Поради раздробеността на обработваемата земя зеленчуковото 
производство е неефективно и разпокъсано, като преобладаващата част от 
стопанствата са малки по размер, произвеждащи продукция предимно за 
задоволяване на собствените си потребности, а останалата част, която се 
предлага на пазара е с ниско качество. Уедряването на обработваемата земя 
ще доведе до значително нарастване на равнището на използване на 
производствените фактори и ще подобри достъпа до напоителните системи и 
канали. Ползата от кооперирането е двустранна – пазарът също се повлиява 
положително от действията на браншовите организации. 
Зеленчукопроизводството в България има някои отличителни черти, които го 
превръщат в едно уникално производство. Благоприятните природни и 
климатични условия и дългогодишните традиции и опит на българина в 
отглеждането на зеленчуци, както и наличието на широк спектър от местни 
сортове оказват положително влияние на вкусовите качества на 
зеленчуковите култури, отглеждани в България ги превръщат в предпочитани 
от потребителите и износителите продукти. За съжаление производството на 
зеленчуци не е особено атрактивно поради слабото финансово подпомагане 
в сравнение с други подотрасли на аграрния сектор. 
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За подобряване на организацията на зеленчукопроизводството е 
необходимо уедряване на производството, което към настоящия момент е 
много разпокъсано и състоящо се предимно от дребни фамилни стопанства. 
Уедряването и обединяването на малки по размер земеделски стопанства ще 
повиши ефективността и конкурентоспособността на зеленчуковото 
производство. Окрупняването на зеленчукопроизводството ще доведе до 
повишаване на степента на механизация на работните процеси и най-вече 
процесите, свързани с прибирането на продукцията. Всеизвестен е фактът, че 
зеленчуковото производство е един от най-трудоемките подотрасли на 
аграрния сектор с висок относителен дял на ръчен труд – около 80-90% от 
общите вложения на труд. Сериозно предизвикателство пред българското 
зеленчуково производство е модернизацията на производството, което ще 
позволи да се увеличи конкурентоспособността му, за да може зеленчуковите 
продукти да отговорят на съвременните изисквания за качество и да се 
конкурират с вносните зеленчуци. 

 
Таблица 3 

 

Средни добиви (кг/дка) на зеленчукови стопанства в Пловдивска 
област за периода 2007-2012 

 
 

Култури 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Домати 2120 2410 2340 2490 2804 2755 

Краставици 3695 3536 3797 3210 2970 2088 

Пипер 1900 1956 1895 1850 1730 1868 

Лук 1710 1736 1783 1702 1690 1672 

Зеле 3120 2990 3064 2870 2710 2670 

Дини 2830 2868 2868 2790 2840 2320 

Източник: Собствени изследвания 
 

Трябва да се отбележи, че през периода на проучването средното ниво 
на добивите се е увеличило за почти всички зеленчукови култури. По-ниските 
средни добиви имат неблагоприятен ефект върху ефективността на 
производството, тъй като намаляват доходите на земеделските стопани, които 
отглеждат зеленчуци. 
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2.5.3. Производствени разходи 
Равнището на производствените разходи на земеделските стопанства, 

отглеждащи зеленчуци в района на Пловдив за периода 2007-2012 г., беше 
пряко засегнато от икономическата ситуация в страната. Основните 
компоненти на производствените разходи - суровини, доставки и 
потребление на труда, не могат да се разглеждат изолирано от 
икономическите процеси, които се осъществяват в България. 

 
Таблица 4 

 
Производствени разходи (лв/дка) на зеленчукови стопанства в 

Пловдивска област за периода 2007-2012 
 
 

 

Култури 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Домати 964,8 978,5 1027,3 1372,42 1483,5 1431,62 

Крастави 
ци 

1783,2 1863,42 1810,02 1589,9 1392,3 1721,14 

Пипер 1283,4 1352,24 996,1 1022,34 1186,7 1203,82 

Лук 584,4 637,5 757,41 753,2 703,96 786,6 

Зеле 484,76 559,17 576,1 699,11 684,8 758,36 

Дини 608,3 659,62 618,84 640,18 730 701,35 

Източник: Собствени изследвания 
 

Данните, представени в Таблица 4, показват увеличение на 
производствените разходи през периода на проучването, като се наблюдават 
известни колебания през годините, а в някои зеленчукови култури - чушки 
например, имаше намаление на тези разходи за сметка на материалните 
разходи. При краставиците имаше намаление както на материалните разходи, 
така и на разходите за труд. Като цяло, може да се отчете, че се наблюдава 
разширение на тенденцията за увеличаване на производствените разходи за 
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отглеждане на зеленчуци в района на Пловдив за пет годишния период на 
проведеното изследване - 2007-2012 г. Може да се направи извод, че това е 
естествен икономически процес. Специфична особеност на 
институционалната среда, която трябва да се отчита при анализа на 
посочените резултати е фактът, че периодът на изследването съвпада с 
годините, в които световната икономическа криза оказва влияние върху 
стопанската конюнктура в нашата страна. Следователно, увеличаване на 
производствените разходи е естествен, икономически обоснован процес, 
свързан с инфлацията, а не с интензификацията на производството. 
Материалните разходи варират в зависимост от вида и количеството на 
използваните торове, вида и честотата на използване на продуктите за 
растителна защита, метода на напояване - капково или повърхностно 
напояване, селскостопанската техника, използвана в съответствие с вида и 
технологията на отглеждане на съответната зеленчукова култура. 

В растителната продукция, в т. ч. при производството на зеленчуци, 
съществуват редица както организационни, така и икономически проблеми. И 
в хода на проведеното изследване се открояват липса на добра организация в 
производствения сектор, водеща до ниско технологично ниво, производство 
с високи разходи, включително високи цени на семена, торове, препарати и 
продукти за растителна защита, напоителна вода, липса на специализирана 
механизация и предимно използване на човешкия труд при прибиране на 
реколтата. Ниска степен на организираност на производителите, липсата на 
търговски договорености между производителите и търговците относно 
реализацията на продукцията, ниски изкупни цени на зеленчуците, 
използване на нискоквалифицирана работна ръка са част от констатираните 
значителни организационни проблеми, които водят до забавени 
икономически процеси и затруднения на подсекторно ниво. Процесът на 
изчакване на разрешаването им е от много години. 

Въпреки трудностите, които съпътстват зеленчукопроизводството, все 
пак имаше печалба от всички зеленчуци, отглеждани в региона. По-високата 
печалба в производството на домати и зеле през втория период - 2010-2012 г. 
в сравнение с първия период от 2007 г. до 2009 г. От съществено значение за 
растежа на печалбата беше продажната цена, която се е увеличила при всички 
изследвани култури, като цяло обаче печалбата остава относително ниска във 
всички зеленчуци. 
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Таблица 5 
Печалба от 1 дка зеленчукова продукция в района на Пловдив за 

периода 2007-2012 
 

Култури Печалба BGN/dca Печалба BGN/ton 
 Период 

2007 – 
2009 

Период 
2010 – 

2012 

Период 
2007 – 

2009 

Период 
2010 – 

2012 
Домати 93,72 171,68 40,93 63,99 

Краставици 668,55 315,48 181,87 114,47 
Пипер 73,81 42,78 38,45 23,56 

Лук 122,57 130,17 40,08 47,28 
Зеле 110,06 70,76 63,14 41,92 
Дини 153,50 11,74 53,56 4,43 

Източник: Собствени изследвания 
 

Таблица 6 
 

Влияние на средните добиви, продажаната цена и производствените разходи 
върху промяната на печалбата от 1 декар зелнчукопризводство в района на 
Пловдив за периода 2007-2012 

 

 

Култури 
Общо 
отклонени 
е в 
печалбата 
в лева 

Средна 
доходност 

Продажни 
цени в 
лева 

Производс 
твени 
разходи в 
лева 

Материалн 
и разходи 
в лева 

Разходи за труд в 
лева 

Домати +77,96 +186,02 +330,92 -438,98 -280,16 -158,82 

Зелен 
пипер 

-31,03 -67,67 -24,04 +60,68 +122,04 -61,36 

Лук -39,30 -24,30 +73,15 -88,15 -68,74 -19,41 

 
Зеле 

+7,60 -66,09 +247,77 -174,08 -112,29 -61,79 

Краставиц 
и 

-353,07 -622,53 +18,36 +251,10 +45,98 +205,12 

Дини +7,60 -66,09 +247,77 -174,08 -112,29 -61,79 

Източник: Собствени изследвания 
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Таблица 6 показва промените в печалбата от 1 декар на 
зеленчукопроизводството, произведено в района на Пловдив за периода 
2007-2012 г. под влияние на средните добиви, продажната цена, 
материалните разходи и разходите за труд. 

При домати значителното увеличение на отклонението на печалбата 
(+77,96 лв.) За периода 2010-2012 г. в сравнение с периода 2007-2012 г. е 
резултат от положителните тенденции в промяната на продажната цена 
(+330,92 лв. ) и среден добив (+186,02 кг.). Останалите два фактора действат в 
отрицателна посока, където отрицателното влияние на фактора материални 
разходи (-280,16 лв.) И на разходите за труд (-158,82 лв.) Играе решаваща 
роля. При производството на зелени чушки се наблюдава намаление на 
печалбата от 1 дка с 31,03 лв. Освен това факторите, които са повлияли на 
размера на този индекс, са действали в различни посоки. Средният 
коефициент на доходност (-67,67лв./дка) и коефициентът на продажната цена 
(-24,04 лв.) Са в отрицателна посока, докато факторът на производствените 
разходи е действал в положителна посока, което е резултат както от 
намаляването на разходите за труд (-61,36лв.) и увеличението на 
материалните разходи, но тук влиянието на материалните разходи е 
определящо (+122,04 лв.). 

При суровия лук отклонението на печалбата от 1 дка през втория период 
е -39,30 лв. В сравнение с първия период. С изключение на продажната цена, 
която като фактор за промяната в печалбата е в положителна посока (+73,15 
лв.), Всички други фактори действат в обратна посока. 

При зелето промяната в печалбата от 1 декар е положителна (+7,60 лв.), 
което показва благоприятна тенденция. Увеличаването на фактора на 
продажните цени (+247,77 лв.) Беше решаващо за този растеж, докато другите 
два фактора действат в отрицателна посока, включително средния 
коефициент на доходност (-66,09лв./Дка) и коефициента на производствените 
разходи (- 174,08 лв.), Което включваше материални разходи (-112,29 лв.) И 
разходи за труд (-61,79 лв.). 

Най-значително намаление на печалбата от 1 декар се наблюдава при 
краставиците. В тази зеленчукова растителност печалбата от единица площ е 
намаляла с 353,07 лв. За периода от 2010 до 2012 г. в сравнение с периода 
2007-2009 г. Това, което е било решаващо тук, е отрицателното влияние на 
средния коефициент на добива (-622, 53 лв. / Дка), а останалите два фактора 
са в положителна посока, съответно коефициентът на продажните цени 
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(+18,36 лв.) И коефициентът на производствените разходи (+251,10 лв.), Които 
включват материални разходи (+45,98 Лв.) И разходите за труд (+205,12 лв.). 

При производството на дини има положителна промяна в печалбата от 
единица площ, която основно се дължи на положителните промени в 
продажната цена - нейното влияние е положително (+247,77 лв.). Останалите 
два фактора действат в отрицателна посока, в която играе решаваща роля 
влиянието на фактора производствени разходи (-174,08 лв.), включително 
материалните разходи (-112,29 лв.) и разходите за труд (-61,79 лв.). 

Отглеждането на зеленчукови култури спомага за повишаване на 
ефективността и продуктивността на растениевъдството, поради нарастването 
на доходите от единица площ и оползотворяването на сравнително по-малко 
плодородни почви. Предпоставка за по-добро използване на 
производствените фактори и повишаване на икономическата ефективност на 
зеленчукопроизводството е специализацията на производството. 
Специализацията на производството оказва пряко влияние върху заетостта в 
земеделските стопанства. 

Направеният анализ позвалява да бъдат изведени следните изводи. 
Зеленчукопроизводството е традиционен за България сектор, който в 
близкото минало прославя страната на международните пазари. 
Зеленчуковите култури се отглеждат в най-подходящите почвено-климатични 
райони на България, което санкционира необходимостта от тяхното правилно 
райониране, респективно териториална специализация и концентрация на 
производството. Към настоящия момент, по редица обективни и субективни 
причини, българското зеленчуково производство се намира в криза. 
Българското зеленчукопроизводство е подложено на постоянен натиск от 
конкурентен внос на евтина зеленчукова продукция от европейските страни. 
Способността и активността на производителите да се сдружават в браншови 
организации, е гаранция за укрепване на позициите както на сектор 
„Зеленчуци“ на пазара като цяло, така и на позициите на отделния земеделски 
производител като контрагент в процеса на търсене и предлагане. Чрез 
коопериране по между си зеленчукопроизводителите имат многократно по- 
големи възможности за проучване на пазара и за по-добра реализация на 
произведената продукция. 

Зеленчукопроизводството в България е подложено на постоянен натиск 
на конкурентен внос на евтина зеленчукова продукция от европейските 
страни. Земеделските производители, специализирали се в 
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зеленчукопроизводство намаляват, без обаче това да е свързано с голямо 
увеличение на средния размер на обработваемата земя в сектора. 

Приоритетите и предизвикателствата, пред които е изправено 
българското зеленчукопроизводство, след присъединяването на страната ни 
към Общия европейски пазар през 2007 година, са свързани с възможностите 
за пазарно оцеляване, преодоляването на ниската конкурентоспособност на 
земеделската продукция и перспективите за устойчиво развитие на този 
традиционен подотрасъл на българския аграрен сектор. Българското 
зеленчукопроизводство е подложено на постоянен натиск на конкурентен 
внос на евтина зеленчукова продукция от европейските страни. Способността 
и активността на производителите да се сдружават в браншови организации, 
е гаранция за укрепване на позициите както на подотрасъла 
„Зеленчукопроизводство“ на пазара като цяло, така и на позициите на 
отделния земеделски производител като контрагент в процеса на търсене и 
предлагане. 

Уедряването и обединяването на малки по размер земеделски 
стопанства ще повиши конкурентоспособността на зеленчуковото 
производство и ще улесни модернизацията на земеделските ферми, както и 
достъпа до напоителните системи и поливни канали. 

Стимулирането на земеделските производители към качествено и 
конкурентоспособно зеленчукопроизводство, съобразено с изискванията на 
европейските пазари и потребители, трябва да бъде приоритет на аграрната 
политика на България. 

 
2.5.4 Възможности за повишаване на конкурентоспособността на 

производството в сектор „Зеленчуци“ 
Основен проблем пред сектор „Зеленчуци“ е възстановяване на 

традиционно силното присъствие на това производство в подотрасъл 
животновъдство, в отрасъл селско стопанство и в националната икономика. 
Това означава да се повиши конкурентоспособността при производството на 
зеленчуци в България. В тази връзка е необходимо да припомним 
съдържателността на конкурентоспособността. Конкурентоспособността е 
икономическа категория, чието изучаване е съпроведено с поставянето на 
редица теоретични и практически въпроси. Идентифицирането ѝ като фактор 
в икономическата екосистема е маркирано още по времето на Адам Смит. В 
днешната икономическа литература отговорът на основополагащия въпрос 
защо определени субекти се развиват по-успешно от други концентрира 



75  

усилията на редица изследователски центрове, школи и отделни учени. 
Същевременно, конкурентоспособността като сложносъставна категория, 
има както хоризонтални, така също и вертикални характеристики. 
Изучаването ѝ може да обхваща макро, мезо и микро равнище. Предвид 
значимостта и практическото приложение на категорията в социално- 
икономическата среда за оценяване дейността на съвременните стопански 
субекти, сред изследователите все повече се утвърждава мнението, че 
конкурентоспособността е икономически инструмент (Garelli, 2012). 
Приемайки това съждение, не можем да отречем сложността и значимостта 
на конкурентоспособността. Това е категория с динамично изменящи се 
характеристики, в случай, че икономическата ѝ същност се съотнесе към 
политическите и институционални фактори на средата, в която функционират 
стопанските субекти. От тази сложна, и двупосочна по своя характер, връзка 
извеждаме актуалността и методическите основи на настоящата наша 
разработка. 

Политическата тежест на икономическата категория 
конкурентоспособност се откроява в светлината на Председателство на 
България на Съвета на Европейския съюз в периода 01.01.2018-30.06.2018 г. 
Конкурентоспособността е сред трите основни приоритета на Българското 
председателството. Изборът на приоритетите се очертана сред основните 
фактори, които „влияят върху успехите от ротационното председателство и 
резултатите от него (Шикова, 2012 :103). От гледна точка на прагматичността, 
значимостта на конкурентоспособността през XXI-ви век нараства. Това се 
дължи на факта, че все повече стопанските единици ще се изграждат на базата 
на знанието. Интелигентният растеж става съществен фактор за по- 
резултатното използване на ресурсите. Знанието и новите технологии се 
превръщат в съществен производствен потенциал с пряка връзка с 
категорията конкурентоспособност, разбирана не на последно място и като 
икономически инструмент. Съществуват системи от възгледи за 
конкурентоспособността (Марикина, 2017 :13). Тя би могла да се разглежда на 
няколко равнища, от ниво държава, до конкурентоспособност на 
производителите на стоки и конкурентоспособност на самите стоки 
(Андрионов, 2000, цитирано по Марикина, 2017). 

Редица съвременни изследователи акцентират върху факторите, 
оказващи влияние на конкурентоспособността, а не само на резултатите от нея 
(Банкова, 2017). Един от първите учени, отдаващи внимание на 
микроикономическите фактори е Портър. Според нас, изказаната от автора 



76  

теза, че: „Конкурентното предимство се създава и поддържа в силно 
локализиран процес“ (Портър, 2004 :33) е израз на релацията между 
икономически инструмент и политическа факторна среда. 

В тази връзка, за да откроим някои фактори, влияещи върху 
конкурентоспособността, си поставяме за цел да направим сравнителен 
анализ на икономическите резултати от производството на зеленчуци полско 
и оранжерийно производство. С помощта на натурални и стойностни 
икономически индикатори се прави сравнителен анализ както на 
производството на зеленчуци от оранжерии, в който се прилагат традиционни 
технологични решения, така и на производството от високотехнологични 
оранжерии. 

 Трансформацията през 90-те години на XX-ти век и проблемите 
пред сектор „Зеленчуци“ 

Преди да изложим резултати от наши теренни изследвания, бихме 
искали да отчетем значимостта на някои проблеми в сектор „Зеленчуци“, 
които се пораждат от избрания начин за провеждане на аграрната реформа в 
България. Възстановяването на поземлената собственост „в реални граници“ 
доведе до съществени структурни промени в българското селско стопанство, 
от които зеленчукопроизводството е сериозно засегнато. През 2000 г., десет 
години след прехода към пазарна икономика, средните добиви и 
продуктивността от доматите са спаднали с 40% (Михайлов, 2001 :3). Тези 
процеси пораждат три десетилетия въпроса: „...доколко ефективна може да 
бъде политическата интервенция и доколко ще бъдат успешни наложените 
институции (Кънева, 2015 :28)“. Земеделските системи също се променят. 
Връщането на земята при настъпил „генерационен вакум“ и разрушени 
производствени структури доведе до отглеждане предимно на култури със 
слята повърхност (Йовчевска, 2016). Интензивните производства, сред които е 
и сектор „Зеленчуци“, са поставени в неблагоприятна стопанска среда. 
Изборът на подкрепа на доходите на земеделските стопани след 2007 г. 
задълбочи сериозната криза в зеленчукопроизводството. Според изследвания 
на редица автори, след 2007 г. конкурентността на българското 
зеленчукопроизводство е изправена пред редица предизвикателства (Стоева, 
2014 :39). Процесът има устойчив характер. Общата продукция от 
производството от зеленчуци в България намалява относителния си дял 
спрямо създадената продукция в отрасъл “Селско стопанство” от 19.03 % през 
2006 г. на 3.29 % през 2012 г. (Йовчевска, 2015 :19-20). 
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За преодоляването на негативната тенденция важна роля „започва да 
играе способността на производителя да разполага с технологии и иновативни 
решения“ (Попов, 2018 :15). 

 
 Резултати от изследването 

В настоящата разработка, която е част от дисертационното изследване 
на автора, проучваме състоянието на проблема с помощта на натурални 
икономически показатели. 

Площите, заети със зеленчукови култури са малко над 2% от 
използваемата земеделска площ (ИЗП) в страната. Оранжериите у нас са 
разположени върху приблизително 2% от площите, заети със зеленчуци. В 
периода 2006-2015 година, обемът на оранжерийната продукция не бележи 
съществен ръст. Производството се запазва на почти същото ниво, въпреки 
големи колебания през годините. Средният добив не се повишава много 
(Попов, 2018). Оранжерийното производство е един от най-интензивните 
сектори от селското стопанство и икономиката на страната като цяло. Този 
факт предполага инвестиционна активност и финансова осигуреност на 
земеделските стопанства в сектор „Зеленчуци“. Същевременно, 
инвестиционната подкрепа за стопанствата, отглеждащи зеленчуци е нулева 
(Котева, 2016:123). Отсъствието на интерес за разширяване на този род 
производство е обусловено от ниските инвестиционни субсидии и от редица 
съпътстващи явлението фактори, които предстои да бъдат анализирани в 
разработвания по този тематичен въпрос дисертационен труд. 

При оранжерийното производство на домати и краставици в България, 
средният добив от декар е между 2 и 3 пъти по-висок, отколкото при полското 
производство (фиг. 1. и фиг. 2.). Сравнен с добива, който може да се реколтира 
от единица площ от оранжерийни комплекси със съвременни технологии, 
добивът от сега съществуващите оранжерии е значително по-нисък – от 10 
пъти при доматите, до 17 пъти при краставиците. Според стопанските разчети, 
минималния размер на оранжерия за производство, което може да се 
предлага за дългосрочни договори за износ, е 60 дка. Като доказателство за 
предимството на производството за износ се позоваваме на настоящата 
разчетна цена за износ на краставици, която възлиза на EUR 0,75. Това е 
значително повече от възможностите за реализация, които българският пазар 
предлага. 
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Фиг. 1. Добив на домати от декар според метода и вида на площите за 
отглеждане, 2015 г. 

 

Източник: Високотехнологична оранжерия в региона на гр. Стрелча и отчетни 
данни на НСИ. 

 
Фиг. 2. Добив на краставици от декар според метода и вида площи за 

отглеждане, 2015 г. 
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Източник: Високотехнологична оранжерия в региона на гр. Стрелча и отчетни 
данни на НСИ. 

В България през последните години силен тласък получи екстензивното 
земеделие за сметка на интензивното, процес, който е с устойчив характер и 
има ясна причинно-следствена връзка. Основната причина за това са 
субсидиите за единица площ, които направиха много по-изгодно 
инвестирането в култури, които изискват много по-големи площи за засяване, 
но дават и много по-ниски добиви на декар. Обвързаната подкрепа за 
зеленчуци – 2017-2020 година, предлага много по-адекватни субсидии на 
единица площ за зеленчукопроизводителите - 1121,50 лева/дка. Това е 
съществен напредък, защото сумата десетки пъти по-голяма от досегашната. 
Другото основно предимство е, че се изисква минимален добив, който за 
доматите е 22,4 тона, а за краставиците е 32 тона от декар. По този начин се 
стимулира инвестициите в модерни оранжерийни технологии. Тези добиви са 
много по- високи от добивите от оранжериите у нас в момента (средно 8 тона 
за домати и средно 3,5-4 тона за краставици). Добивите от модерните 
оранжерии от своя страна са от 2 до 3 пъти по-големи от минималните 
изискуеми за пълния размер на субсидията. Стойността на инвестицията в 
модерна оранжерия е около EUR 100 000/дка. Срокът за възвръщане на 
инвестираните средства варира между 4 и 7 години. Още един аргумент за 
увеличаване на субсидията са разходите на енергия, които са в рамките на 
около 3 200-3 400 евро на декар. Налагат се и допълнителни капиталови 
разходи за пакетираща техника и сгради, които в предприятие работещо за 
износ започват от минимум EUR 1 000 000. Тези големи капиталови и 
оперативни разходи налагат третирането по различен начин на 
оранжерийното производство и другите земеделски производства. 
Максималният размер за получаване на помощ по мярка 4.1 е EUR 700 000 за 
оранжерия малко над 68 дка (при положение, че проектът е в селски район на 
Северозападна България и е био производство, което отговаря на площ от 7 
декара). 

Както вече беше споменато – за стабилен целогодишен износ са 
необходими минимум 60 декара, което показва, че подпомагането за 
зеленчукопроизводителите все още не е достигнало подпомагането на 
производителите на екстензивни култури. При тях подпомагането за единица 
площ е 16-20 лв/дка, но площите са хиляди и десетки хиляди декари, а 
разходите (и капиталови, и оперативни) са много по-ниски. 

Направеният анализ показва, че за развитието на сектор „Зеленчуци“, и 
по-специално за развитието на оранжерийното производство в България, е 
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необходимо преминаването към модерни, високотехнологични оранжерии. 
Въпреки регистрираните положетелни промени в политиката за подкрепа на 
сектор „Зеленчуци“, субсидията, дори с увеличения си размер за периода 
2017-2020 г., е достатъчна само за покриване на 1/5 от разходите за енергия. 
Мярка 4.1 предоставя безвъзмездно финансиране за около 11 % от 
необходимата инвестиция. Все още това са ниски нива на подкрепа, особено 
в сравнение с финансовата подкрепа, която получават производсителите на 
култури със слята повърхност. 

 
 Възможни решения за повишаване на конкурентоспособността 

Бихме искали да представим две възможни решения: 
1. Едната възможност може да се отнесе към предприемане на решения 

с краткосрочно и средносрочно действие. Това включва експертен анализ на 
нуждите на зеленчукопроизводителите и подпомагането им в размер, който 
ще направи зеленчукопроизводството привлекателно за инвестиции у нас и 
равнопоставено на зеленчукопроизводството в конкурентните ни страни в 
отрасъла. Към този аргумент може да се добави още едно възможно 
профилирано решение - по-голямо финансиране на оранжерийното био 
производство. Процедурите по лицензиране на био оранжерии са са много 
тежки и изискват повече инвестициионен ресурс. Наши теренни проучвания 
сред оранжерийни производители извеждат инвестиционните проблеми сред 
основните трудности за разширяване на производството. Неслучайно от 
години у нас има само един оранжериен производител на био зеленчуци. 

2. Втората възможност е предприемане на решения с дългосрочно 
действие. Според нас дългосрочността предполага наличие на елементи на 
стратегически решения и търсене на трайни ефекти. Това включва експертна 
и профилирана работа и изготвяне на аргументирани предложение пред 
европейските институции, ангажирани с администриране на ОСП, за спиране 
на порочната практика за политическо решение за различно подпомагане на 
местните производители. Както се посочва и в анализа по-горе, тази практика 
има негативни характеристики и води до изкривяване на пазара на 
инвестиции в някои страни. Ефектът от това е завишаване на цените на 
селскостопанската продукция в целия Европейски съюз. Този резултат е в 
дисонанс с новите политически послания с глобализационен тренд и с широка 
европейска подкрепа за засилен социалин елемент в социално-политическия 
модел на обществото през ХХI-ви век. 
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Изложените емпирични данни и анализа на натуралните 
икономически показатели, характеризираще състоянието на производството 
на зеленчуци у нас, позволява да бъде синтезиран извод, според който: 

За да се повиши конкурентността на производството на зеленчуци 
у нас, е необходимо да се подобрят натуралните стойностни показатели, с 
които се отчита обема на производството. Това може да стане посредством 
разширяване на площите, повишаване на капиталоемкостта и подобряване на 
иновативността. Резултатът при високотехнологичните решения превишава 
реколтата от полското и от оражерииното производство няколкократно. В 
процеса на разработване на дисертационната теза предстои да бъде 
осъществен анализ на базата на стойностни икономически показатели. 

 
2.6. Сектор „Лозарство“ 

 
2.6.1. Методична рамка 

Сектор Лозарство е с традиционна и исторически белязана значимост за 
подотрасъл растениевъдство, за отрасъл селско стопанство, за регионалната и 
за националната икономика на страната. При промените в институционалната 
среда у нас, вследствие смяната на социалния модел на обществото от края на 
90-те години, както и при влизането на страната в ЕС-27, поземлените 
отношения в селското стопанство са в динамичен режим на усъвършенстване. 
Този процес оказва пряко влияние върху лозаро-винарския сектор. 

Аналитичната дейност е изведена с помощта на сравнителен и 
динамичен анализ, на метода на статистическите групировки, индексния 
метод и др., използвайки редица показатели, сред които: 

- относителен дял на брутната продукция (БП) от грозде в БП от 
растениевъдството, % 

- относителен дял на площта с лозови насаждения в използваната 
земеделска площ, % 

- реколтираната площ по статистически райони, ха, 
- производството на грозде по райони, тона; 
- равнище на средния добив по райони, кг/ха. 
Източниците на първична статистическа информация са: 

Международната организация по лозата и виното (OIV), Евростат, 
Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Отдел „Агростатистика”, 
Националния статистически институт (НСИ), теренни наблюдения и др. 
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В изследването на сортовата структура на винените лози в България са 
обхванати само посочените сортове от ИАЛВ, чиято площ на всеки един 
поотделно към 31 юли 2015 г. е най-малко 500 ха на национално ниво (МЗХГ, 
2017). Разгледана е възрастовата структура на насажданията по сортове 
посредством разпределението на площите с винени сортове лози в четири 
основни групи – под 3 г. (млади, невстъпили в плододаване насаждения), от 3 
до 9 г., от 10 до 29 г., над 30 г. На основа съпоставката между стойностите на 
показателя по отделни групи през 2015 г. спрямо 2009 г. са установени 
тенденциите в инвестиционната активност, въздействащи върху развитието на 
сортовото разнообразие. Дискутирано е влиянието на пазарната среда и 
организационната структура на производството върху изменението на 
сортовия състав. За целта е разгледано разпределението на площите с винени 
сортове лози според юридическия статут на стопанствата. Извършена е 
съпоставка между индексите на цените на производител на винено грозде и 
индексите на цените на средствата за производство по данни на НСИ. 

На примера на винарни от област Хасково е очертан потенциалът на 
местните винени сортове лози за постигане на устойчивост в развитието на 
лозаро-винарския сектор в района. 

 
2.6.2. Резултати и обсъждане 

 Развитие и социално-икономическо значение на лозарството 
Лозарството традиционно е един от основните сектори в структурата на 

растениевъдното производство в България. Въпреки това, в резултат на 
сериозните икономически и организационни проблеми, останали 
неразрешени в продължение на десетилетия, неговото социално- 
икономическо значение постоянно намалява. 

Данните, посочени на фиг. 1 илюстрират динамиката на приноса на 
общата продукция от грозде в общата продукция от растениевъдството през 
периода 2007-2017 г. Намаляващият относителен дял на продукцията от 
лозарството е резултат едновременно от увеличената стойност на общата 
продукция от растениевъдството при намаление стойността на продукцията 
от грозде, която през 2007 г. възлиза на 241,9 млн. лв. спрямо 148,3 млн. лв. 
през 2017 г., изчислена по цени на производител. 
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Фиг. 1. Относителен дял на БП от грозде в БП от растениевъдството, % 

 

Източник: НСИ и собствени изчисления 
 

Намалява и относителният дял на общата площ на лозовите насаждения 
в структурата на използваната земеделска площ в страната (фиг. 2). Според 
окончателните данни за заетостта на използването на територията на 
България (МЗХ, БАНСИК 2009), през 2007 г. общата площ на лозята като чиста 
култура заема 103 949 ха, което представлява 2,0% от ИЗП. В рамките на 
изследвания единадесет годишен период площта на лозовите насаждения 
намалява почти на половина и през 2018 г. тя е 53 787 ха (МЗХ, БАНСИК 2018), 
като делът и в структурата на ИЗП е 1,1%. 

 
Фиг. 2. Относителен дял на площта с лозови насаждения в използваната 
земеделска площ, % 

 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика” 
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Географското положение на страната ни, поставящо я на границата 
между умереноконтиненталния и средиземноморския климатичен пояс 
формира агроекологичния потенциал, на основа съчетанието между почви и 
климат, благоприятстващ отглеждането на лозата на голяма част от 
територията (Маринов и др., 1997, Абрашева и др., 1997). Голямата 
пластичност на лозовото растение, позволяваща приложението на различни 
начини за оформяне на надземните части на лозата, е определяща за 
агробиологичните основи на технологичното многообразие в лозарството, 
което прави възможно развитието му, както в северните, така и в южните 
райони на България (Маринов и др., 1997, Абрашева и др., 1997). Въпреки 
това, под влияние най-вече на социално-икономическите условия, 
наблюдаваме сериозни диспропорции в териториалната концентрация на 
производството на винено и десертно грозде. 

Данните на фиг. 3, освен че демонстрират общото намаление на 
реколтираните площи с лозови насаждения, показват че в момента те са 
концентрирани основно в два статистически района – Югоизточен и Южен 
централен. През 2017 г. площта на лозята, от които е прибрано грозде в 
Югоизточен район е в размер на 13 512 ха (39,6 % от общата реколтирана 
площ), а в Южен централен – 10 594 ха (31,1%). И в двата района доминиращо 
място заемат винените сортове лози, като съответно делът им в общата площ 
на плододаващите лозя, от които е добита продукция е 96,1% в първия район 
спрямо 90,0% във втория. 

 
Фиг. 3: Динамика на реколтираната площ с лозови насаждения по 

статистически райони през периода 2007-2017 г., ха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика” 
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По отношение на сортовият състав на лозовите насаждения с винени 
сортове в двата района се наблюдават различия, които произтичат от 
спецификата на агроекологичния потенциал, определящ направленията на 
производство на винено грозде и вино. Белите винени сортове заемат по- 
голяма по размер площ в Югоизточен район, известен с производството на 
бели вина, съответно – 7 032 ха, докато червените винени сортове са на площ 
от 5 948 ха. Съчетанието между почви и климат в Южен централен район го 
определя като подходящ за производството на червени вина и това се 
отразява върху структурата на реколтираните площи. Червените винени 
сортове са на площ от 7 741 ха, докато белите заемат едва 1 788 ха. 

Двата района са водещи и по отношение на десертното 
гроздопроизводство, като в това направление по-голям е делът е Южен 
централен район, където през 2017 г. са реколтирани 1065 ха лозови 
насаждения с десертни сортове (50,1% от общата площ на насажденията за 
производство на десертно грозде). Плододаващите десертни лозя, от които е 
прибрана реколта в Югоизточен район са на площ от 532 ха (25% от 
реколтираните десертни лозя). 

Динамиката на производството на грозде очертава съществени 
колебания в произвежданите количества по години, но низходящата посока 
на развитие е много явно изразена, особено през последните три години на 
изследвания период (фиг. 4). Акцентът трябва да се постави върху 
намаляващия дял на Южен централен район в общото количество на 
произведеното грозде. През 2017 г. в района са произведени 52,4 хил. тона 
грозде, от които 46,3 хил. тона винено и 6,1 хил. тона десертно. Общото 
количество на производството представлява 26,1% от производството в 
страната. 

От 2012 г. Югоизточен район заема водещо място в производството на 
грозде, като през последната година от периода произведеното количество 
възлиза на 90,7 хил. тона, което представлява 45,2% от общото производство 
на национално ниво. През 2016-2017 г. производството на грозде в 
Югозападен район се задържа стабилно на ниво между 20,6-21,0 хил. тона, 
което го поставя на трето място след двата водещи района, но със значително 
по-малък дял – 10,5% през последната година. 
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Фиг. 4: Производство на грозде по статистически райони през периода 
2007-2017 г., тонa 

 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика” 
 

Положителен момент по посока стабилизиране на производството на 
грозде е наблюдаваното увеличение на средните добиви в годините след 
присъединяване на страната ни към ЕС, както при винените, така и при 
десертните сортове лози. С най-високо равнище на показателя при винените 
сортове средно за периода 2012-2016 г. се открояват Югоизточен и 
Югозападен райони, при които средните стойности са много близки, 
съответно 6193 кг/ха и 6128 кг/ха (фиг. 5). Въпреки увеличението, тези 
равнища остават под потенциално възможните, което е показателно за 
необходимостта от обновяване на насажденията. 

 
Фиг. 5: Динамика на средните добиви от винено грозде, кг/ха 

 
Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика” 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

6520 

44425224 

4066 
3310 

5448 
5071

 

4166 

3324 

4935 
4623 

3523 

6128 6547 

5050 

4036 

5504 
5177 

6193 6056 
5006 

4557 
3958 

4857 

Северозападен Северен 
централен 

Североизточен Югоизточен Югозападен Южен централен 

2002-06 2007-11 2012-16 2017 

400000 363539 
355459 

350000 321222 

300000 272601 259192 Южен централен 
2400531 

250000 218387 

260677 

209613 
200428 

200000 

150000 131295 
 

100000 

Югозападен 

Югоизточен 

Североизточен 

Северен централен 

Северозападен 
50000 
 

0 

2007200820092010201120120132014201520162017 



87  

12000 
10727 

10000 

8000 
5314 

6474 

6000 4492 
4004 4561 

4616 
6098 

5182 
6404 

4000 3219 
3915 3579 3857 

3210 
2209 

5826 

3326 

3492 

5389 
5700 

3375 
4089 

2256 
2000 

0 

Северозападен Северен 
централен 

Североизточен Югоизточен Югозападен Южен централен 

2002-06 2007-11 2012-16 2017 

 

Аналогична е ситуацията и при десертните сортове, където годишните 
колебания са по-силно изразени (фиг. 6). 

 
Фиг. 6: Динамика на средните добиви от десертно грозде по периоди, кг/ха 

 

Източник: МЗХ, Дирекция „Агростатистика” 
 

 
Неблагоприятен е факта, че в Южен централен район, където е 

съсредоточена най-голямата част от площта на насажденията не се наблюдава 
стабилен ръст на продуктивността от единица площ. След като средно за 
периода 2007-2011 г. е постигнато увеличение до 6404 кг/ха, пред следващия 
петгодишен период отново следва намаление до 5389 кг/ха. Данните са 
показателни за това, че ефективно стопанисваните насаждения представляват 
много малка част от официално обявените площи, а инициативността в 
подсектора е далеч под желаното ниво. 

По-детайлна е информация, потвърждаваща концентрирането на 
виненото лозарство в районите от Южна България, посочена на фиг. 7. 

Трите области с най-голям размер на площите с винени сортове лози 
през 2015 г. са Бургас, Пловдив и Хасково, чийто относителен дял в общата 
площ на винените лозя в страната е 38,0%. Най-голям е броят на 
предприятията, произвеждащи вино в Пловдивска област. 
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Фиг. 7: Площи с винени сортове лози и брой на предприятията, 
произвеждащи вино по области през 2015 г. 

 

Източник: НСИ, 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/infographics/TrifonZarezan.pdf 

 

Върху концентрацията на лозарството предимно в южните райони на 
страната влияние оказват комплекс от фактори, сред които безспорно с най- 
голямо значение се открояват благоприятните агроекологични условия, по- 
топлия климат, позволяващ стъблено отглеждане на лозите с по-малка 
употреба на труд, както и традициите и не последно място възможностите за 
пазарна реализация, произтичащи от местоположението в близост до големи 
градове и курорти. Все пак негативните тенденции в развитието, както на 
виненото, така и на десертното лозарство не са преодолени. В условията на 
отворена икономика и динамично променяща се глобална среда лозарството 
ще продължава да се развива под конкурентен натиск. Следвайки 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/infographics/TrifonZarezan.pdf
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европейските приоритети е явна необходимостта от приложението на нови 
икономически модели, осигуряващи едновременно икономическа 
жизнеспособност на стопанските единици и принос към съхранението на 
естествените ресурси и биоразнообразието, както и към баланса в 
регионалното развитие. 

 Сортовото разнообразие като носител на потенциал за устойчиво 
развитие на виненото лозарство 

Според резолюция OIV-CST 581-2016 на Международната организация 
по лозата и виното (OIV, 2016), принципите на устойчиво развитие на лозаро- 
винарския сектор се опират на четири основни аспекта – екологичен, 
социален, икономически и културен. В екологичен план лозарството и 
винопроизводството трябва да допринасят за съхранението на естествените 
ресурси – почви, вода, въздух, биоразнообразие и ландшафт. В същото време 
дейностите, извършвани по цялата верига на доставки – създаване на лозово 
насаждение, производство на грозде, преработка, производство и реализация 
на вино, е необходимо да се осъществяват по начин, ограничаващ до 
минимум екологичните заплахи. Социалният контекст на устойчивостта се 
свежда до три основни момента: 1) осигуряване на безопасни условия на труд 
и грижи за здравето на работещите в лозарските стопанства и винарните, 
създаване на възможности за тяхната социална интеграция, обучение и 
приемственост, спазвайки принципите на взаимно уважение и 
равнопоставеност; 2) интегриране дейността на производствените единици в 
местната социално-икономическа среда, посредством изграждане на 
междупрофесионални организации; създаване и поддържане на стабилни 
взаимоотношения с останалите стопански единици в сектора, изпълнявайки 
съвместно както производствени, така и социални функции; 3) осигуряване 
здравето и безопасността на потребителите. Производството на грозде и вино 
трябва да допринася за съхраняването на специфичната културна 
идентичност, традиции и история на района. Реализацията на екологичните, 
социални и културни принципи се основава на способността за генериране на 
устойчив икономически растеж от стопанските единици, което се свежда до 
тяхната гъвкавост и ефективност. 

Сортовото разнообразие е важен индикатор за оценка на устойчивостта 
на ниво стопанство, като по-големият брой отглеждани сортове се възприема 
като възможност за по-голяма гъвкавост и адаптивност спрямо настъпващите 
промени в природната и пазарната среда (Иванов и др., 2012). Разгледано в 
контекста на развитието на лозаро-винарския сектор на национално ниво, 
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цялата съвкупност от сортове – местни, интродуцирани и селекционирани в 
страната, представлява едновременно ценен източник на генетичен 
(адаптивен и иновативен) потенциал, но и фактор за реализиране на 
конкурентно предимство на основа продуктова диференциация (Димитрова и 
Симеонов, 2016, Димитрова и Симеонов, 2017). Местните сортове имат важно 
значение за постигането и поддържането на устойчивост и в четирите 
очертани по-горе аспекта и тяхното съхранение по същество означава 
запазване на генетичното и екологично наследство. Връзката между 
производител и потребител при директната продажба на грозде и вино от 
местни сортове е не просто икономическа сделка, но и момент на познание, 
възпроизводство на културната идентичност и утвърждаване чувството на 
личностна принадлежност към територията (Carrosio, 2005). 

В настоящото изследване е анализирано развитието на структурата на 
винените сортове лози и е откроено мястото на местните сортове лози, като 
носители на потенциал за постигане на устойчивост и като фактор за пазарен 
успех. 
 Глобални измерения на сортовото разнообразие в лозаро-винарския 

сектор 
В сортовият състав на лозовите насаждения с винени сортове лози в 

глобален план най-широко разпространени, според размера на заеманата 
площ, са десет основни сорта (OIV, 2017): Каберне Совиньон (341 хил. ха), 
Мерло (266 хил. ха), Темпранийо (231 хил. ха), Сира (190 хил. ха), Гренаш ноар 
(160 хил. ха) и Пино ноар (112 хил. ха) от червените винени сортове, и Айрен 
(Airen) (218 хил. ха), Шардоне (210 хил. ха), Совиньон блан (123 хил. ха) и Юни 
блан (111 хил. ха) от белите винени сортове. Каберне Совиньон се отглежда в 
най-много на брой държави и е предпочитан, както в страните-традиционни 
производители на вино, така и в държавите от „Новия свят”. По-значителни по 
размер площи с насаждения от сорта са разположени в Китай (60 хил. ха), 
Франция (48,2 хил. ха), Чили (43,2 хил. ха), САЩ (40,7 хил. ха), Австралия (24,7 
хил. ха), Испания (20,3 хил. ха), Аржентина (15,4 хил. ха), Италия (13,3 хил. ха) 
и ЮАР (11,2 хил. ха). Подобна е ситуацията и при сорт Мерло, който е 
отглеждан в 37 държави, както и при сортовете Сира (в 31 държави) и 
Шардоне (в 41 държави). 

В противовес на посочените данни, сред десетте водещи в световен 
план сортове място заемат и такива, чиято площ е съсредоточена предимно в 
една държава. Пример за това са испанските сортове Айрен и Темпранийо. 
Почти цялата площ на местният бял винен сорт Айрен е концентрирана в 
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Испания (217 хил. ха), съхранявайки традициите в производството на вино в 
областта Кастиля-Ламанча. Сортът се отличава с повишена устойчивост на 
болести и адаптивност към засушване, но поради по-ниското качество на 
вината не е намерил широко пазарно признание и в резултат стопанисваните 
площи постоянно намаляват. Към 2015 г. насажденията от сорта 
представляват 22% от общата площ на лозята в Испания. През последните 
години съчетаването на традиционните производствени методи на 
винификация с иновативни технологични решения позволява да се открие 
нова пазарна ниша за испанските винопроизводители, които на този етап 
успяват да съхранят местния сорт. 

Значението на местния червен винен сорт Темпранийо за 
производството на качествени вина в Испания определя факта, че 88% от 
общата му площ е съсредоточена в родната му страна, но той намира 
разпространение в още 17 държави, сред които с най-голям размер на 
площите са Португалия и Аржентина. Площта на насажденията от сорта в 
Испания се е увеличила с 43,2% през периода 2000-2015 г. (OIV, 2017). 

Паралелът на развитието на сортовият състав при винените лозя 
показва, че в държавите-нови производители на вино се разчита предимно на 
интродуцираните сортове, което е логично следствие от отсъствието на 
традиции във винопроизводството. Така например в Австралия сортовете 
Сира, Каберне Совиньон и Шардоне заемат почти 60% от площта на лозовите 
насаждения в страната. Подобна е ситуацията и в Нова Зеландия, където 
белият винен сорт Совиньон блан заема 53,2% от общата площ на лозовите 
насаждения, следван от червения Пино ноар (14,3%) и белия Шардоне (8,1%). 
В държавите-традиционни производители на вино – Италия, Франция, 
Испания, Португалия се наблюдава по-голямо разнообразие на сортовия 
състав, като причините могат да се търсят и във важното значение на лозаро- 
винарския сектор за социално-икономическото развитие на отделните 
райони. С преобладаващо място на местните сортове се открояват Италия, 
Португалия, Румъния, Гърция и Унгария, което говори за тясната връзка между 
производство и местна идентичност. Но все пак трябва да се отбележи, че 
почти навсякъде тенденциите показват увеличение площта на 
интродуцираните сортове за сметка на местните, което определя 
необходимостта от намиране на рационални технологични и маркетингови 
решения, подпомагащи постигането на устойчив растеж в сектора. 
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 Развитие на структурата при винените сортове лози в България 
Според официалните данни на ИАЛВ на база информацията от 

Лозарския регистър, към месец юли 2015 г. броят на винените сортовете лози 
с размер на площите над 500 ха е 17 (табл. 1). От тях с най-голям относителен 
дял в структурата на общата площ са интродуцираните червени винени 
сортове Мерло (18,2%) и Каберне Совиньон (17,0%). Въпреки фактическото 
намаление на площите с двата сорта, отбелязано за периода 2000-2015 г., 
процентното им участие в сортовия състав на винените лозя се повишава. Тази 
тенденция е резултат едновременно от сравнително по-високия 
инвестиционен интерес в създаването на нови насаждения от тези сортове и 
от същественото намаление при площите на по-разпространените в страната 
местни сортове. 

 
Таблица 1. Изменение на площите на основни винени сортове лози в 

България 
Сорт Години 

2000 2009 2015 

Площ, ха % Площ, ха % Площ, ха % 

Обща площ на основните 
винени сортове лози 

94112 100,0 47656 100,0 53526 100,0 

Бели винени сортове 34263 36,4 16839 35,3 22311 41,7 

Ркацители 11740 12,5 3121 6,5 5336 9,9 
Мискет червен 4690 5,0 4159 8,7 4328 8,1 

Мускат Отонел 3646 3,9 3236 6,8 4205 7,9 

Шардоне 2344 2,5 2457 5,2 3170 5,9 

Димят 9548 10,1 2386 5,0 2937 5,5 

Совиньон блан н.д. - 494 1,0 942 1,8 

Юни блан 2295 2,4 723 1,5 884 1,6 
Алиготе н.д. - 263 0,6 509 1,0 

Червени винени сортове 59849 63,6 30817 64,7 31215 58,3 

Мерло 13955 14,8 10573 22,2 9762 18,2 

Каберне совиньон 12986 13,8 8436 17,7 9089 17,0 

Памид 28151 29,9 6792 14,3 6837 12,8 

Мавруд н.д. - 1296 2,7 1182 2,2 

Широка мелнишка лоза 4757 5,1 1580 3,3 1228 2,3 

Гъмза н.д. - 550 1,2 1138 2,1 
Сира н.д. - 715 1,5 892 1,7 

Каберне фран н.д. - 470 1,0 554 1,0 

Пино ноар н.д. - 405 0,8 533 1,0 

Източник:МЗХГ, Отдел „Агростатистика”, ИАЛВ, Eurostat и собствени 
изчисления 
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Относителният дял на местния червен винен сорт Памид намалява от 
29,9% през 2000 г. до 12,8% през 2015 г, като се наблюдава съществена 
редукция на стопанисваните площи за същия период – с 21 314 ха. Най-голяма 
част от насажденията е съсредоточена в Югоизточен район – 2 551 ха, но 95,6% 
от тях са на възраст над 30 години. Такава е и ситуацията на национално ниво, 
като едва 2,9 ха е площта на младите, невстъпили в плододаване насаждения, 
21,9 ха са на възраст между 3 и 9 г., а 245,3 ха – между 10 и 29 г. 

Съществено намалява и делът на сорт Широка мелнишка лоза - от 5,1% 
през 2000 г. до 2,3% през 2015 г., като от производството са изведени 3 529 ха. 

В структурата на червените винени сортове лози местният сорт Мавруд 
заема дял от 2,2%, като основната част от площта му е концентрирана в Южен 
централен район (79,7%) и най-вече в района на област Пловдив (715 ха). 
Трябва да се отбележи, че единствено при този местен сорт се наблюдава 
относително по-благоприятна възрастова структура на насажденията – 39,2% 
от площите на лозята, заети със сорта са във възрастовата група между 3 и 9 г., 
докато процентът на насажденията над 30 г. е 23%. 

Традиционният за Северна България местен сорт Гъмза заема 2,2% от 
общата площ на основните за страната винени сортове лози. Наблюдаваното 
увеличение на площите през 2015 г. спрямо 2009 г. не може да се обясни със 
създаването на нови лозя, чиято площ е изключително малка, а по скоро с 
промяна в данните, въведени в Лозарския регистър след регистрация на 
стопанствата. Подобна е ситуацията и при местните бели винени сортове 
Мискет червен и Димят, които заемат съответно 8,1% и 5,5% от площта на 
основните за страната винени сортове лози. Насажденията над 30 годишна 
възраст представляват 94,5% от площта на лозята със сорт Мискет червен и 
93,2% от площта на лозята със сорт Димят. 

В структурно отношение, както при червените, така и при белите винени 
сортове лози се наблюдава увеличение делът на интродуцираните сортове, 
най-ярко изразено при сортовете Мускат Отонел – от 3,9 % през 2000 г. до 7,9% 
през 2015 г. и Шардоне – от 2,5% до 5,9%. Конкретно в тези случаи е 
реализирано и увеличение на площите, като актуалните данни показват, че 
насажденията над 30 г. представляват 60,3% при сорт Мускат Отонел и 35,6% 
при сорт Шардоне. 

Според данните в Лозарския регистър на ИАЛВ, разгледано като дял от 
общата площ на винените сортове лози в стопанствата, възлизаща на 59 991 
ха, посочените седемнадесет сорта заемат 89,2%. Общо площта на основните 
интродуцирани бели и червени сортове представлява 59,8% от цялата площ 
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на насажденията с винени сортове лози в страната, което е безспорен 
показател за ориентацията на българското винопроизводство към утвърдени 
и наложили се на световния пазар сортове. Присъствието на местните сортове 
носи потенциал за постигане на устойчив растеж в сектора, но предвид силно 
влошената възрастова структура на лозята без укрепване на позициите им в 
средносрочна перспектива този потенциал би могъл да бъде изгубен. 

 
 Икономически фактори, оказващи влияние върху сортовото 

разнообразие във виненото лозарство в страната 
Инвестиционна активност 
Промените в сортовото разнообразие се влияят от инвестиционната 

активност, като размер на инвестираните средства, в случая площ на 
новосъздадените насаждения, и като производствени направления на 
инвестиране. Съпоставката, извършена на база възрастовата структура на 
насажденията, установена през 2009 г. и 2015 г., показва наличие на по-значим 
инвестиционен интерес, както при разглежданите основни бели сортове, така 
и при червените винени сортове през първия съпоставим период. Общата 
площ на младите насаждения до 3 г. през 2009 г. е 3460,7 ха, докато през 2015 
г. е 1261,1 ха. Спадът в инвестиционната активност в периода 2009-2015 г. 
може да се обясни с по-малкото като брой и съдържателен обхват механизми 
на провежданата на национално ниво политика за подкрепа на лозаро- 
винарския сектор. Докато в предприсъединителния период лозарските 
стопанства и винопроизводствените предприятия, функциониращи в страната 
можеха да се възползват от условията на програма САПАРД, както и от 
инвестиционните линии на Държавен фонд „Земеделие”, най-вече 
инвестиционна програма „Растениевъдство”, посредством която се 
предоставяха и капиталови субсидии – за създаване на лозови насаждения, за 
възстановяване на амортизирани и бракувани лозя и за покриване на 
разходите за лихви през гратисния период на кредитиране на проекти за 
засаждане на нови лозя, то след 2007 г., с въвеждането на ограничителния 
режим на засаждане на винени лозя – част от правната рамка на Общата 
организация на пазара в сектор “Вино”, единственият механизъм за подкрепа 
на инвестиционните намерения във виненото лозарство е мярка 
„Преструктуриране и конверсия” от Националната програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор. 

Разгледано по производствени направления, към средата на 2015 г. по- 
голям е размерът на площта на младите, неплододаващи насаждения от бели 
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винени сортове – 762 ха, спрямо 499 ха при червените. Противоположна на 
посочената е ситуацията през 2009 г., която показва, че инвестиционните 
намерения са свързани предимно със създаването на лозя от червени винени 
сортове, като площта в групата на младите насаждения е 2177,8 ха спрямо 
1282,9 ха при белите винени сортове. Наблюдаваната промяна в реализацията 
на инвестиционния интерес на гроздо- и винопроизводителите може да се 
обясни най-вече с по-неблагоприятната възрастова структура на 
насажденията от бели винени сортове – 75,9% са на възраст над 30 г. към 2015 
г. спрямо 65,4% при червените винени сортове, което определя 
необходимостта от по-интензивни темпове на обновяване на лозята в това 
производствено направление. 

И през двата сравнявани периода инвестициите, свързани с промяна на 
сортовия състав са насочени предимно към засаждане на интродуцирани 
сортове и в по-малка степен към създаване на насаждения от местни сортове, 
което важи едновременно за белите и за червените сортове (фиг 8 и фиг. 9). 

 
 

Фигура 8. Възрастова структура на основни бели винени сортове през 
2009 г. и 2015 г., ха 
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Фигура 9. Възрастова структура на основни червени винени сортове през 
2009 г. и 2015 г., ха 
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Източник: МЗХ, Отдел „Агростатистика” (2009, 2017) 

 
През 2015 г. с най-голям размер са площите на младите насаждения от 

интродуцираните бели винени сортове Мускат Отонел – 263,9 ха, Совиньон 
блан – 216,2 ха и Шардоне – 174,8 ха, докато от местните сортове Мискет 
червен и Димят са съответно 14,6 ха и 9,4 ха. Подобна е ситуацията и при 
червените винени сортове, като най-силен инвестиционен интерес се 
наблюдава при интродуцираните сортове Каберне Совиньон – насажденията 
на възраст до 3 г. са на площ 129,8 ха, Мерло – 109,2 ха и Сира – 102,5 ха, 
докато от площите, заети с местните червени винени Мавруд и Памид в тази 
група попадат съответно 14,2 ха и 2,9 ха. 

Организационна структура на производството 
Поддържането на сортовото разнообразие в лозаро-винарския сектор е 

в пряка връзка с икономическата жизнеспособност на стопанските единици. 
Сортовият състав е ключов елемент от продуктовата и маркетингова стратегия 
на предприятието, като неговата промяна по посока обновяване и/или 
разширяване зависи от капацитета, с който стопанската единица разполага за 
реализацията на инвестиционните си намерения. В тази връзка структурата на 
стопанисваните площи с лозови насаждения в страната продължава да бъде 
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изключително нерационална в контекста на възможностите за реализация на 
устойчив растеж. Данните от проведеното изследване на структурата на 
земеделските стопанства през 2016 г. (МЗХГ, 2018) показват, че все още е 
голям процентът на площите с лозови насаждения, стопанисвани от 
физически лица – 41% спрямо 40,6% собственост на търговски дружества. 
Затвореният производствен цикъл, по-големият капацитет на производството 
и по-сериозният размер на капиталовите ресурси в дружествените 
организационни форми позволяват инвестиции в развитието на 
производствения потенциал и едновременно с това създават възможности за 
пазарни проучвания и инвестиране в иновативни технологични и 
маркетингови решения. 

В същото време съпоставката на данните от двете проведени 
проучвания на структурата на лозята в България през 2009 г. и 2015 г. очертава 
положителна тенденция по посока окрупняване на стопанисваните площи с 
лозови насаждения. Информацията от Лозарския регистър на ИАЛВ (МЗХГ, 
2017) сочи, че към 2015 г. 64,6% (38 776 ха) от площта на винените лозя е в 
стопанства с размер на площите с лозя над 10 ха, докато в стопанствата с 
размер на лозовите насаждения под 1 ха се отглеждат 14,5% (8701,8 ха) от 
лозовите насаждения с винени сортове лози. За сравнение през 2009 г. 51,9% 
(29 132 ха) от общата площ на винените лозя са отглеждани в стопанства с 
размер на лозята над 10 ха, а 29,8% (16 744 ха) са в стопанствата с площ на 
винените лозя под 1 ха. Положителната динамика на изменението показва 
тенденция към окрупняване на производството, което може да се разглежда 
като предпоставка за поддържането на сортовото разнообразие в 
средносрочна перспектива. 

Пазарна среда 
Пазарната конюнктура, определена най-вече от взаимодействието 

между ценовите равнища на производствените фактори и равнищата на 
цените на производител, оказва влияние и върху сортовото разнообразие. 
Данните на НСИ за средногодишното ниво на цените на производител на 
винено грозде показват, че за периода 2010-2017 г. се наблюдава много слаба 
тенденция на увеличение при съществени колебания по години, като за 
периода цените се движат между 0,54 лв./кг до 0,63 лв./кг. В същото време 
производствените разходи постоянно нарастват, под въздействие 
увеличението в цените на горивата, торове, препарати за растителна защита и 
на заплащането на труда, което в крайна сметка оказва въздействие върху 
доходността в стопанствата. 
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Фигура 10. Динамика на цените на производител на винено грозде и на 
цените на материалите, употребявани в лозарството през периода 2007-2017 

 

Източник: НСИ 
 

Все още значителна част от насажденията с винени сортове са 
отглеждани от физически лица в малки по размер стопанства. 
Производственият цикъл – суровина-краен продукт в тези стопански единици 
не е затворен, което определя същественото влияние на риска – 
производствен и пазарен върху стопанската дейност. Предвид факта, че 
преобладаващата част на насаждения от основните местни винени сортове 
лози са на възраст над 30 г., може да се предположи, че една голяма част от 
техните площи са именно в стопанства на физически лица. Нестабилните цени 
и растящи производствени разходи поставят под заплаха тяхното 
поддържане, като обновяването на насажденията с ценните за страната ни 
сортове е непосилна задача за голяма част от земеделските стопани. 

 
2.6.3. Местни сортове, носители на потенциал за устойчивост на 

производството и пазарен успех (пример на винарни от област Хасково) 
Подобно на ситуацията на национално равнище, в структурата на 

насажденията с бели винени сортове в област Хасково според официалните 
данни на ИАЛВ (2015) доминиращо място заемат интродуцираните сортове. 
Най-широко застъпени са известните и утвърдени в световен мащаб сортове 
Шардоне (18,0% от общата площ на белите винени сортове в област Хасково), 
Ркацители (13,0%), Совиньон блан (6,7%), Мускат Отонел (4,3%). С цел 
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разнообразяване на асортиментната структура и стремеж към по-пълно 
покриване на потребителските предпочитания, през последните години 
инвеститорския интерес се насочва към не много познати у нас, но намерили 
място на международния пазар сортове като Вионие (3,6% от общата площ на 
лозята с бели винени сортове в областта), Траминер (1,5%) и Семийон (1,4%). 

От местните български бели винени сортове най-широко 
разпространени са Мискет червен, Димят и Тамянка. Сорт Мискет червен 
заема доминиращ дял в структурата на площта на лозята с бели винени 
сортове в рамките на територията на област Хасково – 26,3% (359 ха), докато 
площта, заета от сортовете Димят и Тамянка е 256 ха и 45 ха. 

С най-голямо значение за развитието на производството на червени 
вина в района е сорт Мерло – 3456 ха (62,6% от общата площ на насажденията 
с червени винени сортове), което означава че спецификата на вината е добре 
позната и търсена, както на вътрешния, така и на международния пазар. 
Сортът се отглежда във всички 11 общини, обхванати от област Хасково. 
Насажденията от сорт Каберне Совиньон са на площ от 957 ха (17,3% от площта 
на насажденията с червени винени сортове в областта), а от сорт Сира - 313 ха 
(5,7% от общата площ на лозята с червени винени сортове). Площта на 
основните местни сортове – Памид и Мавруд, представлява общо 7,3% от 
площта на лозята с червени винени сортове в област Хасково, като двата сорта 
заемат съответно 267 ха и 135 ха. 

Посочената структура на насажденията с винени сортове в област 
Хасково показва ориентацията на винарските предприятия предимно към 
производството на вина от утвърдени на пазара сортове, с оглед 
поддържането на стабилни пазарни позиции. В условията на ожесточена 
конкуренция, както в страната, така и в международен план, е много трудно 
посредством този подход да се осигури растящ пазарен дял. Това е и 
причината, поради която през последните години се наблюдава стремеж към 
по-голямо разнообразие на продуктовата гама, предлагана от 
производителите на вино в област Хасково, което оказва влияние и върху 
сортовия състав на насажденията. Едновременно с това проличава и интерес 
към утвърждаване мястото на местните сортове, които се преоткриват, както 
от производителите, така и от потребителите. Като добър пример можем да 
посочим четири от винарните, развиващи дейност в областта - Катаржина 
естейт, Винарска изба „Ямантиеви”, Винарна „Братанови”, „Шато – Коларово”. 
Общото между винарските предприятия е съхраняването и успешното 
съчетаване между традиция и иновация, което е осъзнат стратегически 
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подход за позициониране на пазара и изграждане на имидж сред 
потребителите – българи и чужденци. Всяко едно от четирите предприятия 
разполага със собствени лозови масиви, като сортовият състав включва между 
8 и 15 сорта. Основната част от асортимента на предлагане се формира от 
интродуцираните сортове Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Пино ноар, 
Аликант буше, Траминер, Вионие, Мускат Отонел, Шардоне, Совиньон блан, 
Пино Гри, Каберне Фран, Малбек, Пти Вердо, Темпранийо, Карменер, 
Семийон. От местните сортове в лозовите насаждения на избите са засадени 
Мавруд, Димят, Памид, Тамянка и Гъмза. Изследваните винарни предлагат, 
както чисто сортови вина, така и вина, произведени на основата на съчетаване 
между интродуцирани и местни сортове. Ориентацията на винарните е не 
само към постигане на икономически жизнеспособна дейност, но и към 
интегриране в социално-икономическата среда на района, поддържане и 
популяризиране на местните традиции и култура, което се усеща особено 
силно при фамилните изби „Ямантиеви” и „Братанови”. Производството на 
вино е икономическа дейност, но също и начин на живот. Именно във винарни 
от този тип най-силно се съчетават принципите на устойчивостта. С 
възраждането на позабравения бял местен сорт Тамянка, макар и на малка 
площ от 0,1 ха, винарска изба „Братанови” изгражда своя автентичен образ 
сред потребителите. Виното Bratanov Tamianka Single Vineyard 2014 е 
наградено със сребърен медал от Decanter World Wine Awards 2016. Това не е 
единичен случай за получено международно признание на българските вина 
от местни сортове в международен план, което идва да покаже, че родните 
винарни могат да бъдат конкурентоспособни на пазара на вино, предлагайки 
продукти, притежаващи специфичен и уникален органолептичен потенциал. 

 
2.6.4. Изводи 

 
 Анализът на развитието на лозарството през последните 

единадесет години показва, че съществуващите благоприятни условия от 
гледна точка на агроекология в по-голямата част от територията на страната са 
необходимо, но не и достатъчно условие за стабилизирането и постигането на 
растеж в сектора. 

 На фона на негативните тенденции, описващи развитието на 
лозарството, производството на винено и десертно грозде се концентрира все 
по-сериозно в районите от Южна България, като потенциалът на дейността за 
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създаване на доходи и заетост в северните части на страната остава 
нереализиран. 

 Промените в глобалната среда и поставените общностни 
стратегически насоки за устойчиво развитие на земеделието, допринасящо за 
баланса на териториите извеждат на преден план въпроса за приложението 
на нови икономически модели, както в аспекта на технологичното развитие, 
така и по посока организацията на дейността. 

 Концентрацията на производството на грозде и вино от ограничен 
брой сортове е заплаха пред устойчивостта на лозаро-винарския сектор, която 
съществува както на глобално, така и на национално равнище. В структурата 
на площта на насажденията с винени сортове лози в страната доминиращо 
място заемат интродуцираните сортове, като техният дял непрекъснато се 
увеличава. 

 Съхранението на генетичния потенциал от местни сортове е под 
заплаха, която произтича най-вече от въздействието на икономически 
фактори, като инвестиционна активност, пазарна конюнктура и 
организационно-стопанска структура на сектора. 

 Примерът на винарните от област Хасково, който не е изолиран за 
България, свидетелства че съществува стремеж към съхранение на местните 
сортове, като носители на потенциал за производство на вина с уникални 
качествени характеристики. Реализацията на този потенциал може да 
допринесе за подобряване конкурентните позиции на винопроизводствените 
предприятия, както на вътрешния, така и на международния пазар. 

 Поддържането на сортовото разнообразие в лозаро-винарския 
сектор следва да се превърне в осъзната необходимост, осигуряваща 
реализацията на синергични ефекти в екологичния, социален, културен и 
икономически аспект на устойчивостта в лозарството и винопроизводството. 
Явна е нуждата от интегриране на действията между изследователите- 
селекционери, собствениците на лозарски стопанства, винопроизводителите, 
потребители, държавна администрация в подкрепа на усилията за свеждане 
до минимум на загубата на генетично разнообразие, екосистемни услуги, 
традиционни познания и местна идентичност. 
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2.7. Устойчиви системи за отглеждане на културни видове в 
растениевъдството в зависимост от агроекологичния потенциал. 

 
Основна предпоставка за създаване и поддържане не устойчиви системи за 
отглеждане на културни видове в растениевъдството е съобразяване не 
изискванията на съотвентия културен вид с агроекологичния потенциал. 
Даденостите на средата са от съществено значение при засаждането на 
овощни културни видове. През последните години социално-икономическата 
среда в България и новата институционална рамка след присъединяването на 
страната към ЕС-27, доведоха до съществен спад в овощарството. 
Отглеждането на многогодишни плодови насаждения снижи съществено 
значимостта си в създаването на обща продукция от отрасъл селско 
стопанство. За период от пет години след влизането на страната в общото 
европейско икономическо пространство, създадената стойност при 
производството на плодове намалява два пъти (Йовчевска 2016 :76). 
Тенденцията при възстановяване на изгубените позиции при въвеждане на 
мерките за обвързаната с производството подскрепа са със сложен и 
нееднозначен характер. В тази връзка е необходима пълно „осветяване на 
сектора“. Отглеждането на многогодишни плодови насаждения е 
традиционен поминък, вграден в националната идентичност на страната, 
поради което възстановяването му е от съществено значение за регионалната 
и за националната икономическа система. Най-вече и поради наличието на 
монополно добри природни дадености и висок агроекологичен потенциал за 
това производство. 

Всичко това налага необходимостта от точен разчет за необходимите 
средства за създаване и поддържане на нови насаждения. В настоящия анализ 
представяме детайлизиран финансов разчет на необходимите средства за 
създаване и поддържане на 1 дка интензивна ябълкова градина. Анализът на 
необходимите вложения за създаване и отглеждане на ябълкови насаждения 
е първото звено от необходимата информация, с която трябва даразполага 
всеки стопанин. Всеки земеделски производител преди да вземе решение за 
създаване на овощна градина трябва да е наясно с разходите, които трябва да 
направи. Този проблем е основополагащ при вземането на решение за 
подобна инвестиция и поради относително ниското ниво на подпомагане, 
което се получава по линия на европейските фондове в подкрепа на доходите 
на земеделските стопани. 
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Овощните растения са многогодишни и тяхното производство се предшества 
от неплододаващ период. При ябълката този период в зависимост от сорта е 
от 4 до 8 години. През това време производителите правят значителни 
материални и трудови разходи, които в своята съвкупност формират 
средствата необходими за създаване и отглеждане на ябълковата градина до 
получаване на първите доходи. Те са заинтересовани тези разходи да се 
откупят в най-кратко време, което може да се постигне чрез използване на 
скороплодни сортове и подходящи сорто-подложкови комбинации. 
Използването на сортовете устойчиви на икономически най-важната болест 
струпясване и на брашнеста мана предоставя възможност за получаване на 
екологично чиста ябълкова продукция и намаляване разходите за третирания 
с растителнозащитни препарати. 

За да се избегнат грешки при изграждането на дадено насаждение, за всяка 
култура и сорт трябва да се осигури онази територия, в която комплексът от 
природни условия съответства в най-голяма степен на нейните биологични 
изисквания. Всяка грешка, допусната в периода на изграждане на овощното 
насаждение се отразяват неблагоприятно и не може да се компенсира през 
периода на неговата производствена експлоатация, което силно понижава 
потребителската му стойност. 

При създаване на интензивна ябълкова градина трябва да се използват 
сортове, присадени върху слаборастящи подложки. Предимствата на 
клоновите подложки се изразяват в ранно встъпване на дърветата в 
плододаване, по-малки размери на короните и получаване на високи и 
качествени добиви от единица площ. За тях е характерно, че развиват плитка 
коренова система, което обуславя високата им взискателност към дълбоки, 
богати, влагоемни почви и изграждането на подпорна конструкция. 

За добър растеж, нормално плододаване и продължителен експлоатационен 
период на ябълковото насаждение е необходимо правилно и своевременно 
изпълнение на всички агротехническите мероприятия. Почвата е желателно 
да се поддържа в черна угар чрез осъществяване на една основна есенна оран 
на дълбочина 14-16 см, като не трябва да се допуска прерязване на корени с 
дебелина 8-10 мм в диаметър. В междуредията дълбочината може да се 
увеличи с 2-3 см. Най-благоприятният срок за провеждането на тази обработка 
е през октомври – ноември, когато температурният режим все още е 
благоприятен за калусиране на наранените при оранта корени. През 
вегетационният период се извършват около 4-6 плитки почвообработки на 6- 
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8 см дълбочина, в зависимост от заплевеляването и образуването на почвена 
кора. Препоръчва се те да бъдат направени след дъжд или поливане, като се 
съчетават с подхранването на овощните градини. 

За опазване на дърветата от болести и неприятели трябва да се извършват 
необходимите растителнозащитни мероприятия. При условие, че 
производителя разполага с достатъчно финансови средства за изграждане на 
инсталации, се препоръчва напояването да се извършва чрез капкуване, а в 
противен случай, се правят бразди за гравитачно напояване. За да встъпят по- 
рано в плододаване на младите ябълкови дръвчета се прилага резитба за 
формиране на короната, която е минимална през този период. 

При положение, че се спазят всички необходими агротехнически и 
растителнозащитни мероприятия, средствата необходими за създаване на на 
един декар интензивно ябълково насаждение при разстояние на засаждане 
4,5 м. между редовете и 2,5 м. в редовете, възлизат на 1118,40 лв. За периода 
на отглеждане /1-4 година/ са необходими около 1257,05 лв/дка. 

 
Таблица 1. Средства необходими за създаване и отглеждане на на един 
декар интензивна ябълкова градина 

 

 

 
ГОДИНИ 

МАТЕРИ- 
АЛНИ 
РАЗХОДИ 

ФРЗ 
РАБОТ- 
НИЦИ 

ФРЗ 
МЕХАНИ- 
ЗАТОРИ 

ВСИЧКО 
ПРОИЗВО 
ДСТВЕНИ 
РАЗХОДИ 

НЕПРЕД 
ВИДЕНИ 
РАЗХОДИ 

ОБЩА 
СТОЙНОСТ 
ЛВ 

Създаване 692,42 147,67 215,0 1055,09 63,31 1118,40 

Отглеждане 
І - ІV 
вегетация 

 

326,30 
 

363,60 
 

496,00 
 

1185,90 
 

71,15 
 

1257,05 

ВСИЧКО      2375,45 

Източник: авторът 
 

С най-висок относителен дял от производствените разходи през 
периода на предексплоатационното отглеждане са материалните разходи. 
Това се дължи на високите пазарни цени на материалите, суровините и 
горивата. 
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Ябълкопроизводството е високодоходно и рентабилно с добри 
стопански и икономически показатели. Експлоатационният период на 
интензивна ябълкова градина е около 16 години. 

 

3. Перспективи за развитието на поземлените отношения 

 
3.1. Промени в европейската институционална среда 

Функционирането на ЕС се осъществява от неговите институции. Някои 
от тези институции са наднационални, а други са междуправителствени. 
Законодателните функции се упражняват от Европейския парламент (ЕП) и от 
Съвета на ЕС. Резолюцията e документ, който се приема от ЕП и обвързва 
държавите членки (ДЧ) с постигането на определени общностни цели, за 
чието изпълнение националните парламенти трябва да приемат национални 
закони. Променената институционална среда позволява във всяка страна от 
ЕС-28 да се създадат подходящи условия за прилагането на политическите 
решения и за изпълнение на общностните цели. В последната декада темата 
свързана със състоянието, развитието и перспективите за усъвършенстване на 
обществените отношения в селското стопанство добива приоритетно 
значение. Специален фокус е приетата от ЕП резолюция “Състояние на 
концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да облекчим достъпа до земя на 
фермерите“19. 

ЕП приема редица правни инструменти с които подобрява общата 
институциионална рамка за функциониране на Общността. Някои от тези 
актове са директно приложими в националното законодателство и имат 
императивен характер. Съществуват и друг вид правни инструменти, сред 
които са и резолюциите, които не са обвързващи, но изразяват политическо 
желание да се действа в определена сфера. Тези инструменти дават 
възможност на европейските институции да предлагат насоки за 
координиране на националните законодателства или на прилаганите 
административни практики в отделните ДЧ. Този процес е отговор на 
общественото желание за привеждане в действие на коригиращи норми в 
някои от областите, в които „на терен“ са диагностицирани съществени 

 
 

19 EUROPEAN PARLIAMENT Резолюция на ЕП P8_TA-PROV(2017)0197 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017- 
0197+0+DOC+XML+V0//BG 
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отклонения от добрите образци за социално-икономическа и пазарна среда. 
Националната икономика се състои от съдадените стойности във всички 
отрасли. Земеделието, като първичен отрасъл, има определяща роля за 
общото състояние на националното стопанство. Икономическата дейност в 
селското стопанство е своебразен индикатор да общото макроикономическо 
състояние на средата за стопанска дейност в нашата страна. Дезагрегирането 
и дебалансирането на икономическите дейности в подотраслите и в секторите 
на селското стопанство (Йовчевска Пл. 2016 :67) снижават равнището на 
производството, конкурентността и ефективността на отрасъла. Това от своя 
страна оказва общо положително влияние върху икономическото равнище на 
страната. Описаният алгоритъм на ниво национално стопанство, приложен на 
общностно ниво, дава отговор за потребността да се изучават процесите в 
националните земеделски отрасли и, в случай на регистрирани 
девиации/отклонения европейският законодател да предлага насоки за 
координиране на националните законодателни органи с цел 
усъвършенстване на административните практики/норми. 

Регулацията на ЕП „Състояние на концентрацията на земеделска земя в 
ЕС: как да облекчим достъпа до земя на фермерите“ е политическа оценка за 
достъпа до земя. Същевременно, с тази регулация се цели както подобряване 
на стопанската среда за икономическа дейност, така и подобряването на 
социално-икономическото състояние в селското стопанство и в селските 
райони на общността. Тематичният профил на резолюцията има силно 
изразена значимост за подобряване и усъвършенстване на поземлените 
отношения в България. 

В тази връзка, в подробен план представяме съдържанието на 
резолюцията Състояние на концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да 
облекчим достъпа до земя на фермерите. Европейският парламент посочва в 
документа, че земята, нейното стопанисване, както и процесите по 
управление на земеползването и земевладеенето са предмет на отговорност 
на държавите членки. EП призовава в публичната си политика отделните 
страни от ЕС-28 да обръщат по-съществено внимание на концентрацията на 
земя. В тази връзка, вниманието трябва да се фокусира върху управлението на 
процесите, формиращи поземлените отношения, които са основен фактор при 
концентрацията на земеделската земя и на трансферите на земя. Обективната 
оценка на този процес е мотивът с който ЕП призовава Европейската комисия 
(EК) да създаде специален орган/служба с цел да се събира информация и да 
се наблюдават данните отчитащи равнището на концентрацията на 
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земеделска земя и ползването й в рамките на Eвропейския Съюз. Задачите, 
които трябва да изпълнява този орган са денайлно разписани: 
 да събира данни за цените и рентите и пазарното поведение на 

собствениците и арендаторите; 
 да наблюдава загубите на земеделска земя вследствие промените в 

нейното използване, тенденциите на продуктивност на почвата и 
ерозията на земята; 

 да издава периодични доклади, в които експертно да бъде анализирано 
моментното състояние на процесите, които оторизираният орган следи; 
В Резолюцията на ЕП се акцентира на необходимостта, че държавите 

членки трябва да комуникират/споделят както по между си, така и с ЕК, 
информация за националните законодателства по отношение на земята, 
измененията в използването на поземления ресурс. Обект на особено 
внимание се предвижда да бъдат случаите на спекулативни покупки на земя. 
В тази връзка, ЕП призовава ЕК да създаде работна група на високо равнище, 
която да изследва проблема за концентрацията на земеделска земя и да 
направи проучване за въздействието на политиките, осъществявани от ЕС и 
държавите членки, върху концентрацията на земята и земеделското 
производство и да анализира рисковете от концентрацията на земята за 
снабдяването с храни, заетостта, качеството на почвата и развитието на 
селските райони; 

Призовава държавите членки да укрепват модела, базиран на семейни 
земеделски стопанства (ЗС) в рамките на целия ЕС. За целта при 
усъвършенстване на поземлените отношения фокусът при промяната на 
тяхната политика относно използване на земята трябва да бъде подобряване 
на използването на наличните инструменти – данъчно облагане, схеми на 
ОСП, субсидиране и др. В полза на развитието на модела на семейни ЗС, ЕП 
призовава ЕК и държавите членки редовно да събират данни за равнищата на 
рента и цени на земята от сравнително качество, включително придобиване 
на земя чрез покупка на дялове и за трансакции на големи площи земя, загуба 
на ползване, нарушения на правата на ползване на земя и спекулативно 
покачване на цените, във всички държави членки. ЕП призовава ЕК да 
публикува насоки за хармонизиране на практиките на отчитане и да окуражи 
споделянето на добри практики в националното законодателство с цел 
идентифициране на мерки за опазване на земеделската земя и земеделските 
дейности. Необходимо е държавите членки да създадат хармонизирани 
описи на земеделската земя, в които всички права на собственост и права на 
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ползване на земеделска земя да бъдат отразени/вписани по актуален, 
акуратен и изчерпателен начин, като се спазват правата за защита на 
информацията и на личните данни на участниците, и се представят в публично 
достъпна форма анонимни статистически данни. 

На тази база се призовава ЕК да информира на определени интервали 
Съвета и ЕП за ситуацията с използването на земята и за структурата, цените и 
националните политики и закони за собственост и арендуване на земеделска 
земя и да информира Committee on World Food Security (CSF) за прилагането в 
ЕС на Доброволните принципи за отговорно управление и ползване на земята 
в контекста на National Food Security (VGGT). ЕП отбелязва, че програмите за 
консолидиране на фрагментирани парцели земя, използвайки различни 
процедури в рамките на една интегрирана система за менъжиране на земята, 
отчитаща местните и регионални условия, е необходим инструмент за 
укрепване на земеделските структури и решаване на споровете за използване 
на земя; препоръчва в тази връзка там, където консолидацията на земята е 
дадена чрез арендуване на земя, цената на рентата да бъде свързана с 
производствения капацитет и доходоносността като най-подходящи за 
земеделската икономика и призовава държавите членки да споделят техния 
опит в менъжмента на земеделска земя. Добре обмислената и координирана 
политика на пазара на земя, приложена с инструмента на регионално и местно 
планиране за използване на земята, ще помогне да се ограничи 
неземеделското използване на земята; 

Признава, че докато политиката за земята е по същество предмет на 
държавите членки, тя може да бъде повлияна от ОСП или релевантни 
политически области, със сериозно въздействие върху 
конкурентоспособността на стопанствата на международния пазар. 
Политиката за земята трябва да спомага за осигуряване на свободно и 
справедливо разпределение на достъпа и ползването на земята, а също и 
статута на фермерите ползватели в подходящи рамки, тъй като това има 
влияние върху селския живот, условията на работа и качеството на живота; 
привлича вниманието върху важната социална функция, а не само на 
социално-икономическата и на чисто икономическата функция на ползването 
и менъжирането на земята през поколенията. Предвид това, че загубата на 
стопанства и работни места ще доведе до колапс на европейското дребно 
земеделие и обезлюдяване на селските райони и по този начин ще доведе до 
нежелани структурни изменения за обществото като цяло, важността на 
институционалната рамка за усъвършенстване на ПО придобива 
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структуроопределящо значение както за отрасъл селско стопанство, така и за 
съхраняване и усъвършенстване на европейския модел на земеделие. 

С оглед постигане на целите на ОСП, държавите членки биват призовани 
да дават на малките и средни местни производители, нови участници и млади 
фермери – приоритет при покупката и арендуването на земеделска земя, 
включително предкупно право, където съществува, тъй като собствеността на 
възможно най-много земя, която те обработват е в интерес на устойчиво и 
надеждно развитие на техните стопанства, особено във времето, когато не- 
фермери имат нарастващ интерс да купуват земеделски парцели, често с чисто 
спекулативни цели. ЕП окуражава държавите членки да промотират фамилни 
стопанства с малки размери и устойчиви методи на производство. Високите 
инвестиционни цени препятстват придобиването и лизинга на земеделска 
земя и горски площи от малките и средни фамилни и кооперативни 
стопанства. Подчертава сеа важността на малките фамилни стопанства за 
селския живот, тъй като те играят активна роля в икономическата структура на 
селските райони консервирайки културното наследство и укрепвайки селския 
живот, устойчивия социален живот, способствайки за устойчиво използване 
на природните ресурси, в допълнение към производството на съществено 
количество от здрава и висококачествена храна и осигурявайки широко 
разпределение на собствеността на земята в тези райони. Проблемите, които 
възникват при трансфера на стопанства от генерация на генерация и особено 
трансфера на стопанства извън фамилиите са изключително съществени. ЕП 
призовава държавите членки да събират данни за тези явления и да създават 
правна рамка за разрешаване на такива проблеми. Препоръчва се 
окуражаване на младите фермери, ангажирани в ОСП, с цел да се промотира 
техния достъп до земеделието. Призовава се по-широко прилагане на 
всестранен подход, който ще осигури/създаде възможности подготвени 
млади фермери, както и други желаещи да се занимават със земеделие и да 
създадат земеделски стопанства. Същевременно, отчитат се трудностите пред 
тези нови участници. Сред тях са препятствия свързани със структурни 
бариери като високи цени на земеделската земя, недостиг на финансов ресурс 
и др. Акцентира се уместността на европейската структурна политика за 
промотиране на селските райони, например с оглед на осигуряване достъпа 
до земеделска земя, на специална подкрепа за малките и средни 
индивидуални стопанства и кооперативи и млади хора. Подчертават се 
трудностите за получаване на кредит за придобиване или ползване на земя, 
особено за новопостъпващи и млади фермери. Призовава държавите членки 
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и ЕК да подкрепят всички иновативни мерки за споделяне на земя, даващи 
възможност на младите фермери да се утвърдят, например със средства от 
инвестиционни фондове, основани на принципа на солидарността, даващи 
възможност на тези, които спестяват, да инвестират своите фондове по 
общественополезен начин, подпомагайки младите хора без съществени 
ресурси да придобият земя и да започнат земеделска кариера. ЕК трябва да 
предостави подходящи инструменти в рамките на ОСП и свързаните с нея 
политики, които облекчават ангажиране със земеделие чрез осигуряване на 
справедлив и устойчив достъп до финансов ресурс. 

Европейският парламент счита, че местната общественост и местните 
общности трябва да бъдат по-активно включени във взимането на решения по 
земеползването и земевладеенето като две страни в обществените 
отношения в селското стопанство, каквито по своята същност представляват 
поземлените отношения. 

Държавите членки биват окуражавани да полагат повече усилия за 
трансфер на знания чрез проекти за изследвания и иновации за подобряване 
на качествата на почвата чрез прилагане на агроекологични практики, 
признавайки факта, че земеделската земя е в основата на производството на 
храни, стабилни екосистеми и процъфтяващи селски райони. 

Призовават се държавите членки да оформят собствената си политика 
за пазара на земята по начин, който ще позволи достъп до собственост или 
ползване при финансови условия, подходящи за земеделие и мониторинг на 
цените на земеделската земя и рентите. Същевременно, призовава в бъдеще 
трансакциите на земя да бъдат обект на ex-ante процедура на проверка на 
съответствие с националното законодателство за земята. Това би се прилагало 
също за сливания, делби и създаване на фондации. Необходима е по-стриктна 
проверка на лизинговите контракти, да съществува изискване да се 
информира за нередности и възможности за наказания, тъй като даването под 
аренда често е първата стъпка за покупка на поземления ресурс. ЕП настоява 
пред държавите членки да осигурят лизинговата политика да включва 
изискване към ползвателите за трайно ангажиране със земеделие. От 
гореизложеното се оформя становището на европейските депутати, че 
политиката за пазара на земеделска земя трябва да спомогне за 
предотвратяване завоюването на доминантни позиции на пазара на земята. 
Окуражават се всички държави членки да използват инструменти за 
регулиране на пазара на земя, които вече са били успешно използвани в някои 
държави членки в съответствие с договорните условия на ЕС като държавно 
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лицензиране на продажбите и лизинга на земя, предкупно право, задължения 
към ползвателите за участие в земеделие, ограничения на правата на покупка 
от юридически лица, таван на броя на хектарите, които могат да бъдат купени, 
преференции за фермерите, поземлено банкиране, индексация на цените към 
приходите на стопанствата и др. 

Същевременно се подчертава, че националните съдебни системи 
трябва да защитават правата на всички страни от нередности с лицензионните 
контракти  и  националните власти  трябва да предприемат  стъпки за 

елиминиране на празноти в съществуващите национални законодателства, 
които правят възможни злоупотреби при сключването и при изпълнението на 

договорите/контрактите. В тази връзка се припомнят позитивните мерки, 
предприети от някои държави членки за регулиране на техните пазари на земя 
с оглед избягване  на   спекулативни  трансакции на земя.  Данъчното 
законодателство на всяка от държавите членки, предоставя ефективен лост за 
регулиране на пазара на земя, който трябва да се прилага императивно. ЕП 
призовава   държавите членки да  подкрепят или създадат подходящи 
институции с държавно участие и обществен надзор за менъжмента на земята; 

Европейските депутати призовават ЕС и държавите членки, с оглед на 
създаване на ясен ръководен принцип на ЕС за структура на земеделието, да 

прилагат VGGT, ратифицирани от всички държави членки. По-специално 
държавите   членки се  приканват да обмислят  по-широките   социални, 

икономически и екологични цели и да избегнат нежеланите въздействия, 
които спекулациите със земя и концентрацията на земя имат върху местните 

общности, предприемайки мерки относно използването и контрола върху 
притежаваните от държавата ресурси. Приканват държавите членки да 

информират ЕК за използването и прилагането на тези ръководни принципи в 
политиката    си за управление на обществените отношения относно 

използването на земята като незаменим фактор за производство. Предлага се, 
в тази връзка, ЕК да приеме препоръки за управлението на земята в ЕС в 

съответствие с VGGT и взимайки предвид хоризонталните рамки на ЕС за 
земеделието, околната среда, вътрешния пазар и териториалната кохезия. 
Предполага се, че директните плащания биха предложили по-добра value for 
money ако се плащат на основата на екологични и социалноикономически 
обществени стоки/блага, доставени от земеделския холдинг, отколкото само 
на основата на площта, която той покрива; 

ЕП посочва възможността държавите членки да ограничат директните 
плащания, превишаващи лимита от 150 хил. евро с най-малко 5%, както е 
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посочено в член 11 от Регламент №1307/2013 (the Direct Payments Regulation). 
В ргламента на ЕП се изразява убеденост, че с реформираната ОСП трябва да 
бъдат въведени тавани. Схемата за директни плащания да бъде настроена по 
начин, който да даде допълнителна тежест на първите хектари и трябва да 
бъдат предприети стъпки да се облекчи инвестирането и изплащането на 
директна помощ за малките стопанства. ЕП призовава ЕК да въведе по- 
ефективна система за преразпределяне на помощта с оглед предотвратяване 
на концентрацията на земеделска земя. Окуражават се държавите членки да 
използват в по-голяма степен наличните възможности за лимитиране и 
преразпределение на ОСП фондовете, като възможността 30% от директните 
плащания да са за първия хектар, като начин за укрепване на малките и 
фамилни земеделски стопанства, при условие че те в същото време прилагат 
изискванията на членове 41 и 42 от Регламента за директни плащания. 
Предлага се благоприятното третиране за първия хектар да бъде калкулирано 
не за ферма, а за компания майка; затова призовава ЕК да публикува 
информация, в съответствие с изискванията за защита на данните, не само за 
собствениците на стопанства, които получават ОСП субсидии, но също и за 
бенефициенти като собственици на земя/компании майки. 

Подчертава се също така и важността на дефиницията, която трябва да 
важи за целия ЕС, относно „действащ/активен фермер“, която е ясно свързана 
с понятието работа във ферма и, която дава точно разграничение между 
приемлива и неприемлива земя /т.е. летища, открити индустриални зони, 
голф игрища/. ЕК трябва да направи така, щото да осигури възможност само 
действащите фермери да бъдат бенефициенти на директна подкрепа. 

Призовава се ЕК да осъществява мониторинг на всички релевантни 
политики, като земеделие, енергетика, околна среда, регионално развитие, 
мобилност, финанси и инвестиции, за да определи дали те промотират или 
препятстват концентрацията на земеделска земя в ЕС и, с участието на 
фермери и техните организации, както и на други релевантни актьори от 
гражданския сектор, да стартира процедура на консултации за оценка на 
съществуващата ситуация по отношение на администрирането на 
земеделската земя в съответствие с VGGT и приетите от CFS компетенции. 

Резолюцията препоръчва на държавите членки да осъществят 
целенасочен преглед на националното прилагане на съществуващата ОСП с 
оглед идентифициране на нежелани ефекти на концентрация на земя. 
Подкрепя се констатацията на ЕК, че земята е ограничен ресурс, който вече е 
под голям натиск като резултат от климатичните промени, ерозията на почвата 
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и прекомерната експлоатация или промяна на използването, и затова 
подкрепя еко-социални мерки за защита на земята, като подчертава, че 

земята е предмет на изключителна отговорност на държавите членки. В тази 
връзка, ЕП призовава да се осигури специална защита на земеделската земя с 
оглед даване възможност на държавите членки в координация с местните 
власти и фермерските организации да регулират продажбите, използването и 
лизинговането на земеделска земя с цел осигуряване безопасност на храните 
в съответствие с договорите на ЕС и постановлението на Европейския съд 
(European Court of Justice) за ползване на земята и достъп до земя и също във 
връзка с четирите фундаментални европейски права и с обществения интерес. 

Предлага, в интерес на междуинституционална прозрачност, ЕК да даде 
на ЕП по-добра вътрешна информация относно документи за нарушения на 
договорите и предварителните процедури във връзка с регулиране пазара на 
земята от държавите членки. ЕК се призовава, във взаимодействие с 
държавите членки и заинтересовани лица, да публикува ясен и всеобхватен 
набор от критерии, включващи трансакциите със земеделска земя на 
капиталови пазари, които осигуряват равни възможности за всички и 
изясняват за държавите членки кои мерки за регулиране на пазара на земя са 
разрешени, вземайки предвид обществения интерес и четирите свободи на 
ЕС, с оглед облекчаване придобиването на земя и гори от фермерите. ЕП 
приканва ЕК да обмисли мораториум по течащите процедури, насочени да 
оценят дали законодателствата на държавите членки за търговия със 
земеделска земя отговарят на правото на ЕС, до публикуването на 
горепосочените критерии. 

Призовава ЕК да повиши информираността на държавите членки и да ги 
подкрепи в борбата с данъчните измами, корупцията и нелегалните практики 
(напр. pocket contrаcts – покупка на земя в нарушение, използвайки пропуски 
в законовите ограничения за продажба на земя) във връзка с трансакциите на 
земя; привлича вниманието върху нарушения в процес на разследване от 
правосъдните органи в определени държави членки, касаещи процеса на 
придобиване на земеделска земя. Приветстват се предложенията за 
опростяване на ОСП, в частност мерките, насочени за намаляване на цената и 
административната тежест за фамилни стопанства, а също за микро, малки и 
средни предприятия в селските райони. 

Същевременно, ЕП призовава ЕК да укрепва, по време на разработката 
на проект за ОСП за периода след 2020, мерките за борба с концентрацията на 
земеделска земя и да разработи допълнителни мерки в подкрепа на микро, 
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малките и средни предприятия. Дават се указания на президента да изпрати 
тази резолюция на Съвета и ЕК, на правителствата и на парламентите на 
държавите членки. 

 
3.2. Европейска екологична парадигма в ОСП 2020+ 

Съдържанието на предходния параграф, представя основни концепции 
от резолюцията на ЕП относно концентрацията на земеделска земя. 
Представянето на документа, доказва логично следствената обвързаност 
между основни въпроси, възникнали при прилагането на общностната 
селскостопанска политика. Изготвена през 2017 г., резолюцията на ЕП 
корелира пряко с новия програмен и бюджетен период на ОСП 2021-2027. 
Предвид глобалните предизвикателствата пред селското стопанство, които се 
дискутират все по-често и все по-професионално на редица световни форуми, 
основното място на земеделския стопанин, като актьор в системата на 
аграрния отрасъл, става все по-видимо. Нараства значението на неговия 
социален капитал. Уменията, наследеното знание за земеделските системи, 
мотивацията и ресурсът с който той разполага при упражняването на 
селскостопански труд придобиват все по-голява значимост. 

Новата социална парадигма преориентира блендата от материалното 
натрупване към социокултурните измерения по веригата „човек-общество - 
природа“. Съхраняването на жизнената среда се извежда като висша ценност 
за индивида и обществото. В тази връзка ролята на земеделския стопанин за 
опазване на природния капитал се преоткрива. Решаването на задачи, 
свързани със съхраняване на околната среда, опазване на природните ресурси 
и осигуряване на хранителна сигурност, извеждат поведението на 
земеделските продуценти сред основните фактори за успешно и ефикасно 
селскостопанско производство, с фокус съхранена земеделска система и 
прородна среда. 

В рамките на проект „Трансформацията на националната ценностна 
система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на 
екологичната култура като показател за транслация на европейски ценности в 
българското общество”20, разработен от интердисциплинарен колектив, се 
провежда емпирично социологическо изследване (ЕСИ) „Екологичната 
култура на производителите на селскостопанска продукция”. Данните са 
представителни за жителите над 18 години от селата в Благоевградска област. 

 
20

 Ръководител е проф. д.с.н. Анна Мантарова от ИИОЗ при БАН. Проектът се реализира през 2009-2012 г. с 
финансовата подкрепа от Фонд „Научни изследвания” на МОМН. 
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Регионът е типичен за дребноплощното производство. Преобладаващата част 
от продуцентите в региона са дребни земеделски стопани. Над 77% от 
селскостопанските производители, попаднали в извадката, притежават и 
обработват до 10 дка земя. Резултатите от ЕСИ показват, че за 44% от 
селскостопанските производители от региона земята е имущество, 28,3% я 
определят като източник на доход, почти 27 % споделят, че тя е семейна 
ценност, за малко над 19% от респондентите е ценен поземлен ресурс. Най- 
нисък е делът на отговорилите, че земята е място за отглеждане на растенията, 
просто почва. Тези резултати са носители на ценна информация, разкриваща 
грижовно отношение на българина към основния производствен фактор в 
земеделието – земята. Явлението е проучвано и от други автори (Parveva 
2011), които също търсят гносеологическите корени на връзката земя- 
стопанин в българското село. Съдържателността на отговора на въпроса: 
„Какво е за Вас земята“ е предпоставка за успешно прилагане на новата 
политическа платформа на ОСП 2020+. Представителната информация от 
проведеното ЕСИ е залог, че на терен има мотивирани земеделци, прилагащи 
щадящи околната среда практики в отрасъла. Познавателната същност на 
привързаността на селскостопанския производител към поземления ресурс е 
фактор за ползване на нови технологични решения и прилагане на новите 
мерки в бъдещата общностна политика, със засилен „зелен“ тренд и все 
повече щадящи околната среда политически решения. 

Следващ мотив, свидетелстващ за иновативно мислене на 
селскостопанските производители от региона, откриваме в отговора на 
въпроса: „Екологичните практики за Вас са най-вече:”. Всеки втори 
производител на селскостопанска продукция отговаря, че екологичните 
практики са възможност за съхранение на околната среда. За почти 24% те са 
възможност за получаване на допълнителни доходи. Съществена информация 
за бъдещи устойчиви практики, прилагани от селскостопанските 
производители в област Благоевград, се открива в отговора: възможност за 
навлизане в нови пазарни ниши. Такова е мнението на почти 11% от 
респондентите. Това е заявка за устойчиво и дори разширен производствена 
дейност. Това производство тепърва ще увеличава своя пазарен дял. 
Търсенето на „здрава храна”, непрекъснато повишаващата се хранителна 
култура на населението, отмирането на някои вредни хранителни навици, 
води до повишена консумация и разширяващо се търсене на екологично чисти 
храни. Нагласите и поведението по веригата на осигуряване на биологични 
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продукти е предмет на изследване и анализ в редица научни разработки 
(Мантарова 2018). 

През 2012 г., в рамките на втория етап на проекта се провежда 
национално представително емпирично социологическо изследване (ЕСИ) 
сред регистрирани земеделски производители. Резултатите от ЕСИ 
свидетелстват за висок интерес на българските фермери към прилагане на 
резултати от научноизследователска дейност на учените в областта на 
селскито стопанство. На въпрос имат ли потребност да ползват научни 
постижения в производствената си дейност, седем от десет респонденти 
отговарят утвърдително. Разпределени по скалата, отговорите имат следните 
стойности: „напълно” – 28,2%; „по-скоро да” – 42,6%; „по-скоро не” – 20,3% и 
„въобще не” – 8,9%. Посочените резултати свидетелствуват за кагегорично 
заявена потребност от страна на българските фермери да използват резултати 
от научноизследователска дейност в производствената си практика. Анализът 
на данните разкрива иновативни нагласи и готовност за прилагане на новости 
от изследователската дейност на учените. Заявеното категорично намерение 
за възприемане на новости от науката, за прилагане на еко-практики, съчетано 
с оценката, която българските земеделски производители имат по отношение 
на земята като основен фактор за производство в селското стопанство, е 
свидетелство за готовността на българските земеделски производители да 
прилагат иновативни решения при производството на селскостопанска 
продукция. Това е съществен фактор за успешното и ефикасно усвояване на 
финансовия ресурс, заделен от европейските данъкоплатци в подкрепа на 
природосъобразно селскостопанско производство, съхраняващо жизнената 
среда на човека и на обществото. 

Представените резултати от регионалното и от национално 
представителните проучвания са надежна база за благоприятни перспективи 
пред българското селско стопанство при прилагането на ОСП 2020+. 

 
3.3. ОСП 2021-2027 – отговор на новите предизвикателства 

Едно от новите глобални, регионални и локални предизвикателства е 
съхраняването на земеделската земя като ценен природен ресурс. Политиката 
за съхряняване на жизнената среда на човека има отношение и върху 
процесите, свързани с управлението на поземлените отношения. В тази 
връзка е необходимо да се познават някои политически решения, които в 
рамките на ОСП 2021-2027 ще бъдат имплементирани в институционалната 
среда. Това ще повлияе секторното законодателство. 
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Като част от подготовката за новия програмен период на ОСП през 
февруари 2017 г. Комисията започна обществена консултация относно 
бъдещето на ОСП, която приключи през май 2017 г. Съобщението, озаглавено 
„Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, беше публикувано на 29 
ноември 2017 г. (COM(2017)0713). В документа се очертават приоритетните 
области, към които бъдещата ОСП трябва да бъде насочена (млади 
земеделски стопани, основано на знанието селско стопанство, 
жизнеспособност и устойчивост на земеделските стопанства). Това съобщение 
насочва вниманието към управлението на селското стопанство и заедно с това 
представя, че е време за радикални промени в модела на прилагането на ОСП. 
Европейският парламент изготвя доклад по собствена инициатива (доклад на 
Дорфман)21 относно съобщението на Комисията и прие свързаната с него 
резолюция по време на пленарното си заседание на 30 май 2018 г. — два дни 
преди представянето на законодателните предложения относно ОСП за 
периода след 2020 г. Едно от решенията за реформиране на ОСП се взема през 
2013 г. Икономическата и институционалната среда се променят. Отново има 
растеж. Промяната в макроикономическите тенденции оказа значително 
въздействие върху нестабилността на цените, търсенето на селскостопански 
продукти и търговията със селскостопански стоки (инфлация, цени на 
енергията, лихвени проценти, обменен курс EUR/USD и др.), а същевременно 
геополитическото развитие води до повишена несигурност на пазара. 

Налице са нови предизвикателства, свързани с изменението на климата 
и устойчивостта, които съпътстват влизането в сила на Парижкото 
споразумение (COP 21) и ангажиментите на ООН по отношение на устойчивото 
развитие, а технологичните иновации, по-специално цифровата революция, 
оказват значително въздействие върху производството, преработката и 
дистрибуцията на храните. Всички тези елементи са определящи фактори, на 
който се провежда реформата за бъдещето на Европейския съюз от 27 
държави членки без Обединеното кралство (Брексит), който води до 
Декларацията от Рим от март 2017 r. и публикуването на Бяла книга и на 
редица допълнителни документи (относно структурата на разходите, 
политиката в областта на отбраната, икономическия и паричен съюз и др.). 

 
 
 
 
 
 
 

21
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0178&language=BG#title2 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0178&language=BG&title2
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Законодателни предложения относно ОСП за периода след 2020 г. 
 

Предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021—2027 r. (COM (2018) 0322 от 2 май 2018 r.) определя 
бъдещия бюджет за селското стопанство. Въпреки че Съюзът продължава да 
отделя значителен дял от бюджета си за селското стопанство (28,5 % от общия 
бюджет за въпросния период), се отбелязват много значителни намаления на 
текущите цени (от -3 % до -5 %) и най-вече в реално изражение (от -12 % до - 
15 %), поради излизането на Обединеното кралство и нуждите от финансиране 
вследствие на новите приоритети на Съюза (миграция, външни граници, 
цифрова икономика, транспорт). 

Пакетът за селското стопанство възлиза на 324,2 млрд. евро по 
постоянни цени за 2018 r., което следва да се сравни с предходния период 
2014—2020 г., след приспадането на разходите за Обединеното кралство 
(колона C от таблицата по-долу), или, като друга възможна база за 
изчисляване, с бюджета на ЕС-27 за 2020 r., умножен по седем (колона B). 
Първият стълб запазва своя приоритетен характер (ЕФГЗ, 78,4 %), въпреки че 
отбелязва намаление с 7 или 11 %, като големият губещ е развитието на 
селските райони, където има намаление с 25 или 28 %. 

 
Таблица ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЛЕД 2020 г. 

 

Данни в 
постояни 
цени-2018 г. 

A. 
ЕС 28 
2014 — 
2020 

B. 
ЕС 27 
2020  r. x 
7 

C. 
ЕС 27 
2014 — 
2020 r. 

D. 
ЕС 27 
2021 — 
2027 r 

E. 
% B/D 

F. 
% C/D 

Европейски 
фонд за 
гарантиране 
на 
земеделието 
(ЕФГЗ) 

309 064 273 743 286 143 254 247 -7 % -11 % 

ЕЗФРСР 102 004 93 877 96 712 70 037 -25 % -28 % 
Общо ОСП 411 068 367 621 382 855 324 284 -12 % -15 % 

Общо МФР 1136 105 1107 138 1082 320 1134 583 2 % 5 % 

% ОСП 36,1 % 33,2 % 35,3 % 28,5 % -- -- 

Източник: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/113 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/113
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Въз основа на новата МФР Комисията представя три предложения за 
регламент, които установяват законодателната рамка за ОСП за периода 
2021—2027 r. (COM(2018)0392, 0393 и 0394 от 1 юни 2018 r.). В центъра на 
реформата е моделът за прилагане на ОСП, ориентиран към резултатите и 
принципа на субсидиарност, който предоставя на държавите членки много по- 
важна роля в разгръщането на намесата в селското стопанство. В бъдеще 
Съюзът следва да определи ключовите параметри (цели на ОСП, основните 
видове намеса по първи и втори стълб), а държавите членки следва да 
изготвят многогодишни стратегически планове за постигане на специфичните 
цели и целеви нива, за които заедно са взели решение. 

Бъдещата ОСП ще се съсредоточава върху девет цели, отразяващи 
нейната икономическа, екологична и социално-териториална 
многофункционалност. Тя запазва двата стълба и двата фонда за селското 
стопанство в подкрепа на националните програми въз основа на интегриран 
подход. Във всеки случай преките плащания (отделени от производството и 
обвързани с производството) продължат да бъдат приоритетните елементи на 
новата ОСП. В допълнение към новото управление на ОСП, останалите важни 
елементи на предложенията за реформа са както следва: 

 
 първия стълб, преразпределението на преките помощи набира 

скорост: Комисията предлага намаляване на плащанията над 60 000 
евро и въвеждане на задължителна горна граница за суми над 100 000 
евро на бенефициент. Освен това секторните програми за намеса се 
прехвърлят от общата организация на пазара (ООП) към новите 
национални стратегически планове; 

 
 новата „зелена архитектура“ е много по-гъвкава по отношение на 

проектирането и управлението, които се възлагат на националните 
органи. Тя ще има три направления: новата система за кръстосано 
съответствие (задължителна, но по-гъвкава откъм детайли); програмите 
за климата и околната среда (които ще бъдат финансирани от ЕФГЗ и ще 
заменят съществуващото плащане за екологизиране) и ангажиментите 
в областта на околната среда и климата (финансирани от ЕЗФРСР); 

 
 втория стълб: ЕЗФРСР вече не е структурен фонд по общата рамка на 

политиката на сближаване; делът на съфинансиране е намален с десет 
точки; Комисията концентрира намесите в интерес на опростяването, 
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въпреки че някои мерки стават по-малко видими (като например 
екологично селско стопанство); и накрая, правилата на програмата 
Leader попадат в обхвата на политиката на сближаване, дори и нейното 
финансиране да се осигурява от бюджета за селското стопанство. 

 
Реформата на ОСП за периода 2014—2020 r. е първата, в която 

Парламентът участва в ролята на съзаконодател. Със сигурност ЕП ще 
продължи да играе съществена роля при новата реформа. Комисия по 
земеделие и развитие на селските райони вече е анализирала множество 
доклади (относно нестабилността, работните места в селските райони, 
иновациите, нелоялните търговски практики, земеделските земи и др.). В 
деня, в който се гласува съобщението на Комисията „Бъдещето на прехраната 
и селското стопанство“ (P8_TA (2018) 0224 от 30 май 2018 r.), Парламентът 
заявява, че след 2020 г. финансирането на ОСП следва да се запази на 
сегашното равнище (P8_TA (2018) 0226). Веднага след това се пристъпи към 
разглеждането на законодателните предложения от юни 2018 г. Назначава се 
докладчици за всеки отделен законодателен акт. 

С оглед значението на селскостопанските инструменти за бюджета 
реформата на ОСП не може да бъде завършена, ако липсва финансово 
споразумение. По принцип, след като позициите на двата съзаконодателни 
органа относно селското стопанство бъдат формулирани след изборите за 
Европейски парламент през май 2019 r., би трябвало да е възможно да се 
постигне институционално споразумение преди края на 2020 г. 

Приоритети в следващия програмен период са: биоикономиката, 
иновациите и научните изследвания в селското стопанство, растителните 
протеини, здравето на растенията и животните. На 30.01.2019 Европейската 
комисия представя доклад“REFLECTION PAPER TOWARDS A SUSTAINABLE 
EUROPE BY 2030“, в който се открояват основни насоки в ОСП и селското 
стопанство. Фокусът отново е устойчивото развитие и биоикономиката. ОСП 
през периода до 2030 ще бъде в унисон с целите на хилядолетието на ООН и 
ще премести фокуса изцяло към подобрението на селските стопанства и 
максимизирането потенциала им при минимални вреди за околната среда. 
Това беше потвърдено и при остановяване целите на ЕС в доклад на Дорфман 
съставен от ЕК. 

В исторически план обществото се намира в средата на четвъртата 
индустриална революция и промените засягат всички държави членки, както 
и насоките в политиката им както и в общата политка на съюза. ЕС и държави- 
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членки имат значителни конкурентни предимства, които им позволяват 
водеща роля при модернизиране на икономиката, осигуряване естествена 
среда и за подобряване здравето и благосъстоянието на всички европейци. За 
да стане това реалност ЕС прие Целите за устойчиво развитие на ООН, като 
същевременно продължи да инвестира в умения, иновации и 
нововъзникващи технологии, които спомагат за прехода на икономиката и 
обществото по устойчив път. 

Развитието на нови модели на производство и потребление също 
спомогнат за по-благоприятно и зелено развитие на ОСП. Основен фокус за 
периода са климатичните промени и загубата на екосистеми и 
биоразнообразие, които застрашават благосъстояние на съюза, 
перспективите за устойчив растеж и биологичните цикли на планетата. 

От началото на мандата си Комисията на Юнкер работи за включване на 
устойчивото развитие в своите политики. Поставя се основата за следващото 
поколение устойчиви политики: от Европейския стълб на социалните права, 
новия Европейски консенсус за развитие Стратегията „Стойностна търговия за 
всички“,   „Стратегическо   ангажиране   за   равенство   между   половете“   и 
„Европейско образователно пространство“; от пакета „Кръгова икономика“, 
пакети „Европа в движение“ и Енергийния съюз към стратегията за син растеж 
и стратегията за биоикономика; както и от инвестиционния план и плана за 
действие за устойчиво финансиране в програмата за градовете на ЕС и плана 
за действие в областта на природата и други.Комисията също предлага да се 
направи финансирането на ЕС по-устойчиво чрез укрепване връзката между 
финансирането от ЕС и правовата държава по-амбициозна цел от 25% за 
климата разходи в бъдещия бюджет на ЕС. Наскоро Комисията представи 
дългосрочен план стратегическа визия за просперираща, модерна, 
конкурентна икономика на ЕС, която е неутрална по отношение на климата, 
до 2050 г. Тази визия проправя пътя за структурна промяна на европейската 
икономика, която води до устойчив растеж и заетост. Всички тези 
стратегически политики трябва да бъдат напълно и недвусмислено прилагани 
на място. Те също така ще трябва да бъдат допълнени от по-нататъшни 
действия, като се признава фактът, че всички политики са взаимозависими, 
като се вземат предвид новите предизвикателства, както и нови факти и 
доказателства при възникването им. Социалният диалог, както и 
доброволните мерки от частния сектор също играят важна роля в това 
отношение. Новата комисия трябва да поеме поста тази есен. Крайната дата 
на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 
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приближава бързо. Следващия петгодишен политически цикъл за Европа и 
новата многогодишна финансова рамка продължава от 2021 до 2027 г. Очаква 
се да има приемственост в политиките. 

Най-сериозният дефицит по отношение на устойчивостта и най- 
голямото предизвикателство е екологичният дълг. Изчерпването на 
природните си ресурси и застрашаването на възможността да посрещнем 
нуждите на бъдещите поколения е основна парадигма в политиката. В 
световен мащаб напреженията върху обработването на плодородната земя, 
поставят човешкото съществуване в опасност. Днес човечеството използва 
еквивалента на 1,7 Земи. Тъй като световното потребление на материални 
ресурси се увеличава четиринадесет пъти между 1900 и 2015 г. и се очаква да 
се увеличи повече от два пъти между 2015 г. и 2050 г., светът бързо се движи 
към няколко преобръщане точки. В допълнение към екологичния натиск, това 
представлява сериозно предизвикателство за икономиката на ЕС, която 
зависи от материалите на международните пазари. 

Биоразнообразието и екосистемите са все по-застрашени от човешки 
действия; само за 40 години популациите на световните видове гръбначни 
животни са намалели средно с 60%. Храните на животинска основа имат 
особено висок отпечатък върху земята и нарастващото търсене на морски 
дарове оказва значителен натиск върху морските екосистеми. 

Глобалните емисии на парникови газове продължават да се повишават 
с обезпокоителни темпове, с използването на енергия, но също и с 
прекомерно потребление на ресурси и унищожаване на екосистемите като 
ключови двигатели. Производството на храни все още е значителен 
потребител на вода и енергия и основен източник на замърсители. 
Производството на храни е отговорно за приблизително 11,3% от емисиите на 
парникови газове в ЕС. 

Деградацията на земеделската земя като невъзобновим природен 
капитал се отразява сериозно в/у икономиката, намали качеството на живот 
по цялата планета и увеличава интензивността и честотата на природните 
бедствия, поставяйки в опасност човешкия живот. 

В становището на комисията от „СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО 
РАЗВИТИЕ (27.4.2018) относно бъдещето на прехраната и селското стопанство 
(2018/2037(INI)) “22 са разгледани точки отнасящи се към устойчивото развитие 
на ОСП и запазването на околната среада. Новият период в политката на ЕС е 
особенно съобразен с биоразнообразието, биоикономиата и околната среда. 

 

22
          http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0178&language=BG#title2 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0178&language=BG&title2
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Поради значимостта на тематичната област към проблематиката свърза 
с управлението на поземлените отношения, земеползване и земевладеене и 
съхраняване на качествата на земеделската земя прилагаме някои от 
членовето на становището: 

12. подчертава, че ОСП трябва да спазва принципа за „ненанасяне на 
вреда“ и да бъде съгласувана с останалите политики и международни 
задължения на ЕС в областта на развитието, но и със защитата на правата на 
човека, околната среда, климата, правата на животните и природата; 
отбелязва освен това, че е неефективно по отношение на бюджетните разходи 
на ЕС да се създават отрицателни външни ефекти и след това да се покриват 
разходите, причинени от тези външни ефекти; 

13. счита, че е необходимо, в съответствие с политиките по Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие и с целите за устойчиво развитие, да бъдат 
признати географските дисбаланси в търговските отношения и конкуренцията 
в сектора на селското стопанство между развиващите се страни и ЕС и да се 
насърчават по-балансирани отношения с търговските партньори; 

14. призовава ЕС да гарантира, че бъдещата ОСП ще преодолее 
проблемите, свързани с настоящия, ориентиран към износа селскостопански 
модел чрез засилване на вътрешните пазари на ЕС и късите вериги на 
предлагане на храни по устойчив начин, така че да не се възпрепятства 
развитието на страните, като същевременно се осигурява устойчивост спрямо 
външни сътресения и заплахи; 

15. отбелязва, че износът и вносът на продукти на хранително-вкусовата 
промишленост, осъществяван от ЕС, се основава на търговски споразумения; 
подчертава, че тези споразумения следва да гарантират равнопоставени 
условия на конкуренция между земеделските стопани в ЕС и в останалата част 
на света, като се предоставят преференции на развиващите се страни; 

23. призовава ЕС и неговите държави членки да засилят местното 
производство на храни в развиващите се страни, както се препоръчва в целите 
за устойчиво развитие (ЦУР), вместо да увеличават износа на селскостопански 
продукти от ЕС за развиващите се страни; настоятелно призовава ЕС да 
насърчи развиващите се страни да увеличат и разнообразят своето 
производство на храни за задоволяване на вътрешното търсене на храни и на 
нарастващото търсене на пазара юг-юг, тъй като селскостопанската политика 
на ЕС сама по себе си не е отговорна за изхранването на нарастващото 
световно население; поради това изтъква значението на борбата срещу 
заграбването на земи в развиващите се страни; 
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Азбучна истина е, че устойчивото развитие е насочено към подобряване 
на жизнения стандарт на хората чрез предоставяне на индивида на избор за 
създаване на благоприятна среда и получаване на знания и актуална 
информация. В това отношение българските земеделските стопани прилагат и 
имат готовност да продължат да прилагат екологосъобразни практики в 
стопанската си дейност. 

ЕС вече започна преход към все по-екологизиран начин на живот. 
Между 2000 и 2015 г. заетостта нарастна по-бързо в екологичния сектор, 
отколкото в икономиката като цяло. Ниско-въглеродните технологии се 
превръщат в основна търговска стока, като ЕС се възползва от значителни 
положителни търговски баланси. През периода 2012—2015 г. износът на ЕС на 
технологии за чиста енергия достигна 71 млрд. Евро, което надвишава вноса с 
11 млрд. Евро. ЕС е добър пример, че е възможно едновременно да се развива 
икономиката и да се намаляват въглеродните емисии. 

„Зеленият растеж ще вдигне всички лодки“23 и ще облагодетелства 
както производителите, така и потребителите (S. Fankhauser, A. Bowen et al. 

2013). Смята се, че постигането на ЦУР в областта на храните, селското 
стопанство, енергетиката, материалите, градовете, здравеопазването и 

благосъстоянието би могло да отвори повече от 10 трилиона евро пазарни 
възможности Амбицията на ЕС да постигне ефективно използване на 

ресурсите и неутралната по отношение на климата икономика ще покаже, че 
един зелен преход може да върви ръка за ръка с увеличения просперитет. За 
да успеят, ЕС и неговите държави-членки трябва да бъдат водещи в науката, 

технологиите и модерната инфраструктура. Трябва също така се  насърчат 
появата на нови бизнес модели, да премахнем бариерите в единния пазар и 

да се възползваме от новите технологии, като например изкуствения 
интелект. Важни хоризонтални фактори като научни изследвания и иновации, 
финанси, ценообразуване и данъчно облагане, отговорно бизнес поведение и 

нови бизнес модели и образование ще създадат правилните условия за 
промяна на устойчивостта, ако те са насочени към иновативен зелен, 

приобщаващ и социално справедлив икономически преход (Kowalski A. 2017). 
Трябва да продължим да инвестираме в хората и в различните системи, 
които подкрепят социалните мерки в общество. Изолираните, частични 

подходи се оказаха неефективни (Дудек, М, А. Вжохалска 2017; Вжохалска 
 

23 S. Fankhauser, A. Bowen et al. “Who will win the green race? In search of environmental competitiveness 
and innovation”, 2013. 
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2017). Трябва да формулираме стратегии, които са всеобхватни и 
интегрирани. Екологичните въпроси не могат да бъдат решени само с 
екологични политики, ако икономическите политики продължат да 
насърчават неефективността на ресурсите или неустойчивото производство и 
потребление. По същия начин социалните политики не са достатъчни, за да 
съпътстват четвъртата индустриална революция и да подкрепят работната 
сила, засегната от прехода от въглерод; силните политики в областта на 
образованието и обучението, както и научноизследователската и развойна 
дейност също ще бъдат от решаващо значение за изграждане на 
необходимата устойчивост в нашите общества. Необходими са действия на 
всички нива. Институциите на ЕС, държавите-членки и регионите ще трябва да 
бъдат част от процеса. 

Имайки предвид горепосочените проблеми е от първостепенно 
значение всички участници в ЕС да дадат приоритет на прехода за 
устойчивост. Държавите членки трябва да доразвият хоризонталните 
политически програми, приети на равнище ЕС през последните години. 
Значителни части от политиките на ЕС вече са насочени към постигане на ЦУР, 
но те все още трябва да бъдат приложени на практика по интегриран начин от 
държавите-членки. Разходите за неприлагане на съществуващото 
законодателство на ЕС в областта на околната среда като цяло се оценяват на 
около 50 милиарда евро годишно за разходи за здравеопазване и преки 
разходи за околната среда. Постигането на пълно съответствие с правилата на 
ЕС в областта на околната среда не само ще донесе огромни ползи за околната 
среда и нашето здраве, но също така ще създаде работни места.24 Не става 
въпрос само за ускоряване и увеличаване на устойчивите решения, а за 
изграждане на мостове и за повишаване на съгласуваността между 
различните програми на всички равнища. Съгласуваността на политиките е 
критично условие, за да се гарантира, че можем да постигнем на ЦУР и да 
гарантираме дългосрочен зелен и приобщаващ растеж за ЕС. 

В съответствие със силната доказателствена база за ключовите 
предизвикателства и възможности за устойчивост на ЕС е важно да се 
съсредоточим върху производството и потреблението, в това число и в 
селското стопанство. Това е отрасълът, където промените в устойчивостта са 
най-необходими и потенциално най-полезни за икономиката, обществото и 
природната среда на ЕС, със силни положителни глобални ефекти. Аргумент в 
тази посока е значимостта на земеделската земя и нейнота 

 

24
 EU Environmental Implementation Review 2017 
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мултифункционално използване (Станимирова, М., 2014). Селското 
стопанство не функционират изолирано, а е взаимосвързано с всички 
останали отрасли на националната икономика, състоянието на околната среда 
и социално-икономическата конюктура в обществата. 

Една от основните цели на ЕС през новия програмен период е кръгова 
икономика. Увеличаването на наличността и достъпността на различните 
материали и продукти облекчва ежедневието на човека и допринася за 
повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот. Култура на 
потребление води до прекомерно извличане на ресурси и нарастващ натиск 
върху природния капитал и климата. Основна задача е да продължим да 
развиваме икономиката по устойчив начин и да подобряваме жизнения 
стандарт. Това изисква нови политики и нов подход към земята в това число 
земеделската земя. Това от своя страна не само ще намали отпадъците, но и 
ще намали необходимостта от извличане на нови ресурси при големи 
финансови и екологични разходи. 

Биологичните сектори трябва да бъдат увеличени и укрепени, като 
същевременно се защитават нашите екосистеми и се избягва прекомерната 
експлоатация на природните ресурси. Придвижвайки се напред, да наблегне 
на кръговата икономика, давайки възможност на циркулярността в нови 
области и сектори, в това число селското стопанство - на потребителите да 
правят информиран избор и да увеличат усилията на публичния сектор чрез 
устойчиви обществени поръчки. 

Селскостопанският отрасъл и селските райони на ЕС са от решаващо 
значение за благосъстоянието на европейците. Земеделие и хранително- 
вкусова промишленост правят ЕС един от водещите световни производители 
на храни, гарант за продоволствената сигурност и предоставянето на милиони 
работни места за европейците. Земеделските стопани на ЕС са и първите 
стопани на природната околна среда, тъй като се грижат за природните 
ресурси на 48% от земята на ЕС, а горските стопани представляват още 40%. 
Селските райони на ЕС са домакини на иновативни сектори като 
биоикономиката. Освен това нашите селски райони служат като основни бази 
за отдих и туризъм. Въпреки това, тъй като средните температури 
продължават да се покачват и природната среда се влошава, земеделските 
производители и горските стопани са най-пряко засегнати. Земеделието в ЕС 
е постигнало реален напредък в областта на климата и околната среда, като 
намали емисиите на парникови газове с 20% и нивата на нитрати в реките с 
17,7% от 1990 г. насам. Ако искаме да модернизираме икономиката си, да 
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защитим околната среда и да подобрим качеството на храната си, 
неравновесията в нашата хранителна верига трябва да бъдат коригирани от 
селско стопанство и риболов, за хранително-вкусовата промишленост, 
транспорта, дистрибуцията и потреблението. ЦУР предлагат пътя напред. 
Смята се, че е глобална системата на храните и селското стопанство в 
съответствие с ЦУР може да създаде нова икономическа стойност от над 1,8 
трилиона евро до 2030 г.25Тя може да достави хранителни, достъпни храни за 
нарастващото световно население, да генерира по-високи доходи, да помогне 
за възстановяването на горите, сладководните ресурси и 26Очаква се 
устойчивите практики в областта на селското стопанство и производството на 
храни да създадат над 200 милиона работни места на пълно работно време в 
световен мащаб до 2050 г.27 Тук се развива и публичното търсене. Гражданите 
все по-ценят храните, произведени с по-широки ползи за обществото, като 
биологична продукция, продукти с географски указания, локализирани 
системи за производство на храни с по-ниски въглеродни отпечатъци и 
иновативни решения за храни с ниски емисии. Биологичното земеделие, с 
акцент върху защита на околната среда и хуманно отношение към животните 
нараства във всички държави-членки на ЕС от 2005 г., и се очаква да продължи 
да нараства. 

Като износител номер едно и вносител на селскостопански хранителни 
продукти в света, ЕС е в добра позиция да се възползва от предимствата на 
тази икономическа възможност и да се превърне в световен производител на 
sustainable foods (устойчиви храни). За да се постигне се нуждаем се от 
всеобхватен подход, който да доведе до истинска промяна в начина, по който 
произвеждаме, преобразуваме, консумираме и разпространяваме храни, 
като ускоряваме прехода към устойчива хранителна система, основана на 
принципите на кръговата икономика и правим новаторскo, здравословно, 
безопасно хранене, благоприятно за околната среда и благосъстоянието на 
животните, една от ключовите ни европейски марки. Ролята на селското 
стопанство е водеща. 

В тази връзка Комисията предлага модернизирана Обща 
селскостопанска политика (ОСП), където националните планове на 

 

25 Business and Sustainable Development Commission, “Better Business Better World, The report of the 
Business & Sustainable Development Commission”, January 2017. 
26 Business and Sustainable Development Commission, “Better Business Better World, The report of the 
Business & Sustainable Development Commission”, January 2017. 
27 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), Green jobs. Available at: 
http://www.fao.org/ruralemployment/ 
work-areas/green-jobs. 

http://www.fao.org/ruralemployment/
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държавите-членки ще трябва да отразяват силните принципи на устойчивост, 
залегнали в целите на ОСП. 

Подкрепа за прехода към устойчиво селско стопанство чрез 
модернизирана ОСП. Бъдещата ОСП (от 2021 г. до 2027 г.)28 продължава да 
осигурява достъп до висококачествена храна и силна подкрепа за уникалния 
европейски модел на земеделие с увеличен акцент върху околната среда и 
климата, подкрепяйки продължаващия преход към по-устойчив 
селскостопански отрасъл и развитие на жизнеспособни селски райони. 

Новите задължения включват запазване на почвите от въглерод чрез 
защита на влажните зони и торфища; задължителен инструмент за 
управление на хранителните вещества за подобряване на качеството на 
почвата и водата, намаляване на амоняка и нива на азотен оксид; 
сеитбооборот, вместо диверсификация на културите. Всички земеделски 
производители, които се възползват от подкрепата на ОСП, ще трябва да 
спазват тези основни стандарти. 

Всяка държава-членка ще трябва да разработи екосистеми за 
подпомагане и/или стимулиране на земеделските производители да отдават 
предпочитание на селскостопански практики, които са благоприятни за 
климата и околната среда, извън техните задължителни изисквания. Освен 
това земеделските стопани ще имат възможността да допринесат 
допълнително за засилване на устойчивостта чрез получаване на 
допълнителна подкрепа чрез различни доброволни схеми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28
 https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment. 
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