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Изследване на състоянието на
малките земеделски стопанства (МЗС)
и възможностите техния ресурс да
бъде интегриран в процеса на
изграждане на конкурента пазарна
среда в сектор „Земеделие и храни“,
е ключов момент в Стратегията за
планиране на развитието. По правило
МЗС се отличават с по-висока
устойчивост и адаптивност и
представляват естествена база за
развитие. Освен това те се определят
като пазител на традиционните
ценности - земеделски практики и
методи на преработка и съхранение
на продуктите, културно наследство
(кулинария, обичаи, празници, форми
на обединение, устойчивост на
местната общност и т.н.).
Характерно за „селските райони“ и
свързаните с тяхпрограми е
специфичната им структура, силно
насочена към регионалните
особености, целенасочено
отстранена от еднообразното
стратегическо планиране на
национално ниво. Поради това те по
правило са фокусирани върху
многообразието от стопански форми,
запазени в земеделието, отчитайки
културната специфика на отделните
региони.
България прилага Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР)
от 2007 година. Специфичното тук е, че
за първи път националната политика в
сектор „Земеделие“ трябваше да бъде
съобразена с правилата на общия
финансиращ механизъм на ЕС.
Анализът на сектора към момента
показва сравнително сходна картина
за отделните региони на страната:
1. Крайна поляризация на
земеделските стопанствата по

отношение на големината им. Налице
са голям брой стопанства,
притежаващи малка част от земята, и
много малък брой стопанства
ползващи повече от 2/3 от
обработваемите земеделски площи.
Този факт изисква налагането на два
различни подхода, които да осигурят
развитието на различните
икономически структури. България не е
изключение в ЕС. Там могат да се
потърсят и приложат добри практики
за преодоляване на негативните
последици от драстичната
поляризация на стопанствата, което
пък се отразява и на структурата в
сектор „Производство на храни“.
2. Явна тенденция за намаляване броя
на стопанствата в периода на
прилагане на ПРСР като резултат от
избраните финансови механизми. Не
се установява препоръка в тази
насока, освен тази за прилагането на
различни подходи. Намаляването на
стопанствата следва да бъде
изследвано, за да не се превръща в
необратим процес на унифициране и
загуба на МЗС.
3. В сектора вече съществуват големи
стопанства, оборудвани със
съвременна техника, които се
специализират за производство на
големи количества суровини за
преработвателните индустрии.
4. Демографски анализ показва, че
голяма част от МЗС се управляват от
възрастни хора, които са потомствени
земеделци или нямат възможност да
си намерят друга работа. В
преобладаващата част те не
притежават специализирано
образование и разчитат основно на
придобит опит. Младите хора, изцяло
ангажирани в МЗС са относително
малък дял, като често те работят без
формален трудов доход и заетост.

5. Разликите в структурата на
стопанствата в шестте района за
планиране в страната са значителни. В
отделните райони те са различават по
големина, по средна площ на
управляваните земи и формите на
собственост и управлението им, по
демографските характеристики на
мениджърите им и специализацията
на фермите. Към момента на анализа
статистиката няма налична
информация за стопанствата в
необлагодетелстваните райони на
България, които включват голяма част от
защитените територии и зони със
специален режим.
На базата на идентифицираните
особености селските райони и в
частност МСЗ по места се нуждаят от
изпълнение на следните стратегически
цели:

следва да се имат предвид и всички
останали национални документи
свързани с опазване на природните
ресурси и подобряването на околната
среда, например Национална
стратегия за устойчиво развитие на
земеделието 2014-2020 г.
Като цяло посочените документи имат
за цел да подкрепят създаването на
по-добра жизнена среда в селските
райони чрез изграждането на
социален капитал и придобиване на
умения на местни инициативи за
развитие - въвеждане на иновациите
като приоритет, подкрепа за
разработване на нови продукти,
процеси и технологии, осигуряването
на равнопоставеност между половете.
Двете основни стратегически цели,
които биха дали тласък на развитието
на селските райони са:

1. Развитие на конкурентно земеделие
основано на иновации в хранителнопреработвателния сектор.

1. Засилване на конкурентостта на
икономиката и постигане на висок и
устойчив ръст;

2. Опазване на природните ресурси и
защита на околната среда в селските
райони.

2. Развиване на човешкия капитал с
цел гарантиране на по-високи заетост,
приходи и социална интеграция.

3. Подобряване на социалните услуги
и възможностите за заетост в селските
райони.

По естествен начин стратегическите
цели са обвързани с работа в
следните приоритетни области:

4. Постигане и поддържане на висок
икономически растеж чрез динамична
икономика на знанието в съответствие
с принципите на устойчивото развитие
и развитие на човешкия капитал, което
да доведе до по-висок стандарт на
живот.

1. Подобряване на публичната
инфраструктура;

При изграждането на обща стратегия
за развитие на районите, чрез
насърчаване и интегриране в този
процес на малките стопанства (найвече чрез техните сдружени форми)

3. Насърчаване на предприемачеството чрез благоприятна бизнес среда,
добро управление и облекчаване на

2. Подобряване качеството на
човешкия капитал, като се обърне
особено внимание на заетостта и
образованието;

регистрационните режими;
4. Насърчаване на балансираното
териториално развитие, изработване
на секторни териториално обвързани
стратегии.
5. Създаване на малки и средни
производствени предприятия,
произвеждащи традиционни,
екологично чисти и нови за България
продукти.
6. Въвеждането на иновативни
продукти и технологии.
7. Производството на здравословни
храни.
8. Подобряване на качеството на живот
във всички региони на страната.
9. Преработвателния сектор да
изкупува като суровини не по-малко от
60% от произведените пресни
зеленчуци и плодове в страната.
10. Формиране на добавена стойност
към прясната и преработена
продукция.
11. Увеличаване на общото
потребление на пресни плодове и
зеленчуци, както и храни с местен
произход.
12. Подобряване на общия здравен
статус на населението и най-вече на
младите хора;
Особено внимание като специфичен
секторен приоритет се насочва към
Хранително – вкусовата и
преработвателна промишленост
(ХВП). Отчита се, че е необходима
подкрепа за първичния сектор
Земеделие, за да може да гарантира
постоянни и достатъчни количества

качествени суровини за ХВП в рамките
на договорените квоти за производство или преработка на земеделски
продукти или храни. С още по-голяма
сила се отнася това до МЗС, изложени
на по-висок пазарен риск.
Освен всичко посочено до тук,МЗС
имат необходимост от подкрепа и
помощ при:
1. Подпомагане при въвеждането на
системи за управление на качеството
и безопасността на храните,
съобразени със тяхната специфика и
обем на производство.
2. Обучение по системи за управление
на качеството и безопасността на
храните с оглед постигане на повисока квалификация на работещите
в предприятия.
3. Подпомагане на фермерите при
адаптирането им към изискванията на
стандартите, подлежащи на
постоянна промяна и актуализация.
4. Насърчаване към използването на
ноу-хау за (fresh-cut) технологии, добри
практики, нишов маркетинг и опит от
други страни при налагане на местни
продукти на пазара и запазване на
устойчивостта на малките
производители.
5. Създаване на обединени малки
предприятия със специализация в
производство на традиционни
продукти, използващи суровини,
произведени по екологичен начин. Това
ще гарантира по-висока вертикална
интеграция при производството на
специфични местни продукти с
потенциал за заемане на пазарни
ниши.

6. Подкрепа за производствените
предприятия за модернизация,
автоматизация и компютъризация на
производствените процеси.
Специално внимание към
професионалното образование,
квалификация и пре-квалификация на
мениджърския и производствен състав
в ХВП.
Изследвайки състоянието и нуждите на
МЗС и малките преработватели трябва
да се отчита и регионалната
специфика. Те налагат разработването наспецифичен подход към:
- Природни условия
- Налични първични производства
- Запазена производствена структура
- Съхранение на традиции
- Социални характеристики.
При идентифициране на специфичните потребности на МЗС и преработватели, както и при прогнозиране на
етапите в тяхното развитие, следва да
се имат предвид и данните от
социално-икономическия анализ по
региони.

В края на 2012 г., гъстотата на населението в селските райони според
националната дефиниция е 31,6 души
на кв./км, и е два пъти по-ниска от
средната за страната. (На ниво ЕС
няма единна дефиниция за понятието
„селски региони“, тук се ползва
наложената представа в България).
За периода 2007-2012 гъстотата на
населението в селските райони е
спаднала с 3,5 души на кв./км като
през следващите година този процес
се задържа с тенденция към
увеличаване на спада. Към началото
на 2013 г., 63 общини в селските
райони имат гъстотата на населението по-ниска от 20 души на кв./км, като
на тях се пада 29% от територията и
13% от населението в селските райони (Фигура 1). На другия полюс са 37
общини, с гъстота на населението над
50 души на кв./км (средно 69 души на
кв./км), заемащи 12% от територията и
25% от населението в селските
райони. Най-ниска е гъстотата на
населението в селските райони на
Югоизточния район за планиране (27
души кв./км), а най-висока - в Южния
централен район (38 души кв./км).

Фигура 1. Разпределение на общините в селските райони по гъстотата на
населението (2012 г.)

В периода 2013-2017 г., населението
на България и на селските райони
продължава да намалява, като спадът
на населението в селските райони е
два пъти по-висок от средния за
страната. Населението в селските
райони според националната
дефиниция намалява с 5% през
посочения период. Основната причина
за това е отрицателният естествен
прираст, и миграцията на
населението към други общини или
зад граница.

През 2011 г., делът на населението в
трудоспособна възраст в селските
райони е 65%, което е по-ниско
отколкото в градските – 71% и средното
за България – 68%. В групата на
населението в трудоспособна възраст
делът на населението от 15 до 39
години е 46%, което е 5 процентни
пункта (п.п.) по-ниско от това в
градските райони. Населението в
трудоспособна възраст в селските
райони е спаднало с 13% през
периода между двете преброявания.

През периода 2007-2012 г., се наблюдава голям спад на населението на
селата, както в селските райони – 13%,
така и в България като цяло – 12%. Към
края на 2011 г. 31% от населените
места в селските райони са с под 100
души с постоянен адрес в тях.

Образование

Възрастовата структура на
населението в селските райони
По данни от преброяването от 2011 г., в
България делът на населението на
възраст под 15 г. в селските райони е
нисък (14%), макар и малко по-висок
от средния за страната (13%) . Делът на
населението на възраст 65 и повече
години в селските райони е 21%, в
сравнение с 19% за България като
цяло.
Наблюдава се процес на демографско застаряване, като относителният
дял и броят на населението под 15
години намалява, а се увеличава дела
на населението на 65 и повече години.
В периода между двете последни
преброявания (2001-2011 г.)
населението на възраст под 15 години
в селските райони е намаляло с 26%, а
това над 65 години с 8%, при среден
спад на населението с 14%.

В селските райони образователната
структура на населението е понеблагоприятна от тази в градските
райони. През 2011 г., 64% от населението на възраст 20-64 години има
средно и по-високо образование, в
сравнение с 86% в градските райони.
В периода между преброяванията от
2001 г. до 2011 г., има съществено
подобрение на образователната
структура на населението в селските
райони, като делът на населението с
най-малко средно образование е
нараснал с 18 п.п.
Делът на завършилите висше и повисоко образование е 12% в селските
райони, в сравнение с 32% в
градските, като се е увеличил само с 5
п.п. в сравнение с предишното
преброяване. Във възрастовата група
30-34 г., делът на лицата с висше
образование е 15%, което е много пониско от това в градските райони –
40%, и далеч от поставената
национална цел за 2020 г. – 36%. Пониският дял на лицата с висше
образование се обяснява с липсата
на добри възможности за заетост и
професионална реализация в
селските райони, което кара част от

завършващите висше образование
жители на селските общини да
мигрират.

ване на трудностите при предоставяне
на публични услуги в областта на
здравеопазването, образованието и
социалните услуги.

Културни дейности
Лошата и неподдържана
инфраструктура, както и ниските
доходи на населението, намалява
възможностите за организиран спорт,
отдих, и културни дейности в селските
райони. Това ограничава достъпа и
развитието на човешкия потенциал в
тези райони, и е сериозна пречка за
задържането на младите хора там. Във
всички райони има потребност от
обновяване на културната и спортна
база, и създаването на нови
съоръжения, не само в общинските
центрове, но и в селата.
Читалищата са важни институции в
селските райони в ролята си на
доставчици на образователни и
културни услуги за селското
население. Над 2 100 са активните
читалища в селските общини,
разположени в общинските центрове
или по-големите села. Повечето от тях
се нуждаят от ремонт на сграден
фонд, подмяна на оборудването,
усъвършенстване и разнообразяване
на предлаганите услуги. Отчетено е
увеличаване на броя на действащите
читалища в селските райони между
2007 и 2012 г. с над 100.
По данни на НСИ, през 2012 г. в
селските общини са налични 84 музея,
като за периода 2007-2012 г. те са
намалели с повече от 20%.

Оценките показват, че над 60% от
общинската пътна мрежа е в лошо
състояние. Голяма част от пътищата
между селата в общините не са
ремонтирани повече от 15-20 години, и
са в лошо състояние. Асфалтовите
настилки са силно деформирани, и
не отговарят на нарасналите изисквания за съвременен бърз и безопасен
транспорт. Много участъци от общинските пътища са в състояние, което
изисква цялостно преасфалтиране, а
при други дори е необходимо
полагане на нова основа и цялостно
преизграждане на пътя.
По пътните трасета на общинската
пътна мрежа има изградени мостове,
водостоци, подпорни стени и парапети, които са в недобро състояние.
Лошо е състоянието на банкетните
ивици и отводнителните канали. Някои
от съоръженията се нуждаят от ремонт,
вследствие на наводненията след
обилните валежи (корекции на речни
корита, мостове, подпорни стени и
др.). Според Стратегията за пътна
инфраструктура 2013-2022 г.,
разходите за рехабилитация на
пътищата трябва да бъдат удвоени, за
да се постигне 75% устойчива пътна
мрежа в селските общини до 2022 г.
Известен принос за подобряване на
пътната инфраструктура в селските
райони имат и реализираните до
момента проекти по ПРСР (2007-2013).

Социална инфраструктура и услуги
Негативните демографски тенденции,
свързани с намаляване на населението в селските райони водят до увелича-

Ресурсите на ПРСР 2007-2013 се
оказаха твърде недостатъчни за да
отговорят на големите потребности от
възстановяване и модернизиране на

социалната и техническата
инфраструктура, като предпоставка
за по-високо качество на живота на
местното население и развитието на
местната икономика. Заложените
мерки в новата Програма все още не
са генерирали достатъчно данни за
анализ в тази посока.

По данни от преброяването от 2011 г., в
селските райони (по националната
дефиниция) заетостта на населението
на възраст 20-64 г. е 51%, което е с 13
пункта по-ниско от това в градските
райони. Безработицата в селските
райони е 20% и е значително по-висока
от тази в градските райони (12%).

Структура на икономиката и
заетостта в селските райони

Икономическата активност на жените
в селските райони е със 7 п.п. пониска от тази на мъжете. Тя също така
е значително по-ниска (10 п.п.) от тази
на жените в градските райони. От
икономически неактивните жени
значителен дял са заети предимно с
домашни и семейни задължения –
40%, а 44% са пенсионери.

Икономическото развитие на селските
райони изостава значително от това в
ЕС. Предимно селските и междинни
райони в България са на последно
място в ЕС по БВП на глава от
населението, като в предимно
селските райони той е 29% от средния
за ЕС-27, а в междинните – 35% (ЕС-27 –
70%, 87%; ЕС-12 – 44%, 54%). През 20072009 г. се наблюдава сближаване със
средното ниво в ЕС, но то е много
малко – 1,2 п.п. в предимно селските
райони и 2,3 п.п. в междинните.
В България различията в икономическото развитие на селските и градските
райони са много големи. БВП на глава
от населението, в предимно селските
райони, е 3,7 пъти по-нисък, отколкото
в предимно градските райони
(София-столица) (в ЕС-27 – 1,8; в ЕС-12
– 2,3). Тези различия са обусловени
основно от по-слабата икономическа
активност в селските райони и
свързаната с нея по-ниска заетост, пониската производителност и растеж.
Вътрешно-териториалните различия се
увеличават през периода 2007-2009 г.
Продължава да намалява делът на
предимно селските и междинни
райони в БВП, като през периода 20072008 г. това се дължи на по-нисък
растеж на БВП предимно селските и
междинни райони, а след 2009 г. – и
поради спад на БВП в тези райони.

Безработицата при мъжете е повисока както в селските райони, така и
в градските райони. Нивото на
безработица при младите жители (1529 години) в селските райони е над
30%. Проблем е високото ниво на
дългосрочната безработица, което е
почти 3 пъти по-високо от това в
градските райони. Образователната и
квалификационна структура на
безработните лица е крайно
неблагоприятна. Значителна част от тях
са с основно, начално и по-ниско
образование, и без квалификация.
Високата безработица води до загуба
на умения и квалификация на
работната сила в селските райони.
Това, заедно с по-лошата
образователна структура на
населението, понижава качеството на
работната сила в селските райони и
влияе негативно на икономическата
активност. Проучванията в селските
райони показват, че предприемачите
срещат все по-големи трудности в
намирането на квалифицирана
работна сила.

Данните показват, че за целия период
2007-2011 г. в селските райони по
националната дефиниция оперират
под 16% от предприятията, и работят
под 15% от заетите в нефинансовия
сектор на икономиката. Те обаче
генерират едва 10-12% от нетните
приходи от продажби на
нефинансовите предприятия в
страната.
Наблюдават се териториални различия в икономическото развитие и
състояние на общините в селските
райони. В най-благоприятно
положение са 18 общини (8% от
всички), чиято икономическа структура
е доминирана от туризма (морски
или планински), или от сравнително
добре развита промишленост, и/или
които гравитират около изявен център
на развитие. Най-тежки социално
икономически проблеми имат 16
общини (7% от всички), които са силно
засегнати от негативни демографски,
икономически и социални фактори и
процеси. Тези общини се намират в
различни части на страната, като
преобладават тези от Северозападния
район за планиране. Останалите 197
общини са разнообразни по
отношение на ресурси и развитие,
като всяка има своя силна страна(и), а
сред тях има група от 66 общини,
които имат относително по-висока
степен на развитие
По-ниската заетост, по-високата
безработица, ниските доходи и поголемият дял на пенсионерите са
причина за по-високата бедност в
селските райони. През 2012 г. в слабо
населените територии 20.4% от лицата
на възраст 18-59 години живеят в
домакинства на безработни или с
нисък интензитет на икономическа
активност, сравнено с 12.4% средно за
България.

Приходите на общините нарастват
значително през 2007 г. (с 26%) и 2008 г.
(с 18%), но под влияние на рецесията, и
влошените позиции на държавния
бюджет, спадат през периода 20092012 г.
През периода 2009-2012 г. се наблюдава значителен спад при всички
разходи на общините. През 2012 г., в
сравнение с 2008 г., разходите за
делегирани услуги намаляват с 9%, а
за местни услуги - с 28%. Най-много
спадат капиталовите разходи на
общините, като през 2012 г те са 2.7
пъти по-ниски, отколкото през 2008 г.
Ситуацията е особено трудна за почти
всички малки общини, много от които
са в тежко финансово състояние.
Използвана земя за земеделски цели
(ИЗП)
Използваната земеделска площ (ИЗП)
през 2012 г. е малко над 5,12 млн. ха и
представлява 46.1% от територията на
страната. От 2007 г. до 2009 г. ИЗП
намалява с 1.7%, но през следващите
3 години (2009-2012 г.) се наблюдава
постепенно увеличение на ИЗП и през
2012г. ИЗП е с 0.14% повече спрямо
2007 г. Необработваемата земя постоянно намаляване на намаляване на
необработваемата земя – през 2012 г.
тя е с 35% по-малко спрямо 2007 г.
Обработваемата земя е 3,3 млн.ха
(64% от ИЗП), постоянно затревените
площи - 1,65 млн.ха (32,1%), а трайните
насаждения - 159,1 хил.ха (3,1%). През
периода 2007-2012 г. обработваемата
земя нараства с 8%, а постоянно
затревените площи и трайните
насаждения намаляват, съответно с
10% и 19%.

През периода 2007-2010г. броят на
стопанствата е намалял с 122,6 хил.
или с 24.9%. Намалението е за сметка
преди всичко на стопанствата с
използвана земеделска площ до 2 ха,
които спадат със 120,5 хил.. Намалява
с 8,8 хил. и броят на стопанствата със
стопанисвана площ до 5 ха а броят на
тези с площ над 5 ха, нараства общо с
6,7 хил.
Протичащите структурни процеси,
ускорявани най-вече под влияние на
прилагането на ОСП, водят до уедряване на земеделските стопанства в
страната. С нарастване на общия
размер на ИЗП в резултат на
активизиране търсенето на земя,
усвояването на по-ниско плодородни
земи и наличието на стимули за
разширяване на стопанствата, се
ускорява темпът на концентрация в
отрасъла. Средният размер на
стопанството нараства с 95.2% от 6,2

ха през 2007 г. на 12,1 ха през 2010 г. и
е малко по-малък от средния в ЕС-27 –
14,4 ха.
Забелязва се трайна тенденция за
намаляване на използваната
земеделска площ в стопанствата с помалко от 5 ха. Обработваната от тях
площ през 2010 г. е 234,7 хил. ха и
намалява в абсолютна стойност със
71,9 хил. ха спрямо 2007 г. (-23%). Делът
на използваната от тях земеделска
площ също намалява от 10.1% през
2007 г. и достига 5.2% през 2010 г. Това
се дължи на прекратяването на
дейността на голям брой малки
стопанства през годините. Малките
стопанства, особено в райони, в които
преобладават земеделски стопанства,
специализирани в зърнени и
маслодайни култури, не могат да
издържат на конкуренцията на
големите земеделски стопанства.

Делът на стопанствата до 5 ха
представлява 91.4% от целия брой
стопанства, но те обработват 5.2% от
използваната земеделска площ. В
такива стопанства се произвеждат
основно продукти, в които е вложен
повече труд – месо, мляко и зеленчуци. Малките по размер стопанства
продължават да доминират в
необлагодетелстваните и планински
територии, както и в райони с
интензивно зеленчукопроизводство,
овощарство и тютюнопроизводство,
което е техен отличителен белег.
В малките стопанства се създава
около 30% от добавената стойност.
Дейността на малките стопанства е от
решаващо значение за запазване на
формирания ландшафт и на местната култура. Малките стопанства
осигуряват преобладаваща част от
работните места и доходите в сектора
и по този начин имат незаменим
принос за балансираното социално и
териториално развитие на страната.
Добавената стойност на единица
площ в този случай е много висока и
това предопределя тяхната важна
икономическа и социална роля.
Икономическото и социалното
значение на малките стопанства и
незаменимата им роля за развитието
на българското земеделие,
запазването на екологичното
равновесие и на жизнеността на
селските общности прави
необходимо разработването на
Тематична подпрограма за малките
стопанства в рамките на ПРСР (20142020).
Земята, която се обработва от
стопанства с площ от 5 ха до 50 ха се
увеличава и през 2010 г. достига 351,4
ха, което е 7.9%, като делът се запазва
относително постоянен (8.1% през 2007

г.), но остава значително по-нисък от
средното ниво за ЕС-28, което е 27.0%.
Тенденцията на концентрация на
земята в стопанствата с площ над 50
ха е ясно изразена. Делът на земята в
стопанства над 50 ха се е увеличил от
81.9 % през 2007 г. до 86.9% през 2010 г.
и е сред най-високите в ЕС, където той
е 66.0%.
Големите различия между юридическия статут на стопанствата и ИЗП се
дължат основно на разликите в
данъчните и счетоводни закони на
страната. От една страна за
земеделските производители, които са
физически лица с годишни приходи до
50000 лв. (25565 евро) отчитат само
прихода, а разходите се признават до
нормативно определени проценти.
Затова и малките фермери
предпочитат тази форма. С
нарастване размера и приходите на
стопанството за фермерите е поизгодно да променят юридическия си
статут на Едноличен търговец или
Търговско дружество. Съществуват
административни пречки пред
трансформацията на фермерите в
юридически лица – основната е
договорите за аренда, които трябва да
се преподписват в нотариална
форма.
Счетоводство на земеделските
стопанства
И през 2015 година остава тревожно
голям броят на стопанствата, които не
водят счетоводство 335 хил. или 90% от
всички стопанства, независимо, че се
наблюдава лек спад с 6 п.п. 2010
спрямо 2003 г. Основната причина за
това е, че на земеделските
производители, които са физически
лица в България е дадена възможност

за облекчен режим на водене на
счетоводство и плащане на данъци
(водят отчетност само приходите си и
платените осигуровки, а за останалите
разходи се прилага нормативно
признат процент). Липсата на
отчетност има отрицателни последици
– те могат да определят разходите,
себестойност и други показатели по
дейности и култури, което дава
отражения върху възможностите им да
планират своето развитие и да
повишат конкурентоспособността си.
Вложен труд
През последните години работната
сила и вложеният труд в земеделието
намалява, при това с най-висок темп
за страните от ЕС. Постоянната
работната сила през 2010 г. е с 22%
по-малко отколкото през 2007 г., а
обемът на вложения труд – с 17%.
Количественото намаление на
работната сила в земеделието е
свързано с преструктурирането и
намаляването на броя на
стопанствата в страната и е повлияно
от производствени, социалноикономически и демографски
фактори.
От вложения труд в земеделието 83%
се осигурява от стопанина и
работещите в стопанството членове на
неговото семейство (семейна
работна сила). Несемейната
постоянна работна сила възлиза на
57,4 хил. души и през 2010 г. е с 10%
повече от 2007 г. Делът на
несемейната постоянна работна сила
във вложения труд в земеделието е 13%,
което е близо до средното за ЕС-27
(15%).

Доходи в земеделието
В началото на периода 2007-2012 г.
стойността на факторния доход
показва разнопосочни тенденции –
покачване през 2008г. с 64% спрямо
2007 г. и намаление през 2009 г. с 32%
спрямо предходната година, но след
това в резултат от увеличаващите се
субсидии по линия на ОСП (стълб 1 и
2) има тенденция на постепенно
покачване и през 2012 г. доходът е с
48% повече спрямо 2007 г.. Факторният
и предприемаческият доход са също
детерминирани в голяма степен от
производството и цените, с което се
обяснява снижението, наблюдавано
през 2009 г. и 2010 г.. През 2012 г. факторният доход е 147% спрямо 2005 г.
По-детайлният анализ на динамиката
на равнищата на нетния доход сочи, че
в условията на евроинтеграция,
реализираните средни равнища на
НД без получените субсидии бележат
тенденция към намаляване при почти
всички специализирани стопанства.
Като цяло инвестиционната активност в
сектора е много слаба. Бруто
образуването на основен капитал е
едва 11% от брутната добавена
стойност през 2012 г. и спада през
годините (ЕС-27 – 46%, ЕС-12 – 26% през
2010 г.). Наред с това нетното
образуване на основен капитал е
отрицателно през годините след 2009
г., което се дължи на изоставането на
инвестиционната активност,
съпоставено с амортизационните
разходи (Фигура 2).

Фигура 2. Бруто и нето образуване на основен капитал в селското стопанство
(по текущи цени)

Достъп до финансиране
Основните източници на финансови
средства за аграрния сектор са
търговските банки (ТБ), Държавен фонд
„Земеделие“, кредитните кооперации
и фондовете по линия на ОСП.
Достъпът до кредит за бенефициентите по ПРСР остава по-труден
отколкото за икономически оператори
в други сектори. Относителният дял на
кредитите за сектор „Селско, ловно,
горско и рибно стопанство“ (по НКИД
2008)в общия обем кредити от ТБ е
сравнително нисък и по данни на БНБ
се движи в рамките на 5% - 6% от броя
отпуснати кредити за нефинансови
предприятия и едва 3% - 4% от обема
им (за същия период БДС на сектора
се движи от 4.7% до 6.2%). Средният
размер на кредите в сектора също е
по-нисък с около 1/3 от средния
размер на кредитите за всички
нефинансови предприятия.
Забелязва се оживление в предлаганите кредитни продукти от страна на
ТБ тенденцията е за увеличаване както
на броя на отпуснатите кредити за
предприятията от сектора (+46%), така
и за общия обем (+70%) и в по-малка

степен за средния размер на кредити
(+17%).Спад в кредитирането се
наблюдава единствено през 2010 г.,
главно поради настъпилата
икономическата криза.
Сериозни проблеми при осигуряване
на финансиране от търговски банки
срещат малки и средни стопанства и
фирми в селските райони, които не
разполагат с активи на голяма
стойност и не могат да покрият
високите изисквания на банките за
обезпечение. Поради тези причини,
бенефициентите с договори по ПРСР
2007-2013 не могат да си осигурят
финансиране и да реализират
проектите си. Също така, част от
потенциалните кандидати по ПРСР се
отказват да кандидатстват по
програмата поради несигурността във
възможността да си осигурят кредит,
породена от изискванията на банките
за обезпечения.
С цел да се преодолеят посочените
проблемив хода на Програмата 20072013 бяха предприети следните мерки
за облекчаване на достъпа до
финансиране на потенциалните
кандидати:

• Увеличаване на размера на
авансовите плащания от 20% на 50% и
въвеждането на възможност за
гаранция чрез поръчителство.
• За бенефициентите, които не са
общини и които имат подписани
договори по 8 мерки от ПРСР (121, 122,
123, 223, 226, 311, 312 и 322) от август
2011 г. стартира схема за рефинансиране от Държавен фонд "Земеделие" на търговски банки, които
отпускат заеми за проекти по ПРСР
при преференциални условия. До
31.12.2012 г. от банките е заявен
ресурс за 296 кредита в размер над 35
млн. евро. Инвестиционната стойност
на проектите по тези заеми е над 122
млн. лева. Най-висок е интересът за
проекти по мерки 121 и 312.
• С 8-то изменение на ПРСР 2007-2013
г. е въведена схема за финансов
инженеринг за гарантиране на
кредити на бенефициенти по мерки
121, 122 и 123, която стартира от
началото на 2013 година. От 11.02.2013
г. до 31.08.2013 г. по гаранционната
схема на ПРСР (2007-2013) са
издадени гаранции на 163
бенефициента на обща стойност 23,4
млн. евро, които покриват заеми на
стойност 29,3 млн. евро.
Стартът на гаранционната схема е
добър сигнал към потенциалните
бенефициенти относно
възможностите за осигуряване на
средства за изпълнение на техните
проекти, ако бъдат одобрени.
Управление на риска в земеделието
Земеделието страда от природни
бедствия като градушки, наводнения,
засушавания, които са свързани с

климатичните промени. Рисковете като
болест по животните и растенията
също са рискове, които не могат да
бъдат предвидени. Повишената степен
на риск в земеделието определя
високата премия на застраховането.
Застрахователните дружества
предлагат различни застрахователни
продукти, които не покриват цялостно
нанесените щети. Причината за
ниското покритие на рисковете са
липсата на финансов ресурс и
слабата застрахователна култура на
фермерите, които са склонни да се
застраховат при по-ниска
застрахователна премия. Въпреки че
проявяват известен интерес към
застраховане на продукцията си, те не
са убедени в ползата от него и са
скептични по отношение на
застрахователните компании.
Недостигът на средства за голяма част
от земеделските производители е
причина и за липсата на интерес към
създаване на взаимоспомагателни
фондове, които биха дали по-голяма
сигурност на фермерите за тяхната
защита от рискове, особено такива,
които не се поемат от
застрахователната система.
Съгласно данните от Института по
аграрна икономика в периода 20112012 г., само 5% от земеделските
производители застраховат своята
продукция. 40% от земеделските
производители имат нагласа и
желания да застраховат, но все още
не са го направили. Над половината
земеделски производители нямат
желание да застраховат продукцията
си.
Земеделските производители все още
разчитат основно на подкрепа от

държавата в случай на бедствие, като
кандидатстват за подпомагане по
схемата за държавна помощ за
компенсиране на загуби за напълно
пропаднали площи, вследствие на
природни бедствия или
неблагоприятни климатични условия.
Създаването на механизъм за
покриване на щетите и загубите в
земеделието е от значение за
гарантиране на сигурност и за
намаляване на негативното
съдействие на настъпилите рискови
събития върху рентабилността и
приходите в земеделието.
Достъп до пазарите
Данните показват, че към 31.12.2015 г.
участието на фермери в групи и
организации на производители е
много ограничено. По мярка 142
„Създаване на организации на
производители” от Програмата 20072013 е одобрена само една
организация, а по Схема „Групи
производители на плодове и
зеленчуци” по механизмите за
пазарна подкрепа са одобрени 12
групи производители, в които членуват
48 земеделски производители от
различни направления –
зеленчукопроизводство, овощарство и
оранжерийно производство. В новата
Програма бяха отчетени тези
проблеми и бяха предвидени
механизми за преодоляването им. На
този етап все още е невъзможно да се
каже дали предприетите мерки са
довели до положителен резултат. Като
цяло към 2017 година се наблюдава
занижен интерес към обединяване и
коопериране на производителите.

В България недостатъчно активно
работи системата от земеделски
тържища. В страната има изградени
земеделски тържища, но не всички от
тях функционират по своето
предназначение. Не са разработени
другите елементи на системата за
търговия със земеделски стоки –
аукциони, фючърсни договори и др.,
което затруднява продажбите на
земеделска продукция, както и
конкурирането на земеделските
производители и търговци при
сключването на сделки.
На международния пазар
хранителната ни индустрия участва
предимно като вносител на суровини
и полуфабрикати, осигуряващи и
високи темпове на развитие на
основните отрасли и задоволяване на
растящото търсене на вътрешния и
международните пазари.
Основните причини са остаряла
техника, труден достъп до иновации и
високият дял на ръчен труд в
производството Очертава се силна
зависимост на българската
хранителна индустрия от европейския
пазар, което създава предпоставки за
висок пазарен риск в условията на
икономическа криза и очаквана
рецесия на този пазар. Недостигът на
суровинни ресурси е най-рисковият
фактор за развитие и повишаване на
конкурентните възможности на
основните ни сектори - месна, млечна
и консервна. Тези отрасли са силно
зависими от вноса на суровини и
респективно от конюнктурата на
пазарите им. След отварянето на
пазара някои продукти изпитват много
силен конкурентен натиск на
националния ни пазар и губят

конкурентни позиции, като вина,
зеленчукови и плодови консерви,
натурални сокове, цигари,
макаронени, тестени и сладкарски
изделия, бисквити и др.
Основните проблеми на сектора са
ниската производителност на труда,
ниското ниво на заплащане и ниската
енергийна ефективност. Причините са
остаряла техника и сграден фонд,
високият дял на ръчен труд в производството. Инвестициите в иновации в
материални и нематериални активи
помагат за развитието на сектора, но
трудният достъп до финансиране и
трансфер на знания и технологии се
пречки пред развитие на този процес.
Изброените проблеми се засилват за
малките предприятия, като най-силно
са застъпени при микропредприятия с
до 10 човека персонал.
Конкурентоспособността на хранителния сектор наред с други фактори
ще зависи от продуктовото развитие и
нарастването на дела на продуктите с
по-висока добавена стойност, което
може да се постигне чрез: по-пълно
интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини като
условие за производство на
качествени и със специфични
характеристики хранителни продукти,
създаване на възможностите за
логистична свързаност между
доставчици, търговци и скъсяване на
пътя до пазара, като по-този начин се
намалят транзакционите разходи. Подобрата логистика ще позволи да се
запазват качеството на продуктите, да
се задоволи търсенето на вътрешния
пазар. Насърчаването на
сътрудничеството между земеделските
производители, на създаването на
клъстери в сектори на земеделието,
както и възможност на

самите земеделски производители да
създадат свои обединения, които да
им позволят да утвърждават своите
пазарни позиции.
Развитието на т.н. фермерски пазари
като инициатива на неправителствени
организации е феномен получил
широка популярност. Тази активност
на организациите компенсира
липсата на административно
регулиране и политика в посока на
запазване на пазарния дял.
Към настоящият ситуационен анализ
следва да бъдат приложени и
заключенията и изводите от
прилагането на програмата за
развитие на селските райони през
периода 2007-2013 г. както и първите
данни от прилагането на новата
програма 2014-2020. Те са индикативни
за нагласите на малките
производители и биха могли да
послужат за прогнозиране на тяхната
бъдеща активност като и за
анализиране на някой поведенчески
характеристики при малките
производители
При ПРСР 2007-2013 над 90% от бюджета са договорени по оси 1, 3 и 4.
При платените средства най-голямо е
усвояването от 65% по ос 1 (692
милиона евро), което представлява
35% от всички платени средства по
ПРСР. От тях на бенефициенти по
различните мерки от ос 1 са платени
571 милиона евро (29% от плащанията
по ПРСР). Плащанията са основно по
мярка 121, мярка 123 и мярка 112.
На второ място с 60% усвояване на
средства е ос 3 (694 милиона евро),
което представлява 35% от платените
средства по ПРСР. От тях почти 446
милиона евро са по мярка 321.

За ос 2 усвояването на бюджета е 53%
(384 милиона евро). което до голяма
степен се дължи на значителното
повишаване на платените суми през
2013 г. (199 млн. евро), основно по
мерки 213 и 214. С по-слаби резултати
е ос 4 с едва 16% усвояване (12
милиона евро).
Плащанията ПРСР 2007-2013 г. по
показват тенденция за постоянен
растеж през периода 2007-2012 г. –
стартирайки от 102 млн. евро през
2008 г. и достигат474 млн. евро през
2012 г. (ръст от 25% спрямо 2011 г.).
Поради проблемите по прилагането
през първите две години 2008 г. и 2009 г.
(виж по-долу) плащанията са
тревожно малко, след предприетите
мерки през 2010-2013 г. е отбелязан
значителен напредък във финансовото
изпълнение, който обаче не е
достатъчен, за да компенсира
забавянето в договорирането и
разплащането, натрупано в началото
на изпълнението на Програмата,
поради което в края на 2011 г. и 2012 г.
са отписани средства от програмата в
размер на 89 989 млн. евро.
Основни проблеми при прилагането,
предприети мерки за тяхното
решаване
Първият проблем е свързан с големите
закъснения в обработката на
заявленията за подпомагане и
плащане, регистрирани в първите
години от прилагане на Програмата.
Това се дължи и на неправилното
планиране на приемите по мерки и
години, което доведе до надхвърляне
на капацитета на РА за одобрение,
сключване на договори и мониторинг
на мерките. Този проблем е
преодолян през 2010 г.-2011 г., чрез
няколко основни мерки.

Значително е укрепен административният капацитет на РА и УО (намаляване на текучеството, осигуряване на
обучение на експертите и увеличаване на персонала чрез назначаване на
нови служители на срочни трудови
договори). Друга предприета мярка е
децентрализирането на прилагането
на мерки 112, 114 и 141. За съкращаване на времето на обработка на
документите се рационализират
процедурите за контрол, като се
премахват дублиращите проверки. С
цел избягване натрупването на
подадени заявления/проекти, от 2010 г.
са въведени периоди за прием по
мерките от ПРСР, с определени
бюджети. С оглед своевременната
подготовка на проектните
предложения на бенефициентите, в
началото на годината на интернет
страниците на ПРСР и на РА се
публикуват индикативни графици за
годишните приеми по мерките от
Програмата.
Вторият проблем е в небалансираното усвояване на бюджета на Програмата по мерки и оси, дължащо се на
забавеното одобряване на заявленията
за кандидатстване по част от мерките,
липсата на интерес за подпомагане
по други и забавеното изпълнение на
вече одобрени проекти.
В тази насока са предприети различни
мерки, целящи насърчаване на
кандидатстването за подпомагане,
включително промени в Програмата,
промени в националните правила за
прилагане на мерките, подобряване
на информираността на
потенциалните кандидати.

От 2010 г. са предприети и ред стъпки
за повишаване на информираността
на потенциалните бенефициенти, като
са проведени целенасочени
информационни кампании по
мерките по ос 1 и ос 2, по които има
по-слаб интерес. По част от мерките
(121, 141 и 311) е регистрирано
повишаване на интереса за
кандидатстване след като се извършат
първите плащания по одобрени
проекти, което води до 2-4 пъти повече
подадени заявления за подпомагане.
Положителен ефект от проведените
информационни кампании се
наблюдава по мерките от ос 2. През
2013 г. е отчетено значително
повишаване на интереса, като
плащанията достигат 199 млн. евро,
което надвишава платените суми за
петте предходни години (185 млн.
евро).
В началния етап на прилагане на
мерките по-малкият брой подадени
заявления за определени инвестиции
се дължи на по-дългия цикъл за
планиране (подготовката им може да
отнеме 1-2 години) на проектите и
тяхното реализиране. Това са проекти,
в които са предвидени строителномонтажни работи, необходимо е
изготвяне на задълбочени
предпроектни проучвания, технологии
за производство и други. Такива са
основно проектите за
животновъдството, преработка на
земеделски и неземеделски продукти,
изграждане на туристически обекти.
Като цяло, предприетите мерки водят
до подобряване на усвояването на
средствата по гарантираните бюджети
по М21 и М141, на мерките по ос 2,
свързани с плащания за площ и по ос
3. Нерешени остават проблемите с
ниския интерес по

горските мерки (122, 223 и 226), затова
при планирането на новия програмен
период 2014-2020 г. ще се търси
решение.
Третият проблем е затрудненият достъп
до финансиране за изпълнение на
проектите. Предприети са следните
мерки за облекчаване на достъпа до
финансиране на потенциалните
кандидати:
Увеличаването на размера на
авансовите плащания от 20% на 50% и
въвеждането на възможност за
гаранция чрез поръчителство.
За мерките, по които кандидати са
общини са разработени национални
схеми за предоставяне на безлихвени
заеми за извършване на плащания,
както и за временно финансиране на
ДДС по време на изпълнение на
проектите. Първоначално механизмите
са въведени за мерки М313, М321,
М322, а по-късно за включени и
горските мерки М223 и М226.
С 8-то изменение на ПРСР 2007-2013 г.
е въведена схема за финансов
инженеринг за гарантиране на
кредити на бенефициенти по мерки
121, 122 и 123, която стартира от
началото на 2013 година. До април
2014 г. НГФ е издал гаранции в размер
на почти 99 млн. лв. и така е подкрепил
отпускането над 270 кредита на
бенефициенти по трите мерки на
ПРСР. Кредитите, обезпечени с
гаранции по Схемата, са в размер на
над 128 млн. лева. (65,4 млн. евро).
За бенефициентите, които не са
общини и които имат подписани
договори по 8 мерки от ПРСР (121, 122,
123, 223, 226, 311, 312 и 322) от август

2011 г. стартира схема за
рефинансиране от Държавен фонд
"Земеделие" на търговски банки, които
отпускат заеми за проекти по ПРСР
при преференциални условия. Друг
механизъм е приет с 8-то изменение
на Програмата, като е въведена
схема за финансов инженеринг за
гарантиране на кредити на
бенефициенти по мерки М121, М122 и
М123.

Проблемите с дългите срокове за
възлагане на обществените поръчки не
се отнасят само до бенефициен-тите
по ПРСР, а до всички възложители в
България. Все още не е постигната
целта да се гарантира сигурност и
прозрачност при провеждането на
обществени поръчки и скъсяване на
сроковете за възлагането им.
Решението на тези въпроси се търси
на национално ниво.

Остава нерешен проблемът с
финансиране изпълнението на
проекти на неправителствени
организации - читалищни
настоятелства, обучителни
организации и други. Тези организации
почти нямат достъп и до банкови
кредити, защото не разполагат със
свободни средства и с недвижимо
имущество, което могат да представят
за обезпечение. Общините не могат
да окажат съдействие, защото по
закон не могат да гарантират дълг в
чужда полза.

За бенефициентите общини е
необходимо да се осигурят и обучения
за разработване и провеждане на
процедури за обществени поръчки, за
да се ускори процеса по
провеждането им и да се редуцират
грешките. По този начин ще се
намали риска от обжалването на
процедурите и ще се съкратят
сроковете за тяхното провеждане, като
ще се увеличи процента на усвояване
на средства по програмата и ще
намали вероятността от налагане на
финансови корекции.

Четвърти важен проблем е забавяне
изпълнението на проектите, при които
се провеждат процедури за
обществени поръчки за проекти на
публични бенефициенти (основно
общини и обучителни организации).
Забавянията се обясняват с дългите
процедури по възлагане на
обществените поръчки, голям брой
жалби от кандидати по тях, както и със
смяната в ръководството на общините.
Направени са промени в наредбите и
по тези договори могат да се сключват
допълнителни споразумения и срокът
за изпълнение започва да тече след
одобрението от ДФЗ на последната по
ред обществена поръчка.

Допълняемост и съгласуваност с други
програми, финансирани със
средства на ЕС и националния бюджет
допринася за по-доброто изпълнение
на целите на ОСП. В това отношение
най-важни са инструментите на първи
стълб на ОСП. За периода 2007-2012 г.
по тях са платени над 2,7 млрд. евро,
които допринасят за развитие на
земеделието в България. Наблюдава
се връзка между подпомагането по
стълб I от ОСП по сектори и
изпълнението на проекти по ПРСР.
Прекият ефект е увеличаване на
получените средства от фермерите,
което им дава възможност да
планират и изпълняват инвестиции, в

т.ч. чрез ПРСР. Косвеният ефект е, че
при получаване на средства по I стълб,
те се приемат за обезпечение от
банките, което улеснява достъпът до
финансиране и изпълнение на
проектите по ПРСР. Като добра
практика през изминалия програмен
период може да се отбележи, че
разширяването на подпомагането по
Стълб I за животновъдните сектори,
доведе до по-добро усвояване на
гарантираните бюджети мярка 121.
В България се изпълняват седем
оперативни програми,
съфинансирани от Структурните и
Кохезионния фонд (СКФ). По данни на
Информационната система за
управление и наблюдение на
структурните инструменти към края на
2012 г. са одобрени 2,166 проекта,
съфинансирани от оперативните
програми по СКФ, които са
изпълнявани в селските райони.
Проектите са на обща стойност 1,604
млрд. евро, от които 1,473 млрд. евро
публични разходи. Проектите
допринасят за изпълнение на целите
на ПРСР.
Друг важен въпрос е значението на
дейностите по осигуряване на
публичност. За да постигнат
максимален ефект е необходимо да
се работи по единна стратегия, като
се използват множество и различни
канали на комуникация – преса,
електронни медии, срещи, семинари,
кръгли маси и т.н. Засилва се ролята
на интернет. По-голям ефект се
постига с кампаниите, които са
фокусирани към определена мярка
(например мерките от ос 2,
гарантирани бюджети по М121) или
група бенефициенти (например в
отдалечени райони).

Обратната връзка с кандидатите,
бенефициентите е много важна за
получаване на добри проектни
предложения, правилното изпълнение
на проектите и не последно място за
идентифициране на променящите се
нужди и необходимост за адаптация с
цел максимално постигане на
заложените цели. Специализираните
електронни страници:
http://prsr.government.bgи
http://www.prsr.bg
предоставят актуална и широко
достъпна информация за
възможностите за безвъзмездно
европейско финансиране по линия на
ПРСР (2007-2013 г.), в т.ч. конкретна
информация на земеделските
производители за текущото състояние
на отделните мерки за финансово
подпомагане по Програмата, хода на
прием и движението на проектите на
кандидатите, настъпилите промени в
нормативната база, публикуване на
наръчници и други. Важна роля имат и
извършването на качествени проучвания сред бенефициентите по въпроси,
които не са част от количест-вените
показатели – например трудности при
реализация на проектите.
Оценката на изпълнението и
въздействието на ПРСР е изключително
важна. В тази връзка бяха предприети
целенасочени усилия за изграждане
на партньорства с всички
заинтересовани лица. Основните
участници са представители на
браншовите организации, на
селскостопанския и преработвателния
бизнес, други дирекции и структури на
МЗХ, както и представители на местни
и централни администрации. Важни
са контактите, които се поддържат с
членовете на КН и постоянните
работни групи към КН.

Също така обратна връзка и оценка
на прилагането на ПРСР се получава
от журналистите, специализирани в
отразяване на темата. Редовно се
организират срещи с различни
асоциации, създадена е постоянна
приемна в сградата на МЗХ, участие в
семинари, кръгли маси и др.
Необходимост от подобряване на
интерфейса за мониторинг от ИСАК и
за генериране на изходните ОРНО.
През програмния период 2007-2013 г.
възможностите за извличане на
нужната консолидирана информация
относно изпълнението на проектите и
за генериране на изходните ОРНО
показатели са силно ограничени.
Решението на въпроса и разширяване
на възможностите на
информационната система,
включително за анализи, прогнози и
проверки.
Проблеми, по прилагането на отделни
мерки от ПРСР
Мярка 142 „Създаване организации на
производители“
Слабо сдружаване между
земеделските производители,
изразяващо се в слаб интерес по
мярка 142 – общо подадени 5
заявления със стойност на публичните
разходи по тях 616 хил. евро, от тях са
одобрени 4 заявления със стойност на
публичните разходи 452 хил. евро.
Основните причини са:
Причините за слабия интерес по
мярката се дължат на:
• исторически предразсъдъци
(коопериране по време на
социализма),

• липсата на капацитет за учредяване
и за управление на маркетингова
организация от потенциалните членове
на организацията, както и липсата на
специалисти, които биха могли да
наемат, превръща идеята за
създаване на организация в
механично събиране, без да добавя
значителна стойност по отношение на
маркетинга на произвежданите
земеделски продукти. (воденето на
счетоводство, управление на търговско
дружество/кооперация и др.).
• високи задължителни разходи за
функциониране на юридическо лице
(социални, здравни осигуровки,
данъци, такси, счетоводно
обслужване),
• труден достъп до финансиране
(например за проекти по мярка М121
и М123), механизмите за внасяне и
възстановяване на данък добавена
стойност (ДДС) и други.
Забавената обработка на единичните
подадени заявления също
демотивира.
С цел подобряване на дизайна на
мярката с шестото изменение на
ПРСР, одобрено в края на 2011 г. са
въведени промени с цел покачване на
интереса. Също така от 01.01.2014 г. се
въвеждат промени в Закона за ДДС
относно земеделските стоки и за МСП
с цел облекчаване на режима.
Подобряване прилагането на мерките
от ос 2, свързани с компенсаторни
плащания на площ - М211, М212, М213
и М214 и намаляване нивото на
грешка („нивото на грешка“ показва
процентът на одобрените за
подпомагане стопанства с
оторизирана сума „0“ лв.).

По данни от доклада на Национална служба за съвети в земеделието 2016
Таблица 1. Брой консултирани лица според размера на стопанството в
икономически единици (ИЕ) за 2016 г.

Размер на стопанствата на
консултираните лица в ИЕ

Брой консултирани
лица

% на консултираните
лица

до 1.00 ИЕ

10 026

51,9%

От 1.00(вкл.) до 4.00 ИЕ

7 120

36,9%

От 4.00(вкл.) до 10.00 ИЕ

1 191

6,2%

От 10.00(вкл.) до 40.00 ИЕ

253

1,3%

От 40.00(вкл.) до 100.00 ИЕ

16

0,1%

Над 100.00(вкл.) ИЕ

700

3,6%

ОБЩО

19 306

100%

Таблица 2. Брой консултирани лица според размера на стопанството в
стандартен производствен обем (СПО) за 2016 г.

Размер на стопанствата на
консултираните лица в СПО

Брой консултирани
лица

% на консултираните
лица

по-малкоот 2 000 евро

12 119

62,8%

От 2 000(вкл.) до 4 000 евро

2 957

15,3%

От 4 000(вкл.) до 8 000 евро

2 784

14,4%

От 8 000(вкл.) до 14 000 евро

885

4,6%

От 14 000(вкл.) до 25 000 евро

341

1,8%

От 25 000(вкл.) до 50 000 евро

118

0,6%

Над 50 000 евро (вкл.)

102

0,5%

ОБЩО

19 306

100%

В началото на прилагане на ПРСР в
периода 2008-2010 г. нивото на грешка
е изключително високи в рамките на
27%-39%, което води до високи
санкции, намаляване усвояването на
средства и намаляване на интереса
за кандидатстване по тези мерки. За
решаване на проблема са
предприети редица действия –
подобряване обмена на данни между
институциите, промени в методиката
на санкции при частично изпълнени
ангажименти, ежегодни обучения на
експертите, фокусирани
информационни кампании,
подобряване връзката с
бенефициентите. Данните съгласно
контролната статистиката (по чл. 31 от
прилагащия регламент 65/2011)
показват, че нивото на грешка
намалява значително за кампания 2012
г. и се движи в рамките от 9% (М214) до
21% (М212), но остава по-високо от
нормалното ниво.
На база ИЕ делът на консултираните
лица, чийто стопанства са до 1 ИЕ, е
най–висок – 51,9%, следвани от
стопанствата между 1 и 4 ИЕ (36,9%).
Консултираните лица със 21
земеделски стопанства от 4 до 10 ИЕ
заемат 6,2% от общия брой на
консултираните стопанства.
По отношение на размера на стопанствата изчислен в СПО, най-голям е
делът на консултираните лица, чийто
стопанства са до 2 000 евро (62,8%). На
второ място са стопанствата с размер
между 2 000 и 8 000 евро СПО (29,7%).
Тези две групи са изключител-но важни,
защото стопанствата до 2 000 евро
СПО получавайки подходящи
консултации и при възможност да
инвестират в разширяване на
стопанствата си, вероятно ще могат

да станат допустими за подпомагане
по Тематичната подпрограма за
развитие на малките земеделски
стопанства (ТПРМЗС), част от ПРСР
2014-2020 г.. Докато в групата на
стопанствата с размер от 2 000 до 8
000 евро СПО са най-вероятните
кандидати по Тематичната
подпрограма или вече земеделски
стопанства кандидатствали по
подмярка 6.3 Стопанствата с размер
между 8 000 и 14 000 евро СПО
съставляват 4,6%, като можем да
отбележим, че те са и основните
кандидатите по подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади
земеделски производители“ от ПРСР
2014-2020 г. или са вече земеделски
стопани одобрени по подмярката.
Трябва също така да се отбележи, че
НССЗ работи и с 220 стопанства, които
са със СПО над 25 000 евро и могат да
бъдат причислени към по-големите
земеделски стопанства.
Горните данни също така показват, че
над 90% от консултираните лица са
със земеделски стопанства с размер
до 8 000 евро СПО, т.е. те са дребни
земеделски стопани, които се нуждаят
най-много от консултации, но поради
малките обеми на стопанствата и
приходите им не са целева група на
частните консултантски компании.
Голяма част от тези стопанства се
насочват към земеделието, поради
липса на друго средство за
препитание.
Консултирани лица според размера
на стопанисваните площи от
земеделското стопанство.

Най-висок е делът на земеделските
стопани, които обработват до 5 дка
земеделска земя – 56,78%. Тук се
включват и земеделски стопани, които
отглеждат животни т.е. имат създадено
стопанство, но не обработват
земеделски площи.
На следващо място са земеделските
стопани обработващи между 10 и 50
дка – 27,03%. Останалите 19,71 % се
делят между другите групи, като найзначително се открояват стопаните
обработващи между 5 и 10 дка.
Тези данни показват, че НССЗ
продължава да консултира и голям
брой лица, които все още нямат земя
или обработват малко земя (до 5 ха).
Част от тези лица са фермери с
малки стопанства или хора, които все
още не са земеделски стопани, но се
интересуват от земеделие и биха
желали да създадат стопанства.
Средните стопанства, със земя от 50
до 500 дка, са 6,56% от консултираните лица, а фермерите, които стопанисват земя над 500 дка са 0,69% от
консултираните лица. Тези стопанства
освен, че са по-малко на брой, имат
възможност да наемат агрономи,
както и да използват платени
консултантски услуги и това е
причината те да използват в много помалка степен услугите на НССЗ.
Данните показват, че НССЗ освен на
вече започнали земеделска дейност
лица оказва съдействие и за навлизане
на нови лица в земеделски бизнес.
Всичко това потвърждава, че НССЗ е в
помощ не само на вече
функциониращите земеделски
стопани, а и на новонавлизащите.

През 2016 г. една от основните теми,
която интересуваше земеделските
стопани, беше възможностите за
подпомагане по мерките от ПРСР
2014-2020 г. Голяма част от фермерите се интересуваха за условията и
възможностите за подпомагане на
техните стопанства по ПРСР и търсеха
услугите на експертите на НССЗ в тази
област. Спрямо 2015 г. с 10 % са помалко предоставените всички видове
консултации.
За 2016 г. водещо място заемат
консултациите по ПРСР 2014-2020 г. (38
345 бр. или с 9% повече спрямо 2015
г.). На второ място се нареждат
специализираните консултации с
25,7%, като спрямо 2015 г. са
намалели с 11,5%. На трето място са
консултациите от група „Други“2 със
16,6%, като спрямо предходния период
са намалели с 11,8%.
След тях се нарежда и групата
консултации във връзка с директните
плащания, които за 2016 г. наброяват
10 364 бр. (10,5%).
През 2016 г. въпреки, че 2013 г. беше
последната година от ПРСР 2007-2013
г., експертите на НССЗ продължават
да предоставят консултации по ПРСР
2007-2013 г., основно относно
условията за изпълнение на одобрени
по различни мерки на Програмата
проекти и заявления за подпомагане,
като за 2016 г са предоставени 4 547
бр. консултации.
Най - много консултации 20 478 бр. са
предоставени по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитието на
малки стопанства”, по която приема
стартира на 04.07.2016 г. и завърши на
12.08.2016 г. На следващо място с

3 968 бр. са консултациите по
подмярка 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“. На трето
място с 2 423 бр. са консултациите по
подмярка 4.1. „Инвестиции в
земеделски стопанства“.
Все повече фермерите се
интересуват и от агроекологичните
мерки, като за 2016 г., по мярка 11
„Биологично земеделие“ 1 886 лица са
потърсили 2 033 консултации, а по
мярка 10 “Агроекология и климат” 1
350 лица са потърсили 1 407
консултации.

През 2016 г. се наблюдава и интерес
към мярка 1 “Трансфер на знания и
действия за осведомяване“ свързана с
организиране и провеждане на
безплатни за земеделските стопани
обучения я областта на земеделието,
като 784 лица са получили 809 бр.
консултации
Последните данни от НССЗ посочват
намаляване на интереса към участие
в мерките по Тематичната
подпрограма за подпомагане на
малките земеделски стопанства.

Използвани източници и данни:
1. Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието
2014-2020 (2013 г)
2. ˝Програмата за развитие на селските райони е основен
финансов механизъм в сектор „земеделие“, анализ на
прилагането – 2007-2013 година˝, автори МагърдичХулиян,
Ивана Мурджева (2015 г)
3. Ситуационен анализ 2016 год.
4. Отчетен доклад на Национална служба съвети в земеделието
2016 год.
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