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СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Разработеният дисертационен труд е в обем от 188 страници основен текст и 7 

страници приложения. Структурата на разработката се състои от увод, изложение в 

четири глави, изводи и препоръки с практико-приложен характер, приноси на 

дисертационния труд и списък на използваната литература. Използвани са общо 155 

литературни и информационни източници, от които 44 български и 111 

чуждоезични.  

Дисертацията е обсъдена и насочена за защита от катедра „Мениджмънт“ 

при Стопански факултет на Тракийски Университет, Стара Загора с Протокол № 

4/03.11.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.02.2018 г. от 11.30 

часа в Заседателна зала на Стопански факултет на Тракийски Университет, Стара 

Загора. 
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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

1.1. Актуалност на изследването 

Настъпилите в началото на 90-те години на миналия век фундаментални 

икономически и политически промени, доведоха до нов етап в развитието на 

земеделското стопанство в България. Започналата тогава аграрна реформа, 

възстанови частната собственост върху земята, но до голяма степен детерминира 

нейната фрагментация. Държавата и частните предприемачи се оказаха пред 

предизвикателството да реорганизират целият аграрен сектор, което доведе в 

значителна степен до снижаване на конкурентоспособността и производителността 

на българското земеделие. В същото време, неподготвеността на голяма част от 

бъдещите дребни и средни земеделски стопани обуслови създаването на кооперации, 

с цел колективното обработване не земята.   

В периода след икономическата криза  през 1996-97г. и вземането на решение 

за кандидатстване на България за членство в Европейският икономически съюз (ЕС), 

се даде известен тласък на възможностите за развитие на селското стопанство като 

цяло. Действието на предприсъединителната програма САПАРД, както и 

създаването на институцията Държавен фонд „Земеделие“ през 1997г. създаде 

условия за достъп до финансиране на аграрните предприемачи. Въпреки 

незадоволителния ефект който тази програма постигна, в страната се създадоха 

определен брой преработвателни предприятия, които да обслужват земеделския 

сектор. Едновременно с това, ДФ „Земеделие“ започна предлагането на 

краткосрочни и инвестиционни кредитни линии за земеделските производители на 

преференциален лихвен процент. Тези фактори доведоха до профилиране и 

институционализиране на по-големите земеделски производства. Въпреки 

доминиращия си брой, дребните и средни аграрни стопанства останаха с ограничен 

достъп до финансиране и възможности за развитие. По тази причина, много от тях 

продължиха съществуването си предимно, като ферми от семеен тип (натурални 

стопанства), за осигуряване на прехраната на домакинството. За българската 

земеделската система стана характерно наличието на малък брой големи, пазарно 

ориентирани стопанства и голям брой дребни семейни ферми, част от които са и 

полупазарни земеделски стопанства (ППЗС).  

В научната и практическа литература, анализа и проблемите пред развитието на 

малките и полупазарните земеделски стопанства се разглеждат от редица 

чуждестранни, и български автори като Мишев, Стоянова, Дойчинова, Иванова, 
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Станков, Кънчев, Алексиев, Харизанова, Башев и др. Сред чуждестранните автори 

са Уортън, Оферман, Мънтън, Байли, Фенел, Дилън, Свинен и др. Научните им 

изследвания се концентрират върху важността на натуралните и полупазарните 

земеделски стопанства и техните възможности за растеж.  

Икономическото развитие, като основна цел на земеделския отрасъл, е 

проучено и анализирано в поредица от научни трудове. Особено внимание 

заслужават разработките на Хаджиева и Башев, които проследяват и анализират 

устойчивото развитие на земеделските стопанства в България, както и техните 

характерни особености. Приемането на страната като пълноправен член на 

Европейския съюз и началото на действието на Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г. доведе до нови възможности за финансиране и растеж на 

аграрните стопанства. Особеностите в характера на ППЗС намират израз в 

дефинирането им като стопанства, които реализират повече от 0 и по-малко от 50% 

от произведената си продукция на пазара. Жизнеспособността на тези стопанства да 

ориентират по-голямата част от продукцията си към пазарна реализация се поставят 

във фокуса на специфичните схеми и мерки да подпомагане. Основната мярка за 

подпомагане на ППЗС по линия на ПРСР 2007-2013 е мярка 141 „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“. В българската научна 

литература липсва цялостно проучване на влиянието, което тази мярка оказва върху 

развитието на подпомогнатите ППЗС. Според експерти от МЗХ, към месец октомври 

2017 г., все още няма изготвена оценка на изпълнението на Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) 2007-2013г. Актуалността на разгледания в дисертацията 

проблем в условията на действието на ОСП, в частност мярка 141, се обуславя, както 

от значителния брой на подпомогнати по тази линия полупазарни земеделски 

стопанства,  така и от липсата на подобни проучвания след края на времевия обхват 

на мярката. Възможностите за икономическо развитие на българските ППЗС се 

определят от една страна от създадената национална и общностна  правна рамка, но 

и от достъпа до финансиране с цел разширяване на производството и реализация на 

по-голямата част от продукцията на пазара. 

 

1.2. Предмет и обект на дисертационния труд 

Предмет на изследването е постигнатият икономически растеж на ППЗС в 

България в периода на прилагане на Мярка 141 „Подпомагане на полупазарните 

стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2007-2013 г.  
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Обект на изследване са полупазарните земеделски стопанства в страната, 

кандидатствали за одобрение на проекти по линия на мярка 141 от ПРСР 2007-2013 

г.  

1.3. Цел и задачи на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да се изследва и установи равнището на 

икономическо развитие на полупазарните земеделски стопанства (ППЗС) в България 

в условията на ОСП на ЕС, на база на получените резултати да се формулират насоки 

и предложения за устойчивото им развитие.  

За да се реализира поставената цел се решават следните основни задачи: 

1. Да се проучат, анализират и изяснят теоретичните основи, водещите 

фактори и политики на икономическо развитие на организационните 

структури в земеделието. Да се извърши научна и практическа 

характеристика на категорията и типологията полупазарни земеделски 

стопанства, както и да се разкрият особеностите им. На тази основа да се 

разработи методическа рамка на използваните подходи и методи на 

изследването и анализа. 

2. Да се анализира действието, еволюирането и целите на Общата 

селскостопанска политика на ЕС, в частност, същността на мярка 141 

„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ 

от ПРСР 2007-2013, и да се оцени ефекта от прилагането й; 

3. Да се анализират и оценят състоянието и проблемите пред развитието на 

полупазарните земеделски стопанства на национално и общностно ниво на 

основата на собствено емпирично изследване. Да се проучат и анализират 

основните фактори, възпрепятстващи успешното прилагане на мярка 141 

от ПРСР за развитието на ППЗС; 

4. На база на получените резултати от изследването и анализа, да се 

предложат мерки и конкретни решения за преодоляване на слабостите, 

възпрепятстващи икономическото развитие на ППЗС, както и по- 

успешното прилагане на мярка 141 от ПРСР. 

 

1.4. Теза и хипотези на дисертационния труд 

Водещата изследователска теза на дисертационния труд е, че устойчивото 

икономическо развитие на ППЗС все по-силно ще се обуславя от прилаганите 

национални и общностни политики за подкрепа. За доказване на тезата в 

дисертационния труд се проверяват следните основни хипотези: 
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1. ОСП и политиките за развитие на земеделския отрасъл на национално ниво 

влияят върху икономическото развитие на ППЗС; 

2. Непоследователните политики в селските райони възпрепятстват 

развитието на ППЗС; 

3. Наличието и увеличаването на мерките за подпомагане на ППЗС помагат 

на икономическото им развитие. 

 

1.5. Методология и методи на изследване 

Основните методи, които се прилагат за постигането на изследователската цел 

и решаването на поставените задачи са: аксиоматичен метод, монографски метод, 

сравнителни анализ, метода на експертните оценки, ретроспективен анализ, 

емпирично изследване, анкетен метод, анализ на предимства и недостатъци, 

индукция и дедукция, корелационен анализ, статистическите методи за анализ и 

други. 

С оглед на широкообхватността на изследваната тематика в 

дисертационния труд, проучването и анализа налагат следните ограничения: 

• Оценява се влиянието на Мярка 141 от ПРСР върху икономическото 

развитие на ППЗС в България за първия програмен период 2007-2013г.; 

• Изследват се земеделски стопанства, които са разработили и подали 

проекти за одобрение по мярка 141 от ПРСР; 

• Социалните и екологични измерения на устойчивото развитие на ППЗС, 

кореспондират с икономическото им развитие, но същите се разглеждат единствено 

като негови детерминанти. 

 

1.6. Етапи на изследването и основни източници на информационно 

осигуряване   

Изследването се провежда в периода  2011-2016 г. и съдържа четири основни 

етапа. В първият етап се разглеждат и анализират основните теоретичните 

направления свързани с жизнения цикъл на стопанската организация, като са 

проучени отделните етапи в развитието й, както и техните характерни особености 

според редица автори. По-нататък се проучва развитието на земеделските 

стопанства, както и тяхната типология, като основен акцент се поставя върху 

характеристиките на полупазарните аграрни производства. На тази основа се 

формулира методика за анализ и оценка на въздействието на мярка 141 върху 

развитието на ППЗС.  
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През втория етап са проучени историческото развитие, основните цели, 

елементи и структура на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2007-

2013, както и нейният бюджет на общностно и национално равнище. Анализирани 

са прилагането на ОСП в България, под формата на ПРСР 2007-2013, с особен акцент 

върху мярка 141, нейните основни цели и механизми на въздействие. Проучени са 

също така наличните допълнителни схеми и мерки за подпомагане на ППЗС по 

линия на ОСП, които са достъпни за тях и биха спомогнали за техния 

организационен растеж.  

При третия етап изследването се фокусира върху оценяване на въздействието 

на ОСП върху икономическото развитие на ППЗС. Разгледани и анализирани са 

състоянието и тенденциите за развитие  на полупазарните земеделски стопанства в 

страните от ЕС, в т.ч. и България, при условията на ОСП. На база на извършени 

собствени изследвания са проучени икономическия растеж на ППЗС, както и 

основните слабости възпрепятстващи развитието им и успешното прилагането на 

мярка 141, с цел да се постигне максимална обективност на получените резултати. 

Проведени са дълбочинни интервюта с ръководители на управляващия и 

прилагащия орган на ПРСР 2007-2013, експерти от всички 28 административни 

области на страната, 94 анкетни проучвания на полупазарни стопанства 

кандидатствали за финансиране по линия на мярка 141, от които 80 с одобрени и 

финансирани проекти. От съществено значение за обобщаване на получените данни 

са и интервютата с водещи анализатори и експерти от Главна Дирекция „Земеделие“ 

на Европейската комисия (ЕК).  

През четвъртият етап на настоящото изследване, на база на получените 

емпирични данни, се дават насоки за устойчиво икономическо развитие на 

полупазарните земеделски стопанства в България относно новият програмен период 

на ПРСР 2014-2020. Анализът е посветен на целта за преодоляване на различията 

между желано и постигнато до момента състояние на ППЗС в страната. Дадени са 

редица насоки за по-ефективно управление на земята, технологична модернизация, 

повишаването на резултатите от управлението в стопанствата на качествено ниво, 

както и цялостни предложения за устойчив икономически растеж на полупазарните 

ферми.   

За информационна обезпеченост на дисертационния труд се използват данни 

от редица източници. На първо място, се анализират научни трудове на български и 

чужди автори, чиито разработки се фокусират върху теорията за жизнения цикъл на 

организацията, икономическото развитие на предприятието, земеделските 
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стопанства и тяхната типология, и др. На второ място се използват базата данни на 

редица международни институции като Главна Дирекция „Земеделие“ на ЕК, 

Световната организация за прехрана и земеделие към ООН (ФАО), Европейския 

парламент (като законодателен орган, който одобрява рамката на ОСП и анализира 

действието й), Европейската сметна палата, както и европейската статистическа 

служба „ЕВРОСТАТ“. На трето място са националните източници като Държавен 

Фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Дирекциите „Развитие на селските райони“ и  

„Агростатистика“ към Министерството на земеделието и храните (МЗХ), 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и др. На четвърто място се 

използват децентрализирани източници, сред които Областните дирекции (ОД) на 

ДФ“Земеделие“, ОД на НССЗ, ОД „Земеделие”, Общинските служби (ОС) 

„Земеделие“ и др. Един от основните източници на практическа информация са 

събраните собствени данни от дълбочинни интервюта с ръководители на 

управляващия и прилагащия орган на ПРСР 2007-2013 - МЗХ и ДФЗ, експертни 

оценки от всички 28 ОД на ДФ „Земеделие“, 94 анкетни проучвания на полупазарни 

стопанства и интервютата с водещи анализатори и експерти от ЕК, извършени през 

последните пет години в рамките на това изследване. 

 В настоящата научна разработка се използва основно софтуерен продукт 

MS Office с неговите основни приложения “Word” и “Excel”. 

 

2. Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

Обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави и заключение- общо 196 

страници, 19 фигури и 13 таблици, в т.ч. 188 страници основен текст и 7 страници 

приложения. Приложен е библиографски списък 155 използвани източника и 2 

приложения. 

Структурата на изложението е следната: 

 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 УВОД 

 ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА 

РАЗВИТИЕТО НА ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В 

БЪЛГАРИЯ 

1. Жизнен цикъл на земеделските стопанства – същностна характеристика, 

фази, модели и особености 
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2. Устойчиво икономическо развитие на земеделските стопанства. Основни 

характеристики и критерии за определяне 

3. Земеделските стопанства и тяхната типология. Характеристика на 

полупазарните земеделски стопанства (ППЗС) и ролята им в селските райони на 

Европа 

4. Методика за изследване и анализ на полупазарните земеделски стопанства 

и икономическото им развитие 

4.1. Изследване на основните характеристики на типовете ППЗС   

4.2. Основни фактори, влияещи върху дейността и икономическото развитие на 

ППЗС 

 ВТОРА ГЛАВА: ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

(ОСП) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РОЛЯТА НА МЯРКА 141 ОТ 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

1. ОСП на ЕС – основни цели, елементи, структура и бюджет 

2. Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 като 

инструментариум на ОСП 

2.1. Нормативна рамка на политиката за развитие на селските райони за 

програмния период 2007-2013 г. 

2.2. Финансови аспекти на ПРСР 2007-2013 г. 

2.3. Главни инструменти за развитие на селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР 

3. Мярка 141“Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 като основен механизъм на въздействие на 

ОСП върху икономическото развитие на ППЗС 

3.1. Цели и обхват на мярката 

3.2. Съпоставка и приложение на мярка 141 по избрани държави от ЕС 

4. Други схеми и мерки за подпомагане на ППЗС 

 ТРЕТА ГЛАВА: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ НА ППЗС В УСЛОВИЯТА НА ОСП И ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР 

В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

1. Състояние и развитие  на полупазарните земеделски стопанства в страните 

от ЕС при условията на ОСП 

2. Анализ и оценка на икономическото развитие на полупазарните 

земеделски стопанства в България за периода 2007-2013г. Резултати от анкетно 

проучване 
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2.1. ППЗС в контекста на политическата и икономическата ситуация в България 

за периода 2007-2013г. 

2.2. Основни характеристики и състояние на ППЗС в България за периода 2007-

2013 г. 

2.3. Перспективи за развитие на ППЗС по групи 

3. Основни изводи и разкрити слабости възпрепятстващи развитието на 

полупазарните земеделски стопанства в България и успешното прилагане на мярка 

141 от ПРСР 

3.1. Пречки за развитието на ППЗС в контекста на прилагане на мерките от 

ПРСР за периода 2007-2013 г. 

3.2. Слабости, възпрепятстващи успешното прилагане на мярка 141 от ПРСР 

 ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: НАСОКИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРИ 

УСЛОВИЯТА НА  ПРСР 2014-2020 Г. 

1. Насоки за по-ефективно управление на земята 

2. Насоки за технологична модернизация 

3. Насоки за повишаване на управленските компетенции на земеделските 

производители 

4. Насоки за успешна трансформация от полупазарен в пазарен тип 

стопанства 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ЛИТЕРАТУРА 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

3. Основно съдържание на дисертационния труд 

 

УВОД 

В увода се аргументира актуалността на темата на дисертационния труд и 

значимостта на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, в частност 

Мярка 141, за подпомагане на устойчивото икономическо развитие на 

полупазарните земеделски стопанства в България. Дефинират се изследователската 

теза и свързаните с нея три хипотези, посочват се обекта, предмета и основните 

ограничения на научното изследване. На тази основа се формулира целта на 
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дисертационния труд и задачите за постигането й. Представени са прилаганите 

методи и подходи в изследването и източниците за информационно осигуряване.  

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА РАЗВИТИЕТО НА 

ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ 

 

В първа глава фокуса се поставя върху изграждането на теоретичната и 

концептуална основа на изследването. Извършва се аналитичен и критичен преглед 

на същността на устойчивото икономическо развитие на ППЗС. На тази основа се 

разработва специфична методика на изследването. 

В първи параграф се разгледан жизненият цикъл на земеделските стопанства, 

неговата същностна характеристика, фази, модели и особености. Разкрива се 

значимостта на икономическото развитие на стопанската организация, както и 

нейната същност като входно-изходна система.  

В резултат на теоретичното проучване се синтезират следните изводи относно 

отделните етапи на жизнения цикъл на земеделските стопанства и взаимовръзките 

помежду им. 

Селскостопанските предприятия се характеризират с относително предвидим 

жизнен цикъл. Според теорията на селскостопанския бизнес, стопанствата 

преминават през жизнен цикъл, който е паралелен на този на земеделския стопанин. 

Разглеждайки всяка организация като входно-изходна система, оперираща под 

въздействието на редица вътрешни и външни влияния, може да се предположи, че 

всяко предприятие се развива, както индивидуално, така и в определена степен, 

аналогично на човешкото развитие. Така, в средата XX век в някои от научните 

среди се стига до извода, че организациите еволюират, преминавайки през няколко 

стадия в развитието си, спазвайки определени закономерности. Именно в този 

период, жизненият цикъл на организациите започва да се разглежда в аналогия с 

етапите от развитието на живите организми- раждане, растеж, зрялост, упадък и 

смърт.  

Жизненият цикъл на земеделските стопанства е силно зависим от функцията на 

селскостопанското производство. Човешкият капитал допринася за 

производствената функция на стопанството като спомага за намаляване на 

маргиналните разходи. 
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Анализират се възгледите на редица български и чуждестранни автори относно 

подхода при анализа на жизнения цикъл на земеделските стопанства. Приема се за 

уместно да се прилага комплексен подход чрез използването на качествени и 

количествени показатели, с цел извличане на по-пълна представа за отделните етапи 

на развитие.  

В параграф втори на първа глава се анализират специфичните особености на 

устойчивото развитие на земеделските стопанства. Анализът на научната литература 

показва, че няма единно становище за определяне на термина „устойчиво развитие“. 

С оглед на глобализацията на световната икономика, в съвременните научни трудове 

този термин се разглежда в контекста на различни екологични, социални и 

икономически аспекти. 

Въпреки, че настоящото изследване е насочено главно към икономическото 

развитие на земеделските стопанства е важно да бъдат разгледани и групирани 

отделните фактори, оказващи влияние върху цялостното развитие на отрасъла. 

Ocнoвнo изиcквaнe зa упpaвлeниe нa пpoцecитe в икoнoмикaтa и peгиoнaлнoтo 

paзвитиe e  пpeдвapитeлнo дa ce фopмиpa cтpуктуpaтa нa cиcтeмaтa oт пoкaзaтeли зa 

oцeнкa нa пocтигaнeтo нa цeлитe и дa ce пoдбepaт caмитe пoкaзaтeли, представени 

подробно в дисертационния труд.  

В Приложение 1 са представени пoкaзaтeлите зa чeтиpитe нaпpaвлeния нa 

уcтoйчивoтo paзвитиe. Икoнoмичecкитe пoкaзaтeли тpябвa дa ce aнaлизиpaт кaтo 

тeндeнция зa пepиoд oт пoнe 5 гoдини, кaтo ce cpaвнявaт c тaкивa зa дpуги oтpacли, 

c пoтeнциaлнитe нивa нa дocтижeниe, c пocтижeниятa в дpуги peгиoни и cтpaни и 

т.н. Тpябвa дa ce имa пpeдвид, чe нaй-вaжнoтo e внимaтeлнo дa ce aнaлизиpaт  кaктo 

oтдeлнитe пoкaзaтeли, тaкa и тяxнoтo взaимoдeйcтвиe – ocoбeнo нa тeзи, чиeтo 

влияниe e paзнoпocoчнo и пpoтивopeчивo.  

Институционалната среда е критичен фактор за фермерската и аграрна 

устойчивост. Башев разглежда равнището на устойчивост на стопанството в 

зависимост от различни национални и/или общности механизми за подкрепа. 

Устойчивостта на стопанството трябва да се разбира буквално като „способност да 

съществува във времето“. В дългосрочен план, за да бъде ППЗС устойчиво, то трябва 

да бъде ефективно. Стопанствата трябва да се оценяват чрез анализ на техния 

сравнителен производствен и управленски потенциал да поддържат своите функции, 

в средата, в която те функционират и се развиват. 

В този параграф са е разгледан и фактора „човешки капитал“ като една от 

основните предпоставки за икономическо развитие на ППЗС.  
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В параграф три на първа глава се разглеждат земеделските стопанства и 

тяхната типология. На тази база е извършена характеристика на полупазарните 

земеделски стопанства /ППЗС/. За целите на настоящото изследване, за полупазарно 

земеделско стопанство, се възприема онова, което отговаря на критериите за 

допустимост, съгласно мярка 141 от ПРСР 2007-2013, подробно разгледани във 

втора глава на дисертационния труд. 

В параграф четири на първа глава се разработва специфична методика за 

изследване и анализ на полупазарните земеделски стопанства и икономическото им 

развитие. За реализиране на изследователската схема, дисертационния труд има 

многопластов характер и се реализира на национално ниво, чрез използването на 

комбинация от качествени и количествени методи за анализ и оценка. В зависимост 

от теоретико-методологическия анализ, за информационното обезпечаване на 

изследването са обособени две групи източници - теоретични и емпирични 

изследвания.  

За целите на настоящото изследване е разработена специална анкетна карта, 

насочена към земеделските производители кандидатствали за подпомагане по линия 

на Мярка 141 от ПРСР 2007-2013.  

Фигура 1: Схема на структурата на разработена анкетна карта за ППЗС 

 

Източник: Систематизирано от собствено анкетно проучване 

Проучени са 80 стопанства с одобрени проекти на територията на страната, 

както и 14 стопанства с отказ за финансиране от страна на управляващия орган на 

програмата. Проведени са дълбочинни интервюта насочени към администратори на 

ОСП и ПРСР, в т.ч. представители на Европейската комисия, Европейския 

парламент, Национални органи (МЗХ, ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция“, 

Национална служба за съвети в земеделието и др.), както и различни регионални 
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представителства на служби свързани с функционирането на земеделските 

стопанства в съответните райони. Анкетните карти включват набор от въпроси, 

свързани с основните характеристики на стопанството, типа земеделска дейност, 

извършените до момента и планирани инвестиции, използваните възможности за 

финансиране по линия на ОСП и др.  

Многообразието на полупазарните земеделски стопанства изисква 

разработването на тяхната систематична типология, с цел да се разгледат и обмислят 

възможните пътища за тяхното развитие. Изследването и анализът на ППЗС включва 

следните основни етапи: 

Фигура 2: Етапи при изследване и анализ на ППЗС 

 

Методиката за анализиране включва използването на редица количествени и 

качествени методи и тестове. Същностните характеристики на земеделските 

стопанства (главни типове стопанства и основни разлики между тях, производствена 

структура, специализация, резултати от икономическата дейност и др.) се изследват 

с методите на дескриптивната статистика, факторния и корелационния анализ и др. 

По отношение на очакваните промени в развитието на стопанствата и домакинствата 

(степента, в която реагират на факторите на вътрешната и външната среда, 

стратегиите им за развитие, разликите между видовете стопанства в една група), 

както и за определяне на типовете ППЗС, склонни да се откажат от земеделска 

дейност, обикновено се използват методите на дескриптивната статистика, Chi-

square test, Mann-Whitney, Fisher's exact test и др. 

С цел прогнозиране на различните варианти за развитие на ППЗС, са изведени 

основните типологии на тези стопанства, които се класифицират в хомогенни групи. 
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Прилагането на групиране е необходимо, тъй като ППЗС не са хомогенна група и 

изводите от получените данни не биха били верни за цялата съвкупност от извадката, 

която е обект на анализ.  

За провеждането на групиране се оформят въпросници за изследване на 

селскостопанските домакинства, чиято цел е събирането както на количествена, така 

и на качествена информация, необходима за последващите факторен и корелационен 

анализ.  

Преди процедурата за групиране всяка една променлива се тества за наличие 

или отсъствие на корелация между променливите с коефициента на Пиърсън. 

Описаната методика на изследване позволява да се направят основни изводи по 

групи, както и да се предложaт начини за усъвършенстване на политиката по 

отношение на типовете земеделските структури. Редица фактори могат да повлияят 

на различните типове ППЗС. Макар влиянието им обикновено да е комплексно, най-

общо те биват следните - макроикономически фактори, финансови фактори, 

демографска структура на населението, фактори на земеделското производство 

(възстановяване на поземлената собственост), технологични фактори, стойност на 

земята, пазарен достъп, прилагане на национални и/или общностни политики за 

развитие и др. Развитието на стопанствата е съществена част от анализа, на базата 

на която е важно да се откроят тези стопанства, които в бъдеще биха развивали 

своята земеделска дейност. На тази основа в Четвърта глава на дисертационния труд 

се разработва примерен модел за трансформация на ППЗС в пазарен тип, на базата 

на т.нар. модел „Ангажираност в земеделието“. 

 

ВТОРА ГЛАВА 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА EВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ И РОЛЯТА НА  МЯРКА 141 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 

 

Във втора глава фокусът е поставен върху анализа на същността на Общата 

селскостопанска политика на ЕС, както и прилагането на мярка 141 от ПРСР 2007-

2013. Целта на този анализ е да бъдат внимателно разгледани възможностите и 

перспективите за икономическо развитие пред ППЗС в България.  

В първи параграф на втора глава се анализира значението на ОСП нa ЕС, 

нейните основни цели, елементи, структура и бюджет. В резултат на проведения 

анализ са изведени следните изводи: 
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Стълб 1 на ОСП се счита за значителна пречка за структурните промени в 

селското стопанство, тъй като жизнеспособността на много стопанства, поддържана 

от тези плащания се изразява само в стойността на земята – под формата на ренти 

или продажна цена.  

Водещият стимул за промяна на селскостопанската политика в Европа, още от 

началото на 90-те години на миналия век е да се постигне най-добрата симбиоза 

между подкрепата на икономическите, социалните и екологичните цели и 

съгласуването на най-ефективните инструменти за постигането им. 

Развитието на нивото на доходите в земеделския сектор предполага, че без 

някакъв вид подпомагане, много европейски фермери не биха могли да останат в 

бизнеса. В резултат на това, селскостопанското производство би се съсредоточило в 

най-конкурентните области, което неминуемо би довело до отрицателни 

икономически, социални и екологични последици. 

Във втори параграф на втора глава се извършва анализ на Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 като инструментариум на ОСП. За 

тази цел се осъществяват: 

 Преглед на рамката на политиката за развитие на селските райони за 

програмния период 2007-2013 г.; 

 Преглед на финансовите аспекти на ПРСР; 

 Главни инструменти за развитие на селските райони, финансирани от 

ЕЗФРСР. Преглед на финансовото изпълнение. 

Сумарно, помощта от Общността за всички мерки за развитие на селските 

райони във всички държави-членки е в размер на 96 милиарда евро за периода 2007-

2013 г. Съотношението между натрупаните декларирани разходи и планираните 

разходи (финансов план) за целия период 2007-2013 г. е над 50% в няколко държави: 

Ирландия - 57,1%, Люксембург - 56% и Австрия - 52%. Той е под 25% в Италия 

(23%), България (18.6%) и в Румъния (17.7%). 

В трети параграф на втора глава е разгледана Мярка 141 “Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 като 

основен механизъм на въздействие на ОСП върху икономическото развитие на 

ППЗС. За тази цел основно са проучени: 

 Целите и обхвата на Мярка 141; 

 Условия и приложение на мярка 141 по държави. 

Резултатите показват, че ролята е основно насочена към горния размер ППЗС, 

т.е. усилията се концентрират върху стопанствата с по-голям потенциал да се 
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превърнат в пазарно ориентирани. В допълнение, характерът на предоставяната 

финансова помощ е с цел ППЗС да преодолеят трудностите по посрещане на 

разходите, свързани с преструктурирането на земеделската им дейност. 

За да се повиши конкурентоспособността е важна инвестиционната помощ за 

физически капитал. В същото време, инвестициите в човешки и социален капитал са 

още по-важни, за да се даде възможност на селското и горското стопанство да се 

превърнат в иновативен и динамичен сектор, допринасящ за растежа и развитието 

на селските райони.   

По отношение на финансовото изпълнение до 2013 г., мярка 141 е приложена в 

различна степен в рамките на ЕС-12, като са изразходени 80% от планираните 

средства.1 В някои държави нивото на достъп е доста ниско в сравнение с това, което 

е предложено в Националните програми за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г., но въпреки ниската степен на усвояване се наблюдават известни 

положителни резултати за полупазарните стопанства. 

За разглеждания програмен период Мярка 141 е изключително на разположение 

за новите държави-членки, въпреки че не всички от тях са се възползвали от нея. В 

ЕС-27 само осем държави-членки са използвали активно мярка 141 в програмите за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.: България, Унгария, Полша, 

Румъния, Словакия и трите балтийски държави, но най-големите абсолютни разходи 

по тази мярка са извършени в България, Полша и Румъния.2  

В четвърти параграф на втора глава са разгледани допълнителни схеми и 

мерки за подпомагане на ППЗС, като анализирани са: 

 Мерките от Стълб 1 и полупазарните стопанства; 

 Мерките по Стълб 2 и полупазарните стопанства; 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Expenditures 2007-2013: DG AGRI 
2 European Commission (2012). Rural Development in the European Union. Statistical and Economic 

Information Report 2012. Brussels, European Commission, Directorate-General for Agriculture and 
Rural Development. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА  

ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА 

ОСП И ПРИЛАГАНЕТО НА ПРСР В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 

 

В трета глава фокусът се поставя върху анализа и оценката на въздействието 

на ПРСР върху потенциала за икономическо развитие на ППЗС в България. За тази 

цел се осъществяват: 

 Ситуационен анализ на състоянието и развитие на ППЗС в избрани страни 

от ЕС;  

 Анализ и оценка на състоянието на  ППЗС в България за периода 2007-

2013г., както и тенденциите им за развитие. На тази база са представени 

резултатите от проведеното анкетно проучване; 

 Посочени са основните изводи и разкритите слабости възпрепятстващи 

развитието на полупазарните земеделски стопанства в България и 

успешното прилагане на мярка 141 от ПРСР. 

В първи параграф на трета глава се анализират състоянието и развитието на 

полупазарните земеделски стопанства в страните от ЕС при условията на ОСП. 

Резултатите показват, че след 2010 г. минималният размер за допустимата площ е 

определен да бъде 1 ха, а минималната сума на плащанията да бъде 100 евро. В 

зависимост от структурата на техните стопанства страните-членки имат право по 

своя преценка да адаптират тези прагове. 

Ключов показател за резултата от изпълнението на мярката, както е описано в 

ПРСР, е броят на стопанствата, които реализират продажби на пазара. В отделните 

страни той варира между 75% и 98% от целевия брой на подпомаганите стопанства. 

Във втори параграф на трета глава фокусът се поставя върху анализа и 

оценката на състоянието на  полупазарните земеделски стопанства България за 

периода 2007-2013г. На база на резултатите от проведеното анкетно проучване се 

очертават тенденциите на развитие на ППЗС: 

 Потвърждава се модела на създадената в България дуалистична структура 

на земеделието - множество малки стопанства, част от тях нестокови, а 

други полупазарни, и малко на брой, но големи пазарно ориентирани 
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стопанства, при които обработваемата земя е с относително по-големи 

размери.3,4 

 Стопанствата, обект на проведените анкетни проучвания имат различна 

правно-организационна форма, и въпреки че произвеждат различни 

продукти, в голямата си част са ориентирани в растениевъдния сектор. 

Този факт се обуславя в голяма степен от специфичното подпомагане по 

линия на Мярка 141 от ПРСР 2007- 2013, което насърчава инвестициите в 

трайни насаждения, в много по-голяма степен от алтернативните 

инвестиции, например в животновъдни стопанства.  

Фигура 3: Тип земеделски стопанства кандидатствали за одобрение по 

мярка 141 (%) 

 

 Източник: Резултати от проведено собствено проучване 

 Анализът от проучването показва, че голяма част от респондентите 

обработват собствена земя, като се наблюдава тенденция към използване 

на наети площи, главно от новосъздадените земеделски стопанства.  

 При анализа на взетите управленски решения за реализиране на 

инвестиции и разширяване на производството се наблюдават различия, в 

следствие на конкретната икономическа и политическа обстановка в 

страната.  

Резултати от използването на Коефициента на корелация на Пиърсън 

За изследването на въздействието на ПРСР се прилага коефициента на 

корелация на Пиърсън, като се използват данните получени от анкетните карти и се 

                                                           
3 Mishev, P. and Kostov, P. (2000): Subsistence farming in Bulgaria - trends and prospects, Bulgarian Journal of 
Agricultural Economics,  Vol. 6(2002), pp. 65-74; Lerman, Z. (2001): Agriculture in transition economies: from 
common heritage to divergence, Agricultural Economics, Vol. 26, стр. 95-114.  
4 Ivanova N., Todorov T., Zezza A., (2000): ”The role of agricultural sector in the transition to a market economy: 
Bulgarian case study” in Perspectives on agriculture in transition: Analytical issues, modeling approaches, and case 
study results, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel  KG, ISBN 3-8175-0323-7, стр.78-139 
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оценят различните отговори на един и същ въпрос, съответно при наличието на 

подпомагане по линия на мярка 141 и без подпомагане. 

Корелационния коефициент, измерващ силата на връзката между наличието на 

подпомагане за ЗП от мярка 141 и развитието на стопанствата им по посочените по-

горе признаци, е r = 0.707, т.е. връзката е еднопосочна – доказана е основната теза на 

настоящото проучване, а именно, че наличието и увеличаването на подпомагането 

способства за икономическото развитие на ППЗС. Полученият резултат показва, че 

връзката между двете променливи е на границата между средна и силна зависимост. 

Таблица 2: Коефициент на корелация на база наличието на подпомагане на ЗП 

по линия на мярка 141 от ПРСР 2007-2013 

Елементи При наличието на подпомагане по 

Мярка 141 (%) 

Без подпомагане (%) 

Увеличаване на реализираната на 

пазара продукция 
31 14 

Разширяване на обработваемата 

площ 
87 24 

Увеличаване на броя животни 21 13 

Инвестиции в транспортни средства 17 6 

Нови технологични линии и 

оборудване 
24 14 

Повишаване на печалбата от 

дейността 
34 14 

Увеличаване на площите с трайни 

насаждения 
37 5 

Увеличаване на персонала 27 3 

Коефициент на корелация 0,70741765  

Източник: Собствени изчисления по данни получени от Анкетно проучване 

Изчисляването на коефициента на детерминация (като повдигнат на квадрат 

коефициент на корелация), показва стойност от 0,49 или за 49% от анкетираните 

стопанства прилагането на Мярка 141 е основен фактор за развитие.  

След анализиране на резултатите от анкетното проучване ППЗС могат да бъдат 

групирани според различните им характеристики и особености, което води до 

формирането на следните групи: 

 Група 1 „Стопанства с прекратена дейност”; 

 Група 2 „Стопанства, които остават полупазарни, без амбиции за 

развитие“; 

 Група 3 „Полупазарни стопанства с тренд към пазарна ориентираност”; 

 Група 4 „Стопанства постигнали пазарна ориентираност”. 
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В параграф три на трета глава са обобщени резултатите от направения анализ 

на икономическото развитие на ППЗС в условията на мярка 141 от ПРСР 2007-2013. 

Извлечените изводи служат за доказване на поставената цел и работни хипотези.  

При анализа на получените данни на качествено ниво, се откроява факта, че 

проблемите за достъпа до финансиране на ППЗС са свързани не само със сложните 

административни изисквания, но и със самите характерни особености на този вид 

стопанства. Въз основа на получените данни, се извежда анализ на предимствата и 

недостатъците на ППЗС, който отразява и възможностите и заплахите за 

изследваните земеделски стопанства. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 

НАСОКИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСТОЙЧИВО 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПОЛУПАЗАРНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА  ПРСР 2014-2020 Г. 

 

В четвърта глава са изведени насоки и приоритети за постигане на устойчиво 

икономическо развитие на ППЗС в България при прилагане на мерките на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

В първи параграф се разглеждат насоки за по-ефективно управление на земята, 

като фактор за устойчиво икономическо развитие на ППЗС. Настоящото изследване 

показва, че различните мерки на ОСП по отношение на целите, свързани с околната 

среда, климата и биоразнообразието (кръстосано спазване/екологични плащания и 

др.) се допълват, като същевременно изпълняват различни цели. Aгроекологичните 

плащания са за по-целенасочени и специфични регионални и местни 

предизвикателства. Зелените плащания осигуряват по-голям обхват на действие на 

територията на ЕС, който не може да бъде постигнат чрез първата ос на ОСП. 

Въпреки това, сложността на сегашните зелени инструменти на ОСП и характера на 

зелените плащанията намаляват капацитета на земеделските производители за 

иновации и тяхното изпълнение води до непосилна административна тежест, което 

поражда недоволство. 

Премахването на "зелените" плащания не бива да се допуска, тъй като 

понастоящем няма налични реални алтернативни политически инструменти. 

Необходим е нов подход към "зелените" плащания по първия стълб. Зелената 

система за плащане следва да бъде опростена и подобрена, за да се постигне реален 

резултат. Трябва да се насърчат земеделските стопани, за да се постигне устойчиво 
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икономическо развитие на земеделието. Зелените плащания следва да бъдат 

основани на резултатите, отчитайки местните особености и предизвикателства. 

Земеделските стопани, като основни участници в тази политика, трябва да бъдат в 

центъра на нейното прилагане като им бъде позволено да избират най-ефективните 

начини и средства за постигане на целите пред бизнеса им.  

Във втори параграф на главата се разглеждат насоки за технологична 

модернизация на ППЗС. Малките и полупазарните стопанства като цяло не са 

достатъчно заинтересовани от въвеждането на такъв тип иновации, поради 

значителния риск, ниското си технологично ниво и факта, че често се управляват от 

възрастни собственици. Този тип земеделски стопанства се възползват в 

недостатъчна степен от съществуващите възможности за трансфер на технологии, 

тъй като имат ограничени човешки ресурси и в недостатъчна степен осъзнават 

ползите за развитието на стопанството от прилагане на модерни производствени 

методи. Допълнителен фактор са несигурността на пазарите и цените, високата цена 

на новото оборудване и затрудненият достъп до кредит. Проучванията показват, че 

за периода 2007-2013 г. инвестициите в нови продукти и технологии при 

маломерните стопанства са ниски - под 1% от печалбата им. 

Преструктурирането и технологичната модернизация на малките стопанства 

изискват развитие на физическия капитал, разнообразяване на икономическите 

дейности и увеличаване на достъпа до знания. Повишаването на знанията за нови 

технологии и насърчаването на технологичния трансфер са важен фактор за 

устойчивото развитие на малките стопанства.  

В трети параграф се анализират насоки за повишаване на управленските 

компетенции на земеделските производители. 

Резултатите от настоящото изследване показват, че управленските компетенции 

са ключов фактор за постигането на икономически растеж и устойчивост на 

полупазарните земеделски стопанства. При този тип стопански организации, 

личните умения, предприемчивост, организираност и знания на главния оператор са 

фундамента за успешното развитие на ППЗС. Предизвикателствата към тези стопани 

са огромни, с оглед на правилното преразпределение на ресурсите, организацията на 

производствения процес, както и реализирането на продукцията на пазара. 

В четвърти параграф се представят насоки за успешна трансформация от 

полупазарен в пазарен тип стопанства.  
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На основата на схващанията на Hawkins, се разработва примерен модел за 

трансформация на ППЗС в пазарен тип, на базата на т.нар. модел „Ангажираност в 

земеделието“. 

Фигура 4: Примерен модел на икономически устойчиво ЗС 

 

Източник: Модифицирано на основата на модел „Ангажираност в 

земеделието“ на Hawkins 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от проведеното изследване на полупазарните земеделски 

стопанства в България под влиянието на ОСП показват, че въпросите касаещи 

развитието на ППЗС не трябва да се разглеждат само във връзка с мерките на 

аграрната политика. Те се влияят до голяма степен от мерките на общата 

икономическа и социална политика, както и от мерките за развитието на селските 

райони. Проблемите, които заплашват устойчивостта на ППЗС и политиките, 

свързани с техните нужди трябва да бъдат анализирани като се вземе предвид факта, 

че този тип стопанства се състоят от много различни модели, свързани най-вече с 

ролята на земеделието за подпомагане на доходите на домакинствата и заетостта. 

Факт е, че моделът на ППЗС представлява едновременно икономическа и социална 

единица - семейният жизнен цикъл и този на бизнеса са силно преплетени и 
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производствените решения, както и стратегиите за развитие или адаптиране 

произтичат от това единство.  

  Ето защо, при избора дали и до каква степен да се субсидират малките 

полупазарни и натурални стопанства, следва сериозно да се обмисли въпроса дали 

тези стопанства трябва да бъдат оценявани само чрез икономически показатели или 

е необходимо да се включат и социални такива. Стопанствата, чиято дейност е по-

скоро начин на живот, отколкото метод за печелене на средства, често, не са склонни 

към промени в дейността си и аграрната политика не бива да бъде фокусирана върху 

тях. Въпреки това, те не могат да бъдат пренебрегвани при формирането на ОСП, 

като в частност, за тях трябва да бъдат значително облекчени административните 

правила и процедури. 

Проучването сочи, че законодателното изготвяне на инструментите на ОСП, 

както и съзнателното или непреднамереното изключване на малките и 

полупазарните стопанства в отделните държави-членки, водят до ограничени ползи 

за тях от сегашната ОСП. До известна степен, това отразява слабото политическо 

представителство на тези стопанства на национално и европейско ниво, например 

чрез неспособността на общите организации на земеделските производители да 

популяризират своите интереси.  

Въз основа на факта, че 21 хил. полупазарни стопанства трябва да бъдат 

подпомогнати, а общият бюджет, който ще се разпределя възлиза на 144,6 млн. евро, 

се оказва, че ефективността на мярката до 31 декември 2009 г. е почти нулева. 

Налице е много нисък брой на предложените проекти - 747 (3,5% от целевата 

стойност) за периода от 1 септември 2008 г. до 31 декември 2009 г., но дори и те не 

са обработени и не са договорирани. Поради това, преструктурирането на ППЗС се 

случва на фона на  разполагаемия голям, но неусвоен бюджет по мярка 141. Това е 

проблем както за стопанствата, на които де факто се налага да напуснат сектора, така 

и за тези, които се борят да се адаптират към новите изисквания, произтичащи от 

стандартите на Европейската общност и конкурентните пазари. От началото на 2010 

г. се наблюдават редица положителни тенденции (например децентрализацията), 

които водят до практическото „отпушване“ на прилагането на ПРСР, в частност 

мярка 141. 

Анализът на развитието на ППЗС в България в условията на ОСП, базиран върху 

собствено анкетно проучване на 94 земеделски стопанства доказва водещата 

изследователска теза на дисертационния труд, че устойчивото развитие на ППЗС все 

по-силно ще се обуславя от прилаганите национални и общностни политики за 
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подкрепа. Различният потенциал за развитие на отделните стопанства, се определя, 

както от наличието на обществена подкрепа (мярка 141 от ПРСР 2007-2013), така и 

от спецификата на производството, характеристиките на главния оператор, 

изискванията към съответното стопанство за достигане на екологичните стандарти 

на ЕС и др.  

Основната структура на предложената политика за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., със своята по-стратегическа и гъвкава рамка, е по-скоро 

подобна на тази, която по-рано характеризира програмите за финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, тъй като 

дава по-голям избор на държавите-членки по отношение на това кои мерки желаят 

да използват, в каква комбинации и с каква насоченост. Всички тези промени следва 

да увеличат възможностите и да подобрят комбинирането на инструментите за 

изпълнение на набелязаните цели на местно ниво в сравнение с предходния 

програмен период, както и да ги приспособят по-добре към някои специфични 

условия, например по отношение на потребностите на малките и полупазарните 

стопанства. 

Резултатите получени на база на проведеното проучване, анализите и оценките 

позволяват да се конкретизират някои основни изводи и препоръки. 

Изводи 

 Полупазарните земеделски стопанства в страната се характеризират все 

още със сравнително ниска производителност и недостатъчна пазарна 

ориентация, породени от много и разнообразни фактори, но в най-голяма 

степен от натрупаните през годините на прехода остри проблеми в 

сектора.; 

 Полупазарните земеделски стопанства разполагат с ограничени ресурси, 

имат значителни структурни проблеми и са изправени пред 

предизвикателствата за приспособяване към увеличената глобална 

конкуренция и значителните промени в климата. Те изпитват затруднения 

от застаряването и намаляването на трудоспособното население.;  

 ППЗС имат потенциал за развитие и могат да се възползват от 

благоприятните тенденции в повишеното търсене на качествени храни, 

агротуристически услуги и отдих сред природата. Това определя 

подпомагането на тяхното развитие като важен приоритет на политиката за 

развитие на селските райони в България; 
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 Подпомагането на доходите на малките земеделски производители и 

очакваните структурни ефекти на ОСП (Стълб 1) върху тях, и в частност 

върху полупазарните стопанства се предопределят от степента и начина на 

приложимост на инструментите. Ефекти ще има не само за малките 

производители и тяхната продуктивност, но така също за други - големи 

земеделски производители.; 

 Прилагането на Мярка 141 от ПРСР оказва значителен, позитивен ефект 

върху функционирането и икономическото развитие на полупазарните 

земеделски стопанства в България.; 

 Съществуват пречки, произтичащи от нормативните актове и критериите 

за допустимост на ППЗС, които ги възпрепятстват да се възползват от 

мерките на ОСП. Налице са и други ограничения, свързани с трудностите 

тези стопанства да намерят необходимите средства, когато е необходимо 

частно съфинансиране; да получат консултации на добро ниво при 

подаването на заявления, за да представят приемливи намерения за 

развитие. Проучването установи, че основният проблем (особено за Стълб 

2 на ОСП) се дължи на невъзможността да се въведат правила за 

изпълнение, пряко свързани с нуждите и капацитета на ППЗС.; 

  За новия програмен период 2014-2020 г. от прилагане на ОСП налице е 

утвърждаване на елементи в рамките на прилагане на ПРСР, които 

насърчават стратегическото и координирано използване на мерки, 

отразяващи националните особености и съответните възможности, за да се 

постигне по-добър ефект, отколкото в предходния програмен период. 

 

Препоръки 

1. Политиките, насочени към по-ефективно управление на земята от страна 

на ППЗС, трябва да бъдат съобразени с техните особености, дължащи се на 

недостатъчна степен на обезпеченост с необходимата материално-техническа база и 

ограничени възможности за преструктуриране съобразно екологичните стандарти на 

ЕС, поради което е необходимо:  

• Допълнителна държавна подкрепа за този тип стопанства под формата на 

финансиране и по-облекчени административни процедури, за да бъде постигнат 

баланс между възможностите им за развитие и изискванията на ЕС; 

• Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) трябва да има по-

активна роля при информиране на ППЗС, както на първоначална фаза, така и при 
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последващо консултиране за възможностите за финансиране на инвестиции водещи 

към по-ефективно управление на земята, повишаване на производителността и 

добивите. 

2. Необходима е технологичната модернизация на ППЗС, както за по-

ефективно управление на земята, така и за постигане на устойчиво икономическо и 

екологично развитие на стопанствата по следните направления: 

• Разработване на специфични общностни и/или национални схеми и мерки 

за специално подпомагане технологичното развитие на полупазарните земеделски 

стопанства. Наличието на подобни мерки да съдействат, както на новосъздадените 

стопанства, така и на одобрени по линия на мярка 141 от предходния програмен 

период 2007-2013, да надграждат достигнатото ниво на модернизиране; 

• Увеличаване на държавното финансиране и масирана информационна 

кампания насочена към ППЗС относно наличните краткосрочни и инвестиционни 

кредити, предлагани от ДФ „Земеделие“, които да допълват липсващия ресурс на 

стопанствата за инвестиции в технологична модернизация.  

3. Постигането на предходните две препоръки е невъзможно без повишаване 

на управленските компетенции на земеделските производители. За тази цел се 

извеждат следните предложения, на база на резултатите от изследването: 

• По-активна роля на Селскостопанската академия и НССЗ за повишаване на 

управленския потенциал на ППЗС. Земеделските производители трябва да бъдат 

насърчавани за участие в различни информационни, обучителни и квалификационни 

семинари, събития, конференции и програми за усъвършенстване на своите 

компетенции; 

• Всички тези мероприятия трябва да бъдат финансирани като част от ПРСР 

и същевременно да се изготвят и прилагат ясни критерии за ефективност и оценка 

на постигнатите резултати, за да бъде постигнат реален напредък; 

• Кметовете на малките населени места, особено в райони с по-голяма 

концентрация на полупазарен тип земеделски стопанства, трябва да бъдат 

ангажирани да информират малките земеделски производители за гореизброените 

възможности, с цел да се достигнат максимален брой участници; 

• По-активна роля на образователните институции, които трябва да 

разработят специфични учебни програми, които да се фокусират върху 

възможностите за подпомагане и финансиране по линия на ПРСР и държавните 

механизми за подкрепа. По този начин ще се стимулира работата и развитието на 
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младите хора в сектора на земеделието, както и ще се създадат условия за 

приемственост между поколенията.  

4. За да бъдат ефективни предложените препоръки за успешна 

трансформация от полупазарен в пазарен тип земеделски стопанства, трябва да се 

развиват и прилагат интегрирани политики, насочени към намаляване и управляване 

на риска, улесняване на достъпа до различни суровини за производството, 

преференциална данъчна политика, политики, насочени към управление на 

поземлените ресурси, технологии и проучвания, насочени към отделните политики 

по видове стопанства и търсене на оптималния вариант за постигане на ефективност 

от земеделската дейност. От голямо значение за развитие на ППЗС е и създаването 

на единна организация на тези производители, която да обедини, систематизира и 

представи пред отговорните институции съществуващите проблеми и пречки пред 

развитието им, както и активно да защитава техните интереси.  

В заключение, настоящото научно изследване доказва, че прилагането и 

действието на ПРСР 2007-2013, в частност на мярка 141 насочена ППЗС, оказва 

позитивно въздействие върху икономическото развитие на полупазарните 

земеделски стопанства в България, но за да се повиши ефекта им е наложително да 

се реализират и посочените по-горе препоръки. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. В теоретичната част се разкрива многофункционалното влияние на 

въздействието на ОСП върху икономическото развитие на ППЗС, с което 

се обогатява агроикономическата наука; 

2. Разработен и приложен специфичен методически инструментариум, който 

във висока степен отчита спецификата на предмета и обекта на 

изследването и може да се използва при разработване на анализи и оценки 

свързани с тематиката на дисертационния труд; 

3. На основата на проведеното емпирично изследване се анализира и оценява 

влиянието на мярка 141 от ПРСР 2007-2013 върху ППЗС, което допринася 

за идентифициране на възможностите за икономическото им развитие; 

4. Разкриват се причините и факторите, допринесли за слабото усвояване на 

средствата по една част от мерките на ПРСР за подпомагане на ППЗС, в 

т.ч. и на мярка 141; 

5. Установени са съществуващи проблеми, намерения и нагласи на 

собствениците на ППЗС и са формулирани практико-приложни решения за 

тяхното отстраняване. Направените препоръки могат да подпомогнат 

националната политика в сферата на развитие на ППЗС.      
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