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Въведение
Текстовете в настоящата книга са част от втория етап при разработването на текущ
научноизследователски

проект

ХТАИ

149 „Поземлени

отношения

в

социално-

икономическата система на селското стопанство и развитието на селските райони “ (РД-0769/11.06.2018 г.) със срок за изпълнение 01.01.2018-31.12.2019 г. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на Селскостопанска академия.
В хода на изследването мултидисциплиналният екип прилага научна експертиза от
сферите на аграрната икономика, макроикономиката и социалните науки. Това се налага
поради факта, че по своята същност поземлените отношения са сложни обществени
отношения, възникващи в селското стопанство при използването на земеделската земя.
Поземлените отношения са динамични, променят се по силата на външни влияния на
стопанската конюнктура, на институционалната средата и на общностната политическа
рамка. Същевременно, поземлените отношения оказват съществено влияние върху
икономическите резултати, както в селското стопанство, така и върху националната
икономика. Динамиката и бъдещите промени в поземлените отношения са в системна
връзка, от чието състояние до голяма степен зависи създаването на стойност не само в
първичния отрасъл, но и в икономическата система на страната.
В тематичността на настоящата книга се вграждат основни проблеми отразяващи
динамиката, състоянието и зрялостта на поземление отношения, промени в секторното
законодателство. Открояват се някои бъдещи промени с потенциал да стабилизират
развитието на отрасъла и възможности да подобрят социално-икономическото състояние в
селските райони.
Значението на земеделската земя е обект на изследователски интерес във всички
общества и епохи. Изучаването на процесите по нейното използване, стопанисване и
притежаване е в генезиса на редица икономически учения и школи в науката. Съвременната
значимост на поземления ресурс обогатява многопластовото изучаване на поземлените
отношения. Земеделската земя в наши дни се превръща в борсова стока с висока ликвидност
и ниска волатилност. Въпросът за инвестиции в земя в земеделските стопанства и в
местните общности рамкира редица проблеми и предизвикателства. Отговорът на този
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въпрос очертава динамиката на бъдещите промени. Съществено влияние в тази насока има
и правната уредба в секторното зеконоданелство.
Предизвикателствата и политическите промени при новата земеделска философия
2021-2017 г. налагат „включване“ на национални приоритети и търсене на резултатност от
разходването на общностния и местен финансов ресурс. Използваните на сравнителните
предимства за определени локални производства и утвърждаването на семейните ферми са
надеждни елементи от стратегията, към която трябва да се придържаме в хода на
тактическите национални ходове при случилия се Брекзит и очакваните последствия.
По част от тези проблеми колективът, работещ по проекта, откровено споделя
резултати от своите изследвания. Полемизирането на тематиката е атестат към написаните
в книгата текстове.
Проф. д-р Пламена Йовчевска, доц. д-р Минка Анастасова-Чопева, гл. ас. д-р
Даниела Цвяткова и ас. Михаела Михайлова са изследователи от Институт по аграрна
икономика, София; проф. дин Агниешка Вжохалскана от Институт по икономика и
хранителни технологии – Държавен научен институт Варшава; гл. ас. д-р Даниела
Димитрова и гл. ас. д-р Владимир Димитров от Институт по лозарство и винарство, Плевен.
Доц. д-р Мария Станимирова е част от преподавателския състав на Икономическия
университет в гр. Варна, доц. д-р Минко Георгиев - от Аграрния университет в гр. Пловдив.
Авторите проучват, изследват и анализират сложната тематика от позицията на
своите виждания, вграждайки своята експертност в сплотения и винаги отворен за дискусии
колектив, съставен от учени от различни поколения. Част от удовлетворението в хода на
работата е в съчетаването на ентусиазма на младите с рутината на опитните колеги.
Считаме, че процесите на подмладяване на науката осигуряват бъдещи позитивни промени
за изследователската общност както в областта на поземлените отношения, така и в
земеделския отрасъл.

Февруари 2020

Пламена Йовчевска
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1.Първа глава. Методология за изучване и развитие на поземлените отношения
1.1.Поземлени отношения: методология и икономика
проф д-р Пламена Йовчевска
Методологическа рамка
С помощта на научния метод и системния подход се разкриват, изследват

и

анализират динамични процеси, настъпили в поземлените отношения в българското селско
стопанство. В изследването се използват качествени и количествени методи. Прилага се и
кабинетното проучване (Desk research). Ползваните при анализа емпирични данни са от
статистически източници, резултати от представителни теренни изследвания. Предвид
характера на обекта на изследването, в хода на проучването използваме холистичен подход
за да се разкрият разнородни политически, икономически, социо-културни, демографски и
др. процеси повлияващи състоянието на поземлените отношения в България.
След трансформацията на социалния модел на обществото през 90 години на ХХ век
у нас започва процес на възстановяване на поземлените отношения. След присъединяването
на страната към общото европейско икономическо пространство динамиката в развитието
на обществените отношения в българското земеделие се ускорява. Прилагайки научния
метод, при анализа на поземлените отношения се открояват редица специфики в процесите
на развитието на българското селско стопанство от последните три десетилетия. Извеждат
се редица проблеми, породени от трансформацията, от прилагането на общностната
земеделска политика и промените в националното законодателство. Очертават се
възможности за хармонизиране на национални социо-културни традиции с промените в
новия програмен и бюджетен период след 2020, предвид утвърждаване на европейския
социален модел за земеделие и разширяване на присъствието му в българското земеделие.
Поземлените отношения са многопластови обществени отношения, възникващи в
селското стопанство вследствие използването на земята при стопанската дейност на
продуцентите в отрасъла. Селското стопанство е сложен феномен във всички общества. В
различните епохи от този отрасъл на материалното производство зависи физическото
оцеляване на човешкия род, развитието на стопанския живот, създаването на устойчиви
социо-културни традиции за съхраняване на местните бит, духовност и общности.
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Изучаването на обществено-икономически процеси във връзка с използването на
земеделската земя са първообраз при създаването на основни клонове от икономическата
теория. През различните общества поливалентната характеристика на отрасъла би могла да
се изведе от неговата значимост за създаване на материални блага. Пример в тази насока е
продуктивизма от средата на ХХ век. Наследилият го в последните десетилетия постпродуктивизъм (Almstedt, 2014) e резултат от промяна на глобални и регионални политики,
за чието изпълнение селското стопанство има съществена роля. Поливалентността на
селското стопанство намира израз и в неговата мултифункционалност, която извежда
необходимостта от преоткриване на регионални предимствата и открояване на локални
специфики за развитието на местните общности. Регионалността е надстроечен елемент на
пост-продуктивизмът. Производството на качествена продукция с доказан произход,
екологосъобразни технологични решения, диверсификация на производството, ротация на
културите и щадящо отношение към земята като природен ресурс и незаменим
производствен фактор са елементи от поливалентността на селското стопанство. В духа на
концепцията на пост-продуктивизъм и регионализъм, тези възможности са предпоставки за
изявяване на регионална, национална и локална картина за състоянието, зрелостта и
тенденциите за промени в поземлените отношения на първичния отрасъл.
С настоящото изследване си поставяме за цел да представим картина на
земеползмането и земевладеенето в българското селско стопанство в духа на съвременната
концепции за пост-продуктивизъм, регионализъм и съвременни икономически теории
свързани с алтерглобализацията.
Надарена с монополни качества за производство на земеделска продукция, България
с право е определяна за аграрна страна. В литературните фондове един от първите
аналитични прочити на значението на селското стопанство, в частност и неговата
конкурентоспособност, се откриват в студията на Петър Габе „По земледелческия въпрос“,
публикувана през 1890 г. В духа на времето, авторът определя всяка победа в отрасъла за
по-ценна от всяка победа на фронта (Йовчевска :165 и сл.). В години на сложни
трансформации селското стопанство е спасително решение за разрешаване на редица
проблеми на индивида и на обществото. Христоматийно звучи оценката на първия
български народопсихолог, изречена през 1945 г.: „Селянинът виси на зърното“
(Хаджийски 1974). Благодарение на уникалните природно-климатичните дадености, и през
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70-те години на ХХ век страната е определена за базов обект на ФАО. Разширява се
участието на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола
Пушкаров“ в международното изследователско пространство, което е своеобразен шрих от
картината за високата оценка на българското земеделие.
Христоматиен пример за мястото на всеки отрасъл в националното стопанство е
значимостта му за създаване на стойност и приноса при увеличаването на националния
доход. Развитието на поземлените отношения и достигането до етапа на тяхната зрелост
способства да се постигне оптимална производствената структура в селското стопанство,
да се съхрани потенциала на всички производства, за които страната има сравнителни
предимства.

Това

е

фундаментална

методологическа

рамка

за

изясняване

на

икономизирането на природния фактор в първичния отрасъл. Процесът на усвояване на
ползи от ограничения производствен ресурс в селското стопанство се усложнява от
вътрешноприсъщи особености на производствената система в отрасъла, от преплитането на
биологични фактори на средата и все по-доминиращите и произтичащи от постпродуктивизма процеси по опазване на човешката жизнена среда. В тази връзка, ролята на
поземлените отношения се извежда в сложни съчетания от хоризонтални и вертикални
връзки от технологичен, производствен, административен, социално-икономичен и
екологичен характер.
Концепцията за изграждане на нов социален модел за развитие на селското
стопанство, изграден въз основа на локални природни дадености и общностни ценности,
хармонично производство и потребление (Woods 2011) е непозната. Българското земеделие
все още е подвластно на т.н. „продуктивизъм“. Самобитността на българския прочит на
общностната земеделска политика се изразява в своеобразно загърбване на тенденциите в
резултатите от приложението на промените ѝ в България и в останалите държави-членки на
ЕС. Очертава се сложно методологическо поле, чийто теоретичен анализ би осветил част от
дисбалансите в българското селско стопанство и би обезпечил методичен подход за
преодоляване на стопански решения, които носят отрицателен знак за развитието на
икономиката.
Изведеното изследване е щрих към картината за състоянието на поземлените
отношения в селското стопанство на България и разкрива редица възможности за тяхното
подобряване и усвояване на националните предимства за повишаване на резултатността от
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европейските финансови инструменти в подкрепа на доходите на земеделските стопани.
Духът на субсидиарност е принцип от Договора за ЕС, чл. 5. Резултатите от подкрепата се
обвързват с ролята на националните администрации при избор на мерки за подпомагане и
начини за прилагането им. Задача, трудно изпълнима без прилагане на научна експертиза.
Опитът от усвояването на „пари от Европа“ доказва съждението.
Политическите промени при подкрепата на селското стопанство на общностно ниво
е динамичен процес. Още от създаването на Европейския съюз политиката в тази област се
е променяла с оглед удовлетворяване на актуални потребности на социума. Сложността на
този процес намира израз в известно разминаване на „целеполагане“ и „резултат“. Това
разместване на представи и действителен ефект се наблюдава във всеки програмен и
бюджетен период. От самото начало на прилагане на ОСП. По въпроса има редица
изследвания и анализи в теоретичен и в прагматичен план. Емблематичен израз на
явлението е „реки от мляко“. Процесът на разминаване между намерения и реален ефект не
е белег на недостатъчна експертиза. „Разместването“ между план и отчет е белег на
динамично

нарастващите

предизвикателства,

които

социумът

идентифицира

и

класифицира в различните общества. В последната декада заплахите са от природноклиматичен, екологичен, стопански, социален и др. характер. Конгломератът от световни
предизвикателства намира своето отражение във всяка структурна политика. Общностната
земеделска политика е най-старата, най-скъпо струващата на европейския данъкоплатец и
същевременно, най-динамично променящата се.
Това в най-голяма степен се отнася за бъдещия програмен период на ОСП 2020+.
Параметрите на финансовия ресурс все още не са ясни, но политическите промени са
императивни и до голяма степен ще повлияят развитието на поземлените отношения и
икономическото състояние на българското селско стопанство.
Новият програмен и бюджетен период 2021-2027 е изграден на платформата на постпродуктивизма и мултифункционализма с цел да се съчетаят социално-икономически,
екологични и социо-културни функции на първичния отрасъл. Следователно, това е кодът
за успешно „транспониране“ на поредните промени в европейската земеделска политика и
съчетаването ѝ с националните дадености, приоритети и възможности.
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Динамика в развитието на поземлените отношения
По своята същност поземлените отношения са сложни обществени отношения, чието
възникване, развитие и усъвършенстване се поражда от използването на земеделската земя
в стопанската дейност на продуцентите в отрасъл селско стопанство. Поземлените
отношения са огледален образ на социалния модел на обществата и отразяват състоянието
на социално-икономическата среда.

Процесите на развитие и усъвършенстване на

поземлените отношения са под влиянието на политически промени и на промени в
институциите.
Тази методическа рамка извежда значимостта на проблема за състоянието и
зрелостта на поземлените отношения не само в политически и в икономически, но и в
социален план. В икономиката балансите се формират от успоредяване на процесите на
макро, мезо и микро равнище. Връзката е двупосочна: влиянието може да протича от микро
към макро равнище. Доминиращ мотив са благата, които земята като ограничен ресурс
осигурява на продуцентите и изборът, който те правят. Като природно благо и оскъден
ресурс, ограничено по своя характер, земята се стопанисва по начин, при който се създава
най-много полезност. Съотнесен към селското стопанство, този постулат има
основополагащо методологическо значение при анализирането на поземлените отношения
и осмисляне на релацията им с икономическите процеси в отрасъла.
Познаването на сложните механизми, които движат икономиката и ролята на
икономиката за състоянието на социално-икономическата система на обществото,
приложени към селското стопанство, рамкират предметния спектър за анализ на
поземлените отношения и фокусират значението на земеползването и земевладеенето за
крайните икономически резултати в отрасъл селско стопанство. Това е сложната рамка, в
центъра на която е ролята на фактора земя.
Трансформацията на социално-икономическия модел през 90-те години (Мирчев
2013) протича с решаващо влияние на политически решения. Промените в селското
стопанство са кардинални. Стартира „натурална реституция“. Земеделската земя се
възстановява „в реални граници“. Поради поколенческа динамика и генерационен вакуум,
земята се възстановява на лица, чието местожителство и професия са извън селските райони
(Йовчевска 2016 :52 и сл.). Старите синури са непознати и неразпознаваеми от
наследниците. По силата на действието на Закона за наследството поземлените имоти
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продължават да се делят. Това са предпоставки за нарастване на необработваемите земи в
България.
В тази конюнктурна среда, възстановеното право върху поземлената собственост е
съществен аргумент за изпълняване на либералната идея за силата на пазара, въплътена в
теорията за глобализма. Държавата се оттегля от икономиката, от националното стопанство,
в т.ч. и от подкрепа на селскостопанския отрасъл. Това допълнително усложнява вземането
на работещи решения при усвояване правото на собственост върху земеделска земя.
Липсата на пряк контакт със селото за голяма част от наследниците на бившите собственици
на „върнатите“ поземлените парцели допълнително възпрепятства включването на
земеделските земи в стопански оборот. Законът за наследството продължава да действа, по
силата на който земята все повече се раздробява. България се сдобива с над 1 000 000
поземлени собственика. Преобладаващата част от тях не знаят къде се намира
собствеността им и не възнамеряват да предприемат действия по реализирането ѝ. При
създалата се сложна социално-политическа среда, за българското селско стопанство е
прилежащо философската максима, изречена от Сенека младши, че: „И след лоша реколта
трябва да се сее“.
Същностната характеристика на категорията поземлени отношения се усложнява и
от специфичните особености на земеделието като основен и първичен по своя характер
отрасъл в системата на националното стопанство. Това предопределя и системността на
поземлените отношения. На входа на поземлените отношения са вложенията/ресурсите,
част от които са природни и биологични ресурси. На входа са и институционалните норми,
които

регулират

прилагането/приложението/влагането/вложението

на

ресурсите

в

производствената дейност на актьорите в отрасъла. Съчетаването на природни фактори и
институционални норми предопределя сложността от успоредяването в производствния
процес на спецификата на елементи от нежива и жива природа с условия, създадени от
социума. Факторите, които задават условията, вида и характера на ресурсите на входа на
системата на поземлените отношения са разнородни по своя характер, динамично
променящи се под влияния, външни за характера на производствения процес в първичния
отрасъл. Следователно, на изхода от функционирането на системата от обществени
отношения в селското стопанство/поземлените отношения са резултатите от стопанската
активност на субектите в първичния отрасъл. В резултат от протичането на
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производствения процес, осъществяван при различни по своята зрялост поземлени
отношения, вложенията на отрасъл селско стопанство в системата на националната
икономика могат да имат различни характеристики.
На изхода на системата от обществени отношения в земеделието са продуктите,
измерени в натурални и стойностни икономически показатели. Процесите при използването
на земеделския ресурс от отделната стопанска единица в селското стопанство създават
сумарен общ резултативен продукт, които се вгражда в националното стопанство.
Този стопански процес през различните периоди на развитие на социалния модел на
обществата във всяка държава има различен отпечатък в националната икономика.
Процесът на вграждане на резултата от функционирането на системата на земеделското
производство и оказващото ѝ от поземлените отношения влияние, протича различно в
отделните национални икономики. Отликите се определят от социалния модел на
обществата, от социално-икономическата среда и от секторното законодателство във всяка
отделна страна.
Познаването на сложните механизми, които движат икономиката и ролята на
икономиката за състоянието на социално-икономическата система на обществото,
приложени към селското стопанство, рамкират предметния спектър за анализ на
поземлените отношения и фокусират значението на земеползването и земевладеенето за
крайните икономически резултати в отрасъл селско стопанство. Това е сложната рамка, в
центъра на която е ролята на фактора земя. Фокусът в настоящото изследване са
поземлените отношения, процесите свързани с тяхното зараждане и развитие и някои от
пораждащите в хода на тяхното усъвършенстване проблеми. Извеждат се някои особености
и динамични промени в резултат от трансформацията на социалния модел на българското
общество от края на 90-те години на ХХ век. Присъединяването на страната към общото
европейско икономическо пространство след 2007 г. и прилагането на Общата
селскостопанска политика (ОСП), също оказва силно влияние върху процесите на
динамизиране и развитие на поземлените отношения в България. Земеползването и
земевладеенето претърпяват много промени, както вътрешни, така и външни за системата
на селското стопанство. Най-видимите от тези промени резултират в пазара на земеделска
земя у нас. Цената на поземления ресурс и цената за наем са индикатор за сложните процеси
при развитието и съзряването на поземлените отношения у нас.
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Концепцията за изграждане на нов социален модел за развитие на селското
стопанство, изграден въз основа на локални природни дадености и общностни ценности,
хармонично производство и потребление (Woods 2011) предстои да бъде приложена в
нашето селско стопанство. Все още непозната за българската администрация, тази
концептия е интегрирана в прометите на ОСП 2020+. Българското земеделие все още е
подвластно на т.н. „продуктивизъм“, но преходът към новата социално-икономическа
парадигма е необходим. Самобитността на българския прочит на общностната земеделска
политика се изразява в своеобразно загърбване на тенденциите в резултатите от
приложението на промените ѝ в България и в останалите държави-членки на ЕС.
Администрацията

изтъква

факта,

че

ние

сме

първи

при

приложение

на

предприсъединителната програма САПАРД от 2000 г. Факт, които е с общ положителен
знак. Същевременно, това е началото на редица структурни промени в отрасъла, с времето
придобили характер на дисбаланси и разломи между различните производства в
българското селско стопанство. За част от тези производства страната има монополни
условия за производство и благоприятни природно-климатични дадености.
Поземлени отношения и икономически процеси
Картината на развитието на поземлените отношения в селското стопанство на
България е сложна сплав от познаване и прилагане на acquis communautaire, от познаване и
използване на сравнителните предимства за земеделско производство в нашата страна,
които позволяват под открито небе да се отглеждат 145 културни растителни вида, да се
отглеждат десетки уникални местни породи животни. Съчетаването на общностните
възможности с националните дадености и потребности е елемент от концепциите за постпродуктивизъм и мултифункционализъм, които от началото на ХХI век се вграждат в ОСП.
В тази връзка, свиването до „режим на оцеляване“ на интензивните производства и
на подотрасъл животновъдство, не може да се обяснява само и единствено със сбъркания
ход на аграрната реформа при трансформацията на социалния модел у нас. Политическото
решение от края на ХХ век е предпоставка да структурни промени, които след влизането на
България в общото европейско икономическо пространство прерастват в дисбаланси.
Дисбалансите в подотраслите и в секторите водят до отрицателно салдо при търговията с
плодове и зеленчуци. Подобряването на стопанската среда при тези производства би
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възстановило производството им и би подобрило салдото при търговията с тях, което към
настоящия момент е с отрицателен знак (Йовчевска 2016 :122). Това е видимият ефект от
подобряването на стопанската конюнктура – създаване на стойност, която посредством
външнотърговските потоци се трансформира в национален доход. Икономическият прочит
на ползата от редуциране на дисбалансите има и своята социално-икономическа, както и
екологическа положителна страна. В тази сложна системна връзка има много синергизъм.
Създаването на възможности за рентиране на бъдещи ползи, както и умножаването на
положителния ефект от реализирането на потенциалните ползи е теоретична платформа,
характерна на социалните науки. Същевременно, динамиката на социално-икономическата
конюнктура, в която живее социума в ХХI-ви век и произтичащите от това
предизвикателства, е стимул за все по-интензивно прилагане и вграждане на редица
теоретични модели към политическите платформи на общностните политики. Примерът
със синергията като елемент от научното портфолио на социалните изследвания и
развитието на икономическите процеси намира своя проекция в стопанската среда.
Развитието на поземлените отношения и съотносимостта на зрялостта им към
икономическите процеси в селското стопанство е платформа, която разкрива възможности
за синергии между общностна и наионална политика. Усвояването на тези потенциални
възможности повишава икономическат значимост на първичния отрасъл и допринася за
създаването на повече стойност за националното стопанство.
След периода 2008-2012 г., все повече се открояват две обществени перспективи
които бележат социалните науки през последните три десетилетия. След трансформацията
на обществения модел доминира глобализацията с която се свързва пазарното стопанство
(market fundamentalism) и неолибералната политика (neoliberal policy). Второто
направление е теорията за Алтер-Глобализацията, която разширява платформата си след
световната криза от 2008 г. и ревитализира ролята на държавата (Калецки 2010, Пикети
2018) за да се възстановят определени баланси в обществото и да се ограничи
поляризирането на стратификационната пирамида (Boudon 2010, Мирчев 2015). Основната
разделителна линия между двете теоретични доктрини е появяването на неравенство.
Основният спор е: пазар или държава. Формулировката е: „Там, където нивото на
неравенството е ниско, способността на богатството да се трансформира в политическа
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власт намалява в същата степен и вероятността политическите резултати да задълбочат тези
неравенства и т.н. е по-малка” (Крауч 2019).
Факторното търсене, познато от теоретичните школи и научните конструкти
(Савов, Сотирова 1999), при земеделската земя и при развитието на пазара с незаменимия
фактор за производство в селското стопанство у нас има определени специфики. След
провеждането на натурална реституция и ликвидирането на установените стопански
структури в българското селско стопанство, вътрешните фактори за търсене на земеделска
земя са силно ограничени. Политическото решение за промяна на организационната форма
на производствения процес се осъществява при отсъствието на научна експертиза за
икономическа целесъобразност. Мотивите са „възстановяване на справедливостта“ се
разминават с икономическата логика. Резултатът е разпокъсана поземлена собственост и
земеделски земи изведени извън стопански оборот, намалено производство, нарушени
балансови връзки на подотраслово и секторно ниво, както и прекъснат процес на добавяне
на стойност при преработката на селскостопанската продукция.
При протичащите процеси по време на прехода у нас не се отчита и не се
икономизира същностният характер на промяната. Не се прогнозира/икономизира
новата/бъдещата стопанска конюнктура. Не се съблюдава фактът, че в периода 1945-1990
год. „акцентът се поставя върху формата на стопанисване на поземлените ресурси, а не
върху въпросите на собствеността“ (Angelov 2002 :172). При трансформацията на
социалния модел на обществото след 1990 г. мотивът/акцентът е осъществяването на
натурална реституция. Приоритизирането на собственическите права върху земеделската
земя се осъществява за сметка на икономическите блага, които могат да се рентират от
земеползването. Провежда се самоцелно възстановяване на правото на собственост, без
оглед на икономическите последици от такава механична реформа.
В резултат от всички тези вътрешни за страната и отрасъла фактори, поземлените
отношения се зараждат бавно и хаотично. Институционалната среда не благоприятства
процесите за тяхното развитие и усъвършенстване. Собствеността на земеделската земя в
България не е отнета, а е обобществена, но се възстановява по сложен административнобюрократичен ред. След трансформацията на социално-икономическия модел на
обществото, секторното законодателство в областта на селското стопанство и частта му
регулираща ползването на земеделската земя, се променя динамично (Georgiev 2019 :19-27)
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и допълнително утежнява и усложнява стопанската конюнктура. Промените в Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) започват непосредствено след
обнародването. Многобройните поправки блокират обществени отношения при ползването
на земеделските земи.1
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. ДВ, бр. 14 от
2015)
Обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г., попр., бр. 20 от 12.03.1991 г., изм. и доп., бр. 74 от 10.09.1991
г., изм., бр. 18 от 2.03.1992 г., изм. и доп., бр. 28 от 3.04.1992 г., изм., бр. 46 от 4.06.1992 г.,
бр. 105 от 31.12.1992 г., изм. и доп., бр. 48 от 4.06.1993 г.; Решение № 12 на
Конституционния съд на РБ от 8.07.1993 г. - бр. 64 от 27.07.1993 г.; изм., бр. 83 от 30.09.1993
г., в сила от 30.09.1993 г., бр. 80 от 30.09.1994 г., в сила от 30.09.1994 г., изм. и доп., бр. 45
от 16.05.1995 г., изм., бр. 57 от 23.06.1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд на
РБ от 19.06.1995 г. - бр. 59 от 30.06.1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 17.09.1996 г.; Решение №
20 на Конституционния съд на РБ от 7.11.1996 г. - бр. 103 от 3.12.1996 г.; изм., бр. 104 от
6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 6.02.1997
г. - бр. 15 от 18.02.1997 г.; доп., бр. 62 от 5.08.1997 г., изм. и доп., бр. 87 от 1.10.1997 г., бр.
98 от 28.10.1997 г., бр. 123 от 22.12.1997 г., доп., бр. 124 от 23.12.1997 г., в сила от 1.03.1998
г., изм., бр. 36 от 31.03.1998 г., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 88 от 31.07.1998 г.,
изм., бр. 133 от 11.11.1998 г., изм. и доп., бр. 68 от 30.07.1999 г., в сила от 30.07.1999 г., изм.,
бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 106 от 22.12.2000 г., изм., бр.
28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 99 от
22.10.2002 г., изм., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 36 от 30.04.2004 г., бр. 38 от 11.05.2004 г., бр.
87 от 1.11.2005 г., в сила от 26.10.2005 г., бр. 17 от 24.02.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в
сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 9.02.2007 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., изм., бр. 59
от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр.
6 от 23.01.2009 г., изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от
10.04.2009 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 94 от 27.11.2009 г., изм., бр. 99 от
15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., изм., бр. 8 от
25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 25 от 27.03.2012
г., изм., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от
1

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145
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1.01.2014 г., бр. 16 от 19.02.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и
доп., бр. 38 от 7.05.2014 г., изм., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от
28.11.2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм., бр. 31 от
28.04.2015 г., изм. и доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., бр. 100 от 18.12.2015 г., бр. 61 от 5.08.2016
г., в сила от 5.08.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г., изм., бр. 58 от
18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018
г., бр. 55 от 3.07.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 61 от 2.08.2019
г., в сила от 2.08.2019 г.
Проблемите, свързани с поземлените отношения, в частта на земеползването и
земевладеенето у нас, са провокирани от променената социално-икономическа среда при
прехода към пазарна икономика. Първата поправка на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи се осъществява десет дни след приемането му. ЗСПЗЗ претърпява
около 70 поправки. Десетки промени има и в останалите закони имащи отношение към
поземлените отношения. Има политическо решение за изготвянето на нов закон през
настоящата 2019 година, който да обедини норми от всички секторни закони, имащи
отношение към използването на земеделските земи. В законопроекта са обединени Законът
за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за опазване на земеделските
земи, Законът за арендата в земеделието и Законът за опазване на селскостопанското
имущество.
Обществените отношения във връзка със стопанското приложение на земеделска
земя са сложна система, която е под влияние на законодателни и нормативни промени, на
промени в стопанската конюнктура, предизвикани както от т.н. национални, вътрешни
фактори, така и от външни фактори, произтичащи от подготовката за прилагането и от
прилагането на общностната земеделска политика, по силата на Договора за пълноправно
членство на България в ЕС-27 от 2007 г. (Михайлова 2019 :54).
Началото на процесите за съживяване на поземлените отношения се стимулират от
външни фактори. Основният сред тях е подготовката на българското селско стопанство за
прилагане на ОСП в началото на ХХ век. Ускорен процес за покупко-продажба и наемане
на земеделска земя стартира с прилагането на предприсъединителната програма САПАРД.
Положителното влияние на европейските финансовите фондове за подкрепа на доходите на
земеделските производители, оказва съществена роля за окрупняване на разпокъсаната, по
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силата на все още действащия Закон за наследството, земеделска собственост. Въпреки тези
позитивни, външни по своя характер фактори, все още наличието на пустеещи и на
нерационално използвани земи е белег за несъвършени поземлени отношения у нас.
Значимостта земеделието за националната икономика и за социокултурното
равнище на обществото у нас е неотменна във всички периоди на трансформация на
социално-икономическия модел на обществото. Дванадесет години след края на Рускотурската война Петър Габе издава студия, в която пише: „…селското стопанство е
единственият отрасъл, от състоянието на който зависи както икономическото, така и
политическото съществуване на страната ни...“ (Габе 1890) 2. Тази мисъл е актуална и днес,
когато съвременната икономика навлиза в етап на развитие, определян като „нова
реалност”, социално-икономическото развитие се отличава с наличието на големи и
многобройни неравенства (Неделчева 2019). Редица изследователи от социалните науки,
провокирани от кризата през 2008 г., представят вече известни, търсят и нови
методологически решения и изграждат теоретични конструкти, с помощта на които се
търсят отговори на настоящи проблемни полета в обществените отношения (Nelson, R., S.
Winter. 1982, Мирчев 2012). Процесът на разпространение на световната криза фокусира
анализа и върху проявлението на редица процеси, стартирали от 1990 г. породили
биномността Глобализация-Алтер Глобализация. Кризата не е само материално
представена. Кризата е ерозия на идеологии, теоретични школи и политики изградени на
платформата на „Вашингтонския консенсус“ и пазарен фундаментализъм.

1.2.Поземлените отношения в България: процеси и проблеми
проф. д-р Пламена Йовчевска
Специално внимание при изследването на проблемите и процесите на развитие на
поземлените отношения заслужава ролята, която имат промените в законодателството на
страната. Законът за дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), обнародван

2

Петър Габе е завършил политическа икономия в Европа, емигрант от Украйна, който се установява в
Добруджа. Създава иновативно за времето си земеделско стопанство, което е притегателен център за
новосъздаващата се българска интелигенция и прототип за написването на „Чифликът край границата“ от
Йордан Йовков. Дора Габе е негова дъщеря.
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в Държавен вестник. бр. 46 от 20 май 2003 г.3 има съществено значение за ускоряване на
развитието на поземлените отношения в българското селско стопанство. Този нормативен
документ е свидетелство за уникален опит в правния мир в нашата страна. В ЕС се прилага
единствено в България. Законът няма секторен характер, но резултатите от действието му
са

най-показателни

при

приложението

в

селското

стопанство.

През

2003

г.

ЕЛАНА Инвестмънт успешно реализира проект по преструктуриране на дълга на найголямата консервна фабрика в България, Сторко, и последващата й продажба - по мандат
на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). На следващата година
Предприсъединителната програма SAPARD се реализира у нас с активно участие на
ЕЛАНА. Като водещ консултант по SAPARD, през 2005 г. ЕЛАНА Инвестмънт регистрира
първото дружество за инвестиции в земеделска земя в България - ЕЛАНА Фонд за
земеделска земя АДСИЦ. Опитът на дружеството и променената конюнктура са нова
стопанска среда, благоприятстваща развитието и усъвършенстването на поземлените
отношения. Процесът има хибриден характер и съчетава в себе си както вътрешни, така и
външни фактори. Външни за селското стопанство, но вътрешни по своя генезис.
Характерни единствено за българския правен свят. В останалите държави от ЕС – 27 такъв
закон не съществува.
Цените на земеделската земя в България показват ниска променливост по принцип
и особено, когато се сравнят с цените на акциите на публичните дружества. Ето какво е
относителното представяне MSCI Източна Европа индекс*, на индекса SOFIX** и на
българския пазар за земеделска земя за 10 години:
*MSCI Източна Европа индекс отразява компании с голяма и средна капитализация
от региона;
**SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на 15-те акции, търгувани
на Българска Фондова Борса, които са с най-голяма ликвидност и най-голяма пазарна
стойност на фрий-флоута.

3

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467375
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Доходност и волатилност на MSCI ИE, БГ земеделска земя и SOFIX
Доходност

за

130%

286%

89%

Δ%

Δ%

периода на притежаване
Година

Δ%

MSCI

Източна Европа

земеделска земя

SOFIX

2003

30%

1%

148%

2004

23%

3%

38%

2005

68%

14%

32%

2006

28%

17%

48%

2007

12%

19%

44%

2008

-68%

33%

-80%

2009

74%

-5%

19%

2010

22%

8%

-15%

2011

-21%

38%

-11%

2012

11%

24%

7%

Стандартна девиация

40.72%

13.66%

58.21%

7.9%

13.1%

5.9%

- волатилност
CAGR

(усложнен

годишен темп на растеж)
Източник:

http://www.advanceterrafund.bg/vrzki-s-investitori/zashcho-zemedelska-

zemja/
Земеделската земя обикновено генерира по-висока доходност от акциите за дълги
периоди. В нашия пример по-горе от българската земеделска земя се печели около 2-3 пъти
повече от акциите на публични дружества.
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Фигура 1. Развитие на пазара на земя в България 2002-2009

Източник: http://www.zemi.bg/land-stat.php
Пазарът на земеделска земя е елемент от поземлените отношения и показател за
състоянието на поземлените отношения. Графичният образ от фиг. 1 изразява процеса на
пазара на земя у нас в два сегмента, общ брой сделки с имоти и общ брой сделки със земя.
Динамиката

при

сделките

със

земя

се

ускоряват

след

прилагането

на

предприсъединителната програма САПАРД и приемането на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел през 2003 година. Продадената земя за пет годишен период
2004-2008 г. се утроява. От една четвърт през 2004 г., процентът на сделки със земя спрямо
сделките с имоти през 2009 г. надвишава 50%. Световната криза у нас се проявява през 2009
г. През същата година спадът при сделките със земя е по-нисък от спада при сделките с
имоти. Устойчиво повишаващият се дял на сделките със земя спрямо общия дял на сделки
с имоти е индикатор за ценността на земята като инвестиционен актив. Процесът
потвърждава развитието на поземлените отношения у нас.
Подобен процес на усъвършенстване на поземлените отношения се регистрира и от
данните за средните цени на пазара на земя в България през периода 2002-2009 г. (фиг. 2).
Институционалната среда след прилагането на САПАРД и приемането на Закона за
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дружествата със специална инвестиционна цел през 2003 година благоприятства
ускореното развитие на поземлените отношения у нас. Проява на тези процеси е ръстът на
средните цени на пазара на земя в България.
Фигура. 2. Средни цени на пазара на земя в България 2002-2009

Източник: http://www.zemi.bg/land-stat.php
Активизирането на пазара на земеделска земя в България е повлияно от външни
фактори, свързани с общностната земеделска политика, съчетани с вътрешни
институционални промени, последвали от приемането на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел. Обществените отношения във връзка с използването на
земята, както и развитието на стопанските единици в българското селско стопанство се
утвърждават в среда на доминиращ „пазарен фундаментализъм“, при отсъствие на
национална стратегия за развитие на отрасъла. Вътрешните фактори за търсене на
земеделска земя като основен и незаменим производствен ресурс в първичния отрасъл
отсъстват. Пазарът се „раздвижва“ след 2002 г., благодарение на външни фактори. С
идването на САПАРД интересът към селскостопанските активи се проявява в оживяване на
стопанската конюнктура в отрасъла. Резултатът е активизиране и развитие на процесите в
системата на поземлените отношения у нас.
Рецептата „пазарът знае“, еманация на глобализацията, приложена безкритично,
създава сериозни проблеми в системата на първичния отрасъл в България. Създадената
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продукция от животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството се понижава
съществено след 2007 г. При прилагането на ОСП, у нас тези производства се оказаха
„чувствителни“, администрацията класифицира тези производства като „уязвими“. С
помощта на средства от общностната земеделска политика след 2013 г. започна
поддържаща производството подкрепа (фиг. 3).
Фигура 3. Относителен дял на животновъдството, зеленчукопроизводството
и овощарството в създадената обща продукция от уязвимите сектори, %
100%
90%
80%

Животновъдс
тво
Плодове

70%

60%
50%
40%

Зеленчуци

30%
20%
10%
0%
200620072008200920102011201220132014201520162017

Източник: Изчислено въз основа на данни на отдел „Агростатистика“, МЗХГ
Графичният образ на фиг. 3 онагледява процеси в обществените отношения в
българското селско стопанство, чието развитие в среда на свободен пазар, създава
съществени проблеми в стопанската среда на отрасъла. Нещо повече, производства, които
са били част от емблемата на страната и са създавали доход за националната икономика
посредством външнотърговските потоци, днес са в изключително неблагоприятна среда
(Попов 2018, Стоева 2019). Интензивните производства, при условията на избрания начин
на подпомагане по линия на ОСП, на единица площ, са поставени в неблагоприятна среза
за развитие в сравнение н екстензивните култури. Това е основна причина за тяхното
маргинализиране и за проявление на монокултурие в българското селско стопанство.
На европейско ниво също се отчитат „неравновесни процеси“ при подпомагането.
На следващата схема се откроява неравенство и дисбаланс при подпомагането. Голяма част
от средствата се насочват към малка част от стопанствата.
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Този резултат от подкрепата променя смисъла на философията на общностната
земеделска политика, подкрепа на доходите.

Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal сontent/BG/
Редица изследователи (Galluzzo 2015, Voltr, Kubačák, Hruška 2018) с помощта на
микро и макро модели извеждат причинно-следствени връзки между проявите на
изкривявания в поземлените отношения и пораждащите се от това неблагоприятни
социално-икономически дисбаланси.
Нова бюджетна и програмна политика 2021-2027
Предстои нов период ОСП 2020+. Предложението на Европейската комисия е за
очаквано намаление в размер на около 5% от бюджета. Предвижда се нов баланс на
отговорностите между Брюксел и страните членки, залага се на приоритизиране на
националните специфики и на постигането на резултати. Предвижданото намаляване на
преките плащания над 60 хил. евро и въвеждане на таван от 100 хил. евро са действие в
подкрепа на укрепването на фамилните стопанства. По-целенасочена подкрепата и
засилване на амбициите в областта на опазване на околната среда и климата се обвързва с
опростяване на правилата при прилагане на общностната земеделска политика и
намаляване/облекчаване

на

бюрократичните

изисквания

пред

бенефициарите.

Предвиденият бюджет на ОСП за 2021-2027 г. е 365 млрд. евро, което е с 5% по-малко
спрямо бюджета през настоящия програмен период. Основната причина за намаляването на
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финансирането е Brexit и очакваната загуба на 12 млрд. евро от излизането на
Великобритания от ЕС.
Предложението при прилагането на ОСП 2020+ да се обръща се по-голямо внимание
на малките и средни стопанства има положителна роля за подобряване на стопанската среда
в отрасъла. В тази насока са промените в задължителната Схема за преразпределително
плащане и предвидените тавани на плащания за големите стопанства. Позитивно
предложение за бъдещето на отрасъла е определянето на специален бюджет за младите
фермери. В тази насока са и препоръките на Европейската сметна палата в доклад №10/2017
г.4. ЕС насочва усилия за осигуряване на работещи механизми за навлизане на повече млади
хора в земеделския отрасъл, инициатива, която среща широка политическа подкрепа от
висшето административно ръководство на МЗХГ5. За целта се предвижда заделяне на
минимум 2% от националния пакет за директни плащания за млади фермери. Всички тези
промени в ОСП 2020+ са в позитивна за българските селски стопани насока. Същността на
новата общоевропейска политика е в дух на заместване на „отсъстващата“ държава и се
вписва в теоретичната рамка на Алтер-глобализацията. Заместващата роля на общата воля
на европейския законотворец не освобождава националните администрации от отговорност
за създаване на възможности за ефикасно прилагане на финансовия ресурс в обем и начин,
удовлетворяващ националните приоритети на всяка отделна държава, както и реализиране
на конкретни резултати от прилаганите политики.
В случая с българското селско стопанство промените в ОСП 2020+ са носители и на
синергийни ползи за първичния отрасъл. Новите правила в политиката биха допринесли за
смекчаване на някои от проявилите се след 2007 г. дисбаланси при прилагането на
общностните норми в българското земеделие. Промените в политиката на новата
Европейска комисия също са в дух ориентиране на ОСП 2020+ към преодоляване на някои
проблеми при прилагането на предходните програмни периоди. Председателят на ЕК
Урсула фон дер Леен инициира в рамките на първите си 100 дни, предложения за така
наречената "Европейска зелена сделка"6, Очаква се до края на 2109 г. да се публикува
резюме на план за реализация на идеята. Отраслите Земеделие и Храни ще бъдат
4

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zam-ministr-krsteva-swot-analizt-za-okolna-sreda-i/
ползвано на 19.11.2019 г.
6
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines
5
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разгледани най-вече чрез стратегията "От фермата до трапезата", която има за цел да
изгради

"справедлива,

здравословна

и

екологична

хранителна

система"

гарантирайки "високите цели в областта на околната среда и климата в реформата на
Общата селскостопанска политика". Фокусът основно е върху изготвянето стратегическите
планове на държавите членки. Очаква се ЕК да представи Бяла книга за стратегията "От
Фермата до трапезата“ около пролетта на 2020 г., с оглед на разгръщане на ключовите
инициативи до края на годината. На фокус е и общата "цел за нулево замърсяване" и
намаляване използването на потенциално вредни химични вещества. ЕК ще работи за
приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни
правила до 2021. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство,
засягащо селското и горското стопанство, за да гарантира, че то е в съответствие с
"обновената цел в областта на климата и биоразнообразието". Комисията планира да
проведе семинар с държавите членки през януари 2020 г., за да обсъди стратегията "От
фермата до трапезата". Консултации със заинтересованите страни се предвиждат през
февруари 2020 г.
Всички тези промени в европейката общностна политика са в духа на новата
икономическа теория, която е в основата на концепцията за Алтер -глобализацията и целят
постигане на известно смекчаване на процесите, предизвикващи проблеми с неравенството.
В България част от тези проблеми се изразяват в структурни дисбаланси, разширяване на
екстензивното и монокултурно земеделие, наличие на т.н. „уязвими сектори“ –
животновъдството, производство на плодове и зеленчуци, за чието отглеждане в нашата
страна има уникални природно-климатични дадености.
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2.Втора глава. Поземлени отношения и земеделска земя
2.1.Инвестиционна активност в земеделска земя и някои проблеми свързани с
достъпа до поземлените ресурси
доц. д-р Минка Анастасова-Чопева
Въведение
Осигуреността със земеделска земя е една от основните предпоставки за постигане
целите на аграрната политика свързани с развитието на екологосъобразно, адаптивно към
климатичните промени устойчиво селско стопанство. Инвестирането в земеделска земя
през последните години все повече се осъзнава като обективна необходимост от страна на
земеделските производители. Това на свой ред поражда редица проблеми свързни с достъпа
до нея породени не само от естеството на този основен капиталов фонд като незаменим и
ограничен природен ресурс. Допълнително апетите към земеделската земя се увеличават с
действащата система на европейските субсидии, която осигурява на големите фирми и
инвеститори значителни приходи заради огромните земеделски масиви, с които те
разполагат. Приетата през 2013 реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС въведе
ограничение на максималните субсидии, изплащани на хектар. С това трябваше да се
осигури по-справедливо разпределение на субсидиите и да се стимулира устойчивото
земеделие чрез стопанства от семеен тип с разнообразна продукция, вместо агроиндустрии,
залагащи на монокултури.
Целта на настоящето изследване е да се проучи каква е насочеността на земеделските
стопани към инвестиране в земеделска земя и разкрият основните проблеми свързани с
достъпа до нея.
Методи и използвани данни
За постигане на така формулираната цел са използвани получените резултати от
научен

проект

„Влияние

на

инвестиционната

подкрепа

върху

икономическата

жизнеспособност на земеделските стопанства”(2015-2016), разработен от колектив на ИАИ
с р-тел проф.д-р Д.Николов. Допълнително е проведено анкетно проучване със
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съдействието на компания „Агрион”, асоцииран член на Асоциацията на собствениците на
земеделски земи през 2019г. относно проблемите с достъпа до поземлените ресурси.
Анкетирани са експерти от 19 областни офиса на тази компания.
Приложени са методите на статистическите групировки и сводки, дескриптивен
анализ, корелационен и регресионен анализ, индексен анализ, графичен метод, сравнителен
анализ, интегрален коефициент на структурните изменения и др.
Освен емпиричната информация са използвани допълнително данни в официално
публикувани доклади, отчети и други материали от НСИ, МЗХГ, ИАИ и др. източници.
Резултати
Анализ на инвестиционната активност на земеделските стопани
От началото на 2007г. насам инвестиционната активност на земеделските
производители бележи тенденция на постянен ръст (таблица 1).
Анализът на данните показва, че стойността на направените общи инвестиции средно от
едно земеделско стопанство нараства през 2016г. повече от четири пъти (4.45) спрямо 2007г.
Следва да се отбележи, че въпреки констатираната положителна тенденция в развитието на
инвестиционната дейност, голяма част от земеделски производители не са извършили
инвестиционна дейност.

Таблица 1. Стойност на направените инвестиции по видове средно от едно ЗС през
отделни години на 2007-2016 (лв.)
Инвестиции в :

Година

зем. земи

машини,
съоръжения,
стоп. сгради оборудване

2007

12767

26638

62219

495

102119

2008

10330

27674

104298

12476

154777

2009

4094

18595

88452

3697

114838

2010

16132

19014

97595

2897

135637

трайни
насаждения

Общо
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2011

18718

29239

114804

2168

164930

2012

22641

15154

109318

2550

149663

130824

110489

181016

32603

454932

н.д.
......

2016

Източник: Собствени изчисления с данни от СЗСИ

Тези от тях които са реализирали инвестиционните си намерения са предимно
големите земеделски

стопанства, с икономически размер над 15000 евро стандартна

продукция. През 2016г. близо една пета от тях (24.8%) са инвестирали в машини и
съоръжения, 14% от тях са инвестирали в земя; 6.4% в трайни насаждения.
Значението на различните видове инвестиции за земеделските стопани може да се
проследи на фигура 1.
Фигура 1. Структура на инвестициите средно в едно стопанство по видове за
отделни години (%)
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н.д.
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н.д.
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0

2008
8
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3

2010
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1
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2

Машини, Оборудване

61

67

77

72
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40

Стопански Сгради

26

18

16
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10

24

Зем.земя

13

7

4

12

11

15

29

Трайни насаждения

н.д.

2016
7

Източник: Собствена графика
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Анализът на данните сочи, че с приоритетно значение сред земеделските стопанства
са инвестициите в машини, съоръжения и оборудване. Те заемат най-висок относителен дял
през всяка една година от изследвания период. Въпреки това, доминантата на този вид
инвестиции в сравнение с останалите видове инвестиции е с отслабваща сила. От 61% през
2007г. , техният обхват през 2016г. спада на 40%. Осъзнаването на необходимостта от този
тип инвестиции от страна на земеделските производители и свързаните с това преки
положителни резултати от тяхното внедряване е по-силно изразено в началото на
разглеждания период. Постепенно след това, инвестиционните намерения започват да
„набират скорост” по отношение и на останалите видове земеделски инвестиции.
Прави впечатление нарастващото значение на основния природен и незаменим
ресурс в земеделието, а именно поземленият ресурс. Въпреки, че през отделните години се
наблюдават известни колебания относно инвестициите в земеделски земи, като цяло е
налице тенденция на тяхното увеличаване, която бележи ускорен темп през 2016г. В
абсолютно изражение техният ръст през 2016г. е повече от 10 пъти (10.2) в сравнение с
2007г. Относителният дял на инвестиционните разходи в земеделска земя също нараства:
от 13% през 2007г. на 29% през 2016г. и това е вторият по значимост вид инвестиции на
земеделските производители.
Много драстично абсолютно увеличение бележат инвестиционните разходи в
трайни насаждения- от близо 500 лв. на стопанство през 2007г. на близо 33 хил. лв. през
2016г. Като относително присъствие в общата структура на земеделските инвестиции,
тяхното значение все още е доста скромно. През 2016г. едва 7% от всички направени
инвестиционни разходи средно в едно земеделско стопанство са предназначени за трайните
насаждения. Независимо от това положителното развитие на инвестиционната дейност
свързана с увеличаване площите на трайнит енасаждения е безспорен факт.
Очевидно е, че между инвестиционната активност в земеделска земя и в трайните
насаждения съществува определена зависимост. По-точно тази зависимост е измерена с
помощта на корелационния и регресионен анализ. Получените резултати от тяхното
приложение могат да се видят в таблица 2.
Стойността на корелационния коефициент показва умерена статистически
устойчива зависимост между зависимата променлива и избраният фактор. Смисловата
интерпретация на регресионния коефициент показва, че на всеки един земеделски
производител, който инвестира в трайни насаждения съответства вероятност в размер на
50% той да инвестира и в земеделска земя.

30

Таблица 2. Регресионен модел при зависима променлива инвестиционна
активност в земеделска земя
КоефиКоефициенти

Коефициент
корелация R

F-емпир.
стойност

t-стойност

циент на СтанДърбин - дартна
Уотсън
грешка

Ниво
на
значимост
(α)

39,155

х

1,759

0,483

0,000

х

6,922

х

0,245

0,000

0,436

0,000

на

0,436
Свободен
коефициент
0,31

Инвестиционна
активност
в
трайни
х
насаждения

6,257

х

0,501

Източник: SPSS с емпирични данни

Стойността на корелационния коефициент показва умерена статистически
устойчива зависимост между зависимата променлива и избраният фактор. Смисловата
интерпретация на регресионния коефициент показва, че на всеки един земеделски
производител, който инвестира в трайни насаждения съответства вероятност в размер на
50% той да инвестира и в земеделска земя. Това означава, че половината от стопаните с
намерения да инвестират в трайни насаждения не разполагат с достатъчно земеделска земя.
На тях им се налага заедно със закупуването на овошките и съответното техническо
оборудване да закупят или наемат необходимите площи, което увеличава търсенето на
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земеделска земя. Това твърдение е вярно с 95% гаранционна вероятност, което означава че
от 100 подобни случаи изказаното твърдение е вярно в 95, а за останалите 5 случаи то не е
валидно. Адекватността на регресионния модел се доказва от емпиричната стойност на
коефициента на Фишер (39,15), която е по-висока от теоретичната F-стойност (5,15).
Определен интерес представлява сравнителният анализ между реалната
инвестиционна активност през периода 2007-2013г. и потенциалните нагласи на
земеделските стопани да инвестират в различни дълготрайни физически активи през
следващите години. За целта са използвани получените резултати от научен проект
„Влияние на инвестиционната подкрепа върху икономическата жизнеспособност на
земеделските стопанства” (2015-2016). Емпиричните данни дават възможност анализа да се
проведе по райони на планиране. Измененията в структурата на потенциалната
инвестиционна активност на земеделските производители в сравнение с реалната през 20072013г. в районите на планиране могат да се проследят на фигури 2 и 3.

Фигура 2. Динамика в структурата на инвестиционното поведение на ЗС по
райони на планиране за периода 2007-2003г. (%)
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
СЗР

СЦР

СИР

ЮИР

ЮЗР

ЮЦР

Средно в
страната

зем.земя

20.0

16.7

25.8

7.1

20.5

15.1

17.5

трайни

11.4

22.9

6.5

23.2

29.5

279.0

62.1

машини

54.3

50.0

45.2

50.0

40.9

43.0

47.2

сгради

14.3

10.4

22.6

19.6

9.1

14.0

15.0

Източник: Авторска графика с данни от емпирично представително изследване
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Фигура 3. Динамика в структурата на инвестиционните нагласи на ЗС по
райони на планиране за периода 2014-2020г. (%)
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28.6
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Източник: Авторска графика с данни от емпирично представително изследване

Сравнителният анализ на данните в двете графики показва засилен интерес към
земеделските инвестиции през вторият програмен период в сравнение с 2007-2013г.
В структурно отношение от гледна точка на вида на земеделските инвестиции са
настъпили съществени промени. През 2007-2013г. доминиращата роля на инвестиционната
дейност в машини, съоръжения и оборудване заема приблизително половината от всички
направени инвестиции (47.2%), докато според нагласите за 2014-2020г. техният дял спада
на 32.8%. Тази тенденция е характерна за почти всички райони с изключение на СИР, в
който поради специализацията в производството основно на зърнени култури,
инвестиционната активност в селскостопански машини нараства на 51.5%.
Наблюдава се засилена ориентация към инвестиции в земеделска земя (повече от два
пъти - от 17.5% на 39.8%). Нарастващото значение на инвестициите в земеделска земя през
настоящия период резултира в по-големият относителен дял на този вид инвестиции и
измества потенциалните инвестиционни нагласи в машини, съоръжения и оборудване.
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Необходимостта от използването на повече земеделска земя и съответно повишен
интерес за инвестиции в нея е налице при всички райони на планиране. Това се дължи на
получаваните директни субсидии за единица площ, които стимулират земеделските
производители да развиват своята дейност върху по-големи по размер парцели. Под
средното за страната нарастване на инвестиционният интерес в земя са СЗР; ЮЦР и ЮЗР.
Въпреки това, може да се отбележи че в най-проблемният район (СЗР) има повишен
инвестиционен интерес към земеделската земя.
Засиленият интерес към инвестиции в земеделска земя е положителен знак за
разширяване обхвата на използваната земеделска площ, за увеличаване на икономическият
потенциал на земеделските стопанства и постигане на по-добри производствени и
финансови резултати. От друга страна, повишеният интерес към земеделската земя поставя
редица проблеми свързани с развитието на пазара на поземлените ресурси, с правилното
управление и използване на земеделската земя, с осигуряването на необходимият достъп до
нея и т.н. По-нататъшното повишаване на инвестиционният интерес към земеделската земя
особено в най-плодородните райони ще доведе неминуемо до съответно увеличаване на
пазарната цена на земята (най-вече в Добруджа и Горно-Тракийската равнина).
Най-добре наблюдаваните различия в ивестиционното поведение на фермерските
стопанства между двата периода могат да се разкрият синтезирано с помощта на т.н
интегрален коефициент (Ir) на структурните изменения. На национално равнище неговата
стойност възлиза на 56%, което е показателно за наличието на съществени различия между
двете структури на инвестиционна активност. Стойностите за отделните райони се движат
в диапазона от 0.10 в СИР до 0.46 в ЮИР. Теоретично максимално възможната стойност
може да достигне 1 в случай на пълно разминаване на двете сравнявани структури и
минимална стойност 0, когато между двете структури липсват каквито и да е различия, т.е
те са напълно идентични.
Изводи
Направеният досега анализ дава основание за следните изводи:
- Установена е положителна тенденция на нарастване на абсолютната стойност на
инвестиционните разходи средно на едно земеделско стопанство;
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- В голяма степен това се отнася до инвестиционните предпочитания в земеделска
земя и в трайните насаждения;
- Въпреки, че приоритетно значение на инвестициите в машини, съоръжения и
оборудване се запазва, то има все повече отслабваща притегателна сила за сметка на
увеличаващият се инвестиционен интерес в земя и трайни насаждения;
- Промените в инвестиционните приоритети на земеделските производители са
довели до съответно преструктуриране на инвестиционните разходи;
- На втори план по значимост през 2016г. се нареждат инвестициите в земеделска
земя пред инвестициите в стопански сгради;
- Според потенциалните нагласи на земеделските производители до 2020г.
инвестициите в земеделска земя ще имат водеща роля пред останалите видове земеделски
инвестиции;
- Налице е умерена зависимост между инвестициите в трайните насаждения и
инвестиционната активност в земеделска земя;
- Установената връзка между двата вида инвестиции обуславя нарастване на
търсенето на земеделска земя, при съответна инвестиционна насоченост към трайните
насаждения;
- Мерките за инвестиционна подкрепа през периода 2014-2020г. са дали определен
тласък в инвестиционната активност на земеделските стопанства във всички региони на
планиране.
Някои проблеми с достъпа до земеделска земя
Ограничените поземлени ресурси и установеният повишен инвестиционен интерес
към земеделска земя определя необходимостта да се разгледат основните проблеми
свързани с нейният достъп. Във фокуса на вниманието основно са младите земеделски
стопани (до 40г. възраст), които в сравнение с останалите фермери срещат по-големи
трудности свързани с обезпечеността със земеделска земя.

Измененията в размера на

стопанисваната от младите фермери земеделска земя през периода 2007-2016г. по форми на
стопанисване може да се проследи на фигура 4.
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(%)

Фигура 4. Разпределение на земята по форми на стопанисване от младите
фермери през 2007-2016г. (%)
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Източник: Авторска графика с данни от МЗХГ

Анализът на горната информация показва, че през годините плавно намалява делът
на собствената земя и съответно се увеличава този на наетата земя. От близо 1/5 собствена
земя през 2007г. младите производители са собственици на едва 13.8% от земята, която
стопанисва през 2016г. В абсолютни цифри общият размер на собствената земя на младите
фермери също бележи спад с почти 12% - от 138546 ха през 2007г. на 121928 ха през 2016г.
Релевантно на това, увеличението на наетата земя е с 30% (от 587708 ха на 764673ха).
Собствената земя на младите стопани в повечето случаи е наследствена. Ако искат да
започнат агробизнес на собствена земя или да разширят вече съществуващо стопанство чрез
допълнително закупуване на земя, на тях им е необходим финансов ресурс, с който те на
младежка възраст почти не разполагат.
Поради специфичният характер на земеделското производство и на системният риск,
на който той е изложен, банките отпускат кредити само при доказана устойчивост и
гарантирана рентабилност на стопанството. Младите стопани в повечето случаи нямат
натрупан опит, липсва им кредитна история, нямат достатъчно капитал за обезпечение
(собственият им капитал по данни на Агростатистика, МЗХ съставлява 23% от този на
останалите фермери) и гаранция на необходимият банков кредит. Банковият пазар не
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предлага земеделски кредитни продукти, предназначени само за млади фермери по подобие
примерно на младежките жилищни кредити, на студентските заеми и др.
Достъпът до земеделска земя се усложнява от общата картина на нейното
разпределение между различните по юридически статут стопанства независимо от
възрастта на техните управители. Налице е концентрация на земята в ръцете на едрите
стопанства (ЕООД, ЕТ, ШД, ЗК), чиито относителен дял по данни на МЗХГ през 2016г.
възлиза на 5%. Същите владеят приблизително 70% от цялата земеделска площ. За
протичането на този процес, който се развива не само в България, но и в страните на Европа
допринася

системата

на

директните

субсидии

за

площ

стопанисвана

земя

https://www.dw.com/bg/в-чии-ръце-е-земята-на-българия/a-38921428. Това явление някои
наричат „заграбване на земя”. Европейските субсидии осигуряват на големите фирми
значителни субсидии поради огромните земеделски масиви.
По-трудният достъп до земя за земеделските стопани в т.ч младите фермери
допълнително е обусловен от нарастващата пазарна цена и рентата заради повишеното
търсене на поземленият ресурс (фигура 5 и фигура 6).
Фигура 5. Средна цена на сделките за покупка на земеделска земя по области и
отделни години- лв./дка
2500

2032

2000
1500
1000
500

1229
872 908 857949838
565

862897
620

9661010
772811 859783
641
571

193

578

608
422

95 123

Общо за страната
Видин
Враца
Ловеч
Монтана
Плевен
Велико Търново
Габрово
Разград
Русе
Силистра
Добрич
Търговище
Шумен
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Благоевград
Кюстендил
Перник
София
София (столица)
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Смолян
Хасково

0

2010

2016

2017

Източник: Авторска графика с данни от НСИ
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Още от влизането на България в ЕС средната цена на земеделската земя се е
увеличила почти четири пъти, като скокът в някои региони е по-висок според официалната
статистика( НСИ). За 2017 г. средната цена за страната е достигнала 872 лв. за декар, което
е ръст от 14.6% спрямо предходната година. В най-атрактивната област - Добрич, цената на
декар е преминалата границата от 2 хил. лв., достигайки 2032 лв. Най-ниски са цените на
земеделската земя в Габрово, Перник и Кърджали. Според Асоциацията на собствениците
на земеделски земи (АСЗЗБ) основното търсене е на качествена земеделска земя, а сред
факторите, които влияят, са качеството на почвите, размер на парцела, възможността за
напояване, наличието или не на рентни отношения и дългосрочни договори, възможности
за получаване на субсидии и участие в европейски програми. Подобно е положението с
динамиката на рентните плащания (фигура 6).

Средната рента за страната през 2017г. се е увеличила точно два пъти в сравнение с
2010г. и достига 46 лв./дка. И при рентните плащания най-високи стойности се наблюдават
в традиционните райони на Северна България- Добричко- 87 лв./дка, Силистра- 77 лв./дка;
Разград, Варна и Русе, а най-ниски в Габрово, Кърджали и София.
Фигура 6. Средни цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя по
области и отделни години (лв./дка)
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По-трудният достъп до земя за младите З.С в сравнение с останалите стопанства,
допълнително може да се обоснове със сравнителен анализ на измененията в общият
размер на ИЗП и съответно на ИЗП в едно стопанство (фигура 7).

Фигура 7. Индекс на изменение на общият брой на З.С., на броят на З.С. с млади
стопани, на общият размер на ИЗП и на размера на ИЗП в З.С. на младите стопани
през 2016 г. спрямо 2007 г.
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Източник: Авторска графика с данни от Евростат

Резултатите на горната фигура показват, че общият размер на ИЗП от млади
стопанства расте по-бързо от темпа на нарастване на ИЗП за всички стопанства (1.22 пъти
срещу 1.09 пъти). Това се дължи но по-бавното намаление на броят на младите стопанства
в сравнение с намалението на общият брой на всички стопанства. През 2016г. младите
стопанства съставляват 74% от тези през 2007г., докато останалите стопанства са 41%.
Едновременно с това темпът на нарастване на ИЗП в едно младо стопанство е по-нисък от
темпа на нарастване на ИЗП в останалите стопанства (1.65 срещу 2.65). По- бързото
повишаване на общият размер на ИЗП в младите стопанства има за проекция увеличаване
на делът на тяхната земя в общата структура на ИЗП, който през 2016г. достига 20% (фигура
8).
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Фигура 8. Изменение в делът на земята стопанисвана от млади феремери през 20072016г. (%)
25.0
20.0

(%)

15.0
10.0
5.0
0.0

2007

2010

2013

2016

дял ИЗП в младите З.С.

17.8

18.9

16.9

19.8

дял млади З.С.

7.8

12.9

13.0

14.0

Източник: Авторска графика с данни от Евростат
За получаване на допълнителна информация относно достъпа на земеделските
стопани до земя е извършено изследване по метода на експертната оценка. За целта е
проведено специално анкетно проучване със съдействието на компания „Агрион”,
асоцииран член на Асоциацията на собствениците на земеделски земи в периода 02.0410.04. 2019г. Това е водеща компания в управлението и мобилността на земеделските земи
(покупко-продажба; договори (споразумения) за наем/аренда; заменки на земи и др.) с 19
областни офиса в страната. В допитването са взели участие представители на тези офиси.
Зададени са три ключови въпроси относно възможностите за достъп до земеделска земя.
Обобщените получени резултати показват, че за половината от анкетираните експерти
съществуват сериозни пречки за достъп до земята в най-плодородните земи; а
приблизително за 1/5 от тях не съществуват пречки само за достъп до земята в планинските
и гранични райони; според 1/3 съществуват пречки за достъп до земята навсякъде в
България.
Пречките за достъп до земеделска земя са подредени по степен на важност по петобалната система както следва. На първо място с оценка 4.2 е липсата на достатъчно
финансови ресурси особено при младите фермери за да инвестират в земя. На второ място
с оценка 3.8 се нарежда високата цена на най-плодородните земи; следват причини свързани
с голямата разпокъсаност на земята- 3.3; с липсата на достатъчно свободна земя в найплодородните райони – 2.9 и факта че свободните парцели са малки по размер – 2.6.
Получените резултати разкриват основните причини за ограниченият достъп до земеделска
земя.
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На възможностите за достъп до земя посредством т.н „бели петна “ съгласно чл. 37
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, анкетираните експерти дават
скромната оценка от 1.8 по три- степенната система. Това може да се обясни донякъде с
факта, че в Североизточна България по информация от асоциацията на
зърнопроизводителите няма резерви за генериране на „бели петна“. Такива са очертани
предимно в планинските и по-слабо продуктивните земеделски земи. С най-висока оценка
от 2.8 са възможностите за вземане и ползване на земя под наем. Основен и най-сигурен
начин за осигуряване на младите стопани със земя освен чрез онаследяване е сключването
на договори за нейното наемане или арендуване.
Временният достъп до земеделска земя от фонда на т.н „бели петна“ има
положителна роля преди всичко за осигуряването с по-ниско продуктивни земи.
Най-плодородните и най-търсените земеделски земи в по-слаба степен могат да
бъдат включени в т.н „бели петна“, което не допринася съществено за увеличаването на
достъпа до тези земи.

Изводи:
- Ръстът на средният размер на земята в земеделските стопанства на младите
фермери е по-нисък в сравнение с този в останалите стопанства.
- Банковите институции не отпускат кредити при облекчени условия за инвестиране
в земеделска земя, предназначени специално за млади фермери, което затруднява достъпа
им до земя.
- Липсват преференциални условия за ползване на инвестиционни кредити,
специално предназначени за младите фермери.
- Сравнително по-евтино е наемането на земеделска земя, което също е свързано с
ползването на кредити, но задълженията се покриват по-лесно със получените субсидии по
СЕПП.
- Младите стопани предпочитат наемането на земя като основна форма на
стопанисване и достъп до земеделска земя.
- Концентрацията на земеделска земя в ръцете на малко на брой, но едри стопанства
затруднява достъпа до земя в т. ч и за младите фермери.
- Постоянното повишаване на пазарната цена и рентата на земеделската земя води
до труден достъп на младите стопани, които не са платежоспособни и конкурентни на
пазара на земя.
- Ограниченият достъп до земята е неоспорим факт почти за цялата страна, но с
особена сила това важи за най-плодородните земи. Възможностите за достъп до
земеделските земи в планинските и погранични райони определено са по-големи.
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- С първостепенно значение за ограниченият достъп до плодородна земя са слабите
финансови ресурси особено на младите стопани и липсата на достатъчно земеделска земя в
най-плодородните райони.
- С по-слаба степен на въздействие, но също така с негативно влияние върху достъпа
до поземлените ресурси е съществуващата разпокъсаност на земеделската земя на много на
брой дребни парцели.
- Временният достъп до земеделска земя от фонда на т.н „бели петна“ има
положителна роля преди всичко за осигуряването с по-ниско продуктивни земи
- Най-плодородните и най-търсените земеделски земи в по-слаба степен могат да
бъдат включени в т.н „бели петна“, което не допринася съществено за увеличаването на
достъпа до тези земи.
- Сравнително най-сигурният и основен начин за осигуряване на младите стопани
със земя освен чрез онаследяване е сключването на договори за нейното наемане или
арендуване.

2.2.Проблеми на земеползването при унаследяване на земеделско стопанство.
гл. ас. д-р Даниела Цвяткова
Съществуват различни подходи и теории, приложими към изучаването на промяната
в земеползването, факторите, които го определят, и връзките и взаимоотношенията между
участниците в тези процеси. Общото между всички тях е идентифицирането на приноса и
ключовото значение на използването на земята за продоволство, опазването на природните
ресурси, благосъстоянието на местното население и в същото време приносът към борбата
с климатичните промени.
Обществено-политическите и стопански реформи промениха България в значителна
степен, но се оказаха голямо предизвикателство за хората, неподготвени за живот в новите
условията. Най- съществен от социално-икономическа гледна точка се оказа проблемът с
преминаването към плурализъм във формите на собственост на земеделска земя.
Собствеността

породи социално неравенство чиято роля повечето българи оценяват

негативно, тъй като през изминалите години реституцията и приватизацията на средствата
за производство, земеделските земи, терените и сградите протичат бавно и мъчително.
През първата половина на ХХ век България е типично земеделска страна,
характеризираща се с голяма свръхнаселеност и скрита безработица в селата. Над 80% от
икономически активното население е селско (към 1945 г. те са 82.4%). Традиционно
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голямото българско семейство по това време, както и начинът на наследяване на земите са
основните фактори, допринасящи за по-нататъшното й раздробяване (Рангелова, 2006). А
значителното реформиране на българското селско стопанство в края на ХХ век беше дълъг
и труден процес. Възприетият начин на връщане на и премахване на старата система на
кооперативни стопанства доведе до продължително и трудно възстановяване на
собствеността. В страни от ЦИЕ, сегашни членове на ЕС, не настъпи масово излизане от
производствените

кооперативи

или

тяхното

масово

разтурване.

Като

че

ли

социалнопсихологическата неподготвеност на обществото към настъпващите изменения в
съдбата им, към приемането на риска за към самостоятелно стопанисване, недостигът на
знания и опит за това, а също и на финансови и материални средства ги спираше към
самостоятелна селскостопанска заетост (развитие на аграрно предприемачество). По данни
но Министерството на земеделието и храните (МЗХ) от проведено през 2010 г.преброяване
на земеделските стопанства в страната по методология, съобразена със законодателството
на ЕС, възстановяването на частната собственост върху земеделската земя след 1989 г.
доведе до разпокъсване на площите и създаване на многобройни дребни стопанства, които
преобладават - 91,4% от тях притежават по-малко от 5 ха земеделска площ. Липсата на
адекватна аграрна политика и неблагоприятната икономическа среда през годините са
причината големият брой на дребните стопански единици в страната да се запази и до днес.
Унаследяване на земеделска земя и възможности за развитие на фамилни стопанства
и младежка заетост в селските райони
Има различни схеми за наследяване на земята. До голяма степен те се формират от
типа икономика, географската среда, бита, нравите и някои други особености на дадените
общества. Най- значителният проблем, който никъде не е разрешен в достатъчна степен, е
проблема с разпокъсването на землената собственост при наследяването. Това е така,
защото тук в най–голяма степен се сблъскват икономически и морално-етически елементи.
Фамилния бизнес е специфичен вид стопанска дейност, която е често ограничена по
своя размер. В историческите периоди главно занаятчийските и земеделските дейности са
били почти единственото средство за препитание, като е било прието собствеността върху
тях да се предава поколение на поколение. Днес фамилния бизнес значително допринася за
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развитието на икономиките - около 60 % от европейските фирми са семейни .Фамилния
бизнес е на лице, когато над 51% от собствеността е в ръцете на семейството. Смята се, че
когато над 50% от собствеността на една фирма се притежава от хора в рамките на едно и
също семейство, бизнесът е семеен.
Фамилните земеделски стопанства имат важно икономическо и социално значение.
В синхрон със земеделските кооперации поддържат традициите, обичаите, историята,
автентичния фолклор, и са символ на българщината в селските райони. Осигуряват трудова
заетост и сплотеност на селските домакинства.
Според данни от преброяването на земеделските стопанства в световен мащаб
фамилните стопанства са над 90% от всички стопанства. Те обработват около 53% от
земеделската земя. Основна дейност на семейните ферми е производството на земеделски
продукти за собствена консумация и производство на храни, предназначени за пазара.
Преходът между поколенията във фамилното стопанство е критична фаза от жизнения
цикъл на стопанството. Унаследяването не трябва да се приема единствено, като физически
акт на предаване на собствеността върху земята, но и като възможност за включването им
в

дейността

на

съвременните

земеделски

кооперации.

Взаимодействието

на

икономическата (бизнес) със социалната (домакинство) среда поставя основателно въпроса
за степента на взаимодействието и влиянието

между фамилното стопанство и

кооперацията. Това ще засили ползите при коопериране на малките семейни ферми в нови
структури и степента на участие на младите наследници, като допълнителен фактор за
повишаване на устойчивостта на земеделските кооперации в селските райони.
Според Davidova и Thomson (2013), фамилните земеделски стопанства са поустойчиви и гъвкави, което се дължи на използването на семеен труд, на по-бързата
адаптация към променящите се технологични, икономически и социални външни и
вътрешни условия. Културната привързаност към селското стопанство и земята, особено на
потомствени семейни ферми също играе важна роля за тяхната жизненост. В тази насока
действа и склонността на малките стопанства да се диверсифицират към нови земеделски
или неземеделски дейности и да бъдат мултифункционални, което е положително за
околната среда, за ландшафта и за биоразнообразието.
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Редица автори (Glover, J., Reay, T., 2013) изтъкват диверсифицирането на бизнеса и
семейният дълг като мотивиращи фактори на наследниците за продължаване на семейната
традиция, въпреки че икономическата възвръщаемост е минимална. Фамилната ферма се
възприема и сантиментално за съхранение на семейните ценности, и унаследено право на
собственост (бизнес). То следва да се разбира като особен вид „споразумение между
родители и наследници“. Обикновено тези договорености са „устни и неформални“.
Кооперирането дава възможност на фермерите да запазят собствеността си, да участват в
управлението и контрола. Ползите за фамилните стопанства са свързани с достъп до
входящи ресурси на преференциални цени, засилване на достъп до пазарите, договорни
изкупни цени на произведената продукция, за оптимизиране на разходите и др.
Във фамилния бизнес могат да се наблюдават регулярни транзакции между
семейството от една страна и бизнеса от друга и обратно. Например, трудът и парите на
семейството могат да бъдат използвани за бизнеса, вземаните бизнес решения да отразяват
семейните нужди; ресурсите и активите, необходими за дейността да се използват от
семейството в преследване на собствени цели, и накрая мениджърите в семейната фирма да
отделят част от работното си време за задоволяване на нуждите на семейството, несвързани
с бизнеса. В допълнение на тези естествени за същността на фамилния бизнес транзакции,
модела включва и адаптацията както от страна на семейството, така и от страна на бизнеса
към промените и в двете системи. В модела, системите на бизнеса и семейството се
припокриват, а устойчивият фамилен бизнес е този, при който се отдава значение на
способността на семейството и бизнеса да си сътрудничат в отговор на възникващите
вътрешни конфликти по начин, който не пречи на успеха и на двете.
На концептуално ниво фамилния бизнес е съставен от три основни компонента –
собственост, управление и семейство.
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Фигура 1. Модел на взаимодействие между трите компонента на фамилния
бизнес

Семейство

Собственост

Управление

Източник: Gersick, K. E., (et al.), Generation to generation: Life cycles of the family
business, Harvard Business School Press, Boston, 1997.

Сферата

на

собствеността

представя

взаимодействието

и

влиянието

на

предприемача-собственик върху семейството и управлението на стопанството. Сферата на
управлението олицетворява взаимодействието и влиянието на управлението върху
семейството и собствеността, а от своя страна сферата на семейството представя
взаимодействието и влиянието на семейството върху управлението и собствеността на
бизнеса.
Моделът илюстрира по какъв начин всеки един компонент взаимодейства с другите
два и по какъв начин трите аспекта едновременно се пресичат в средата, което показва, че
в определени моменти те се смесват. В много семейни фирми фамилният аспект надделява
над другите два аспекта и се превръща във водещ и определящ управлението и
ръководството на бизнеса.
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За процеса на приемственост в семейната ферма трябва да има три компонента:
лидер, който предава управленската роля, наследник, който я заема, и механизъм, чрез
който се реализира преходът (Бари, 1975; Дейвис, 1982). Към това се прибавя:
споразумение сред семейните членове за продължаване на дейността, както- одобрение
сред членовете на фамилията за техните относителни роли. Във връзка с последните два
компонента, които не са част от механизма на унаследяване, са вероятни несъгласията сред
семейните членове, които подкопават усилията за постигане на справедливо разпределение
на унаследената земя, активите и властта. Тази дисхармония може да забави или провали
вземането на решение относно процеса на унаследяване. Поради известни непълноти в
нормативната уредба, резултат от динамично променящата се институционална среда и
развиващите си поземлени отношения в България, процесът по създаване на фамилни
стопанства/ферми се възпрепятства от пропуск в секторното законодателство. Не е
предвидена норма при унаследяване на семейния бизнес, как процедурно да бъде защитен
интереса на унаследяващия бизнеса, специално въпросите със земевладеенето и ползване
при процеса на генерационната промяна трябва да бъде приоритизиран и решен в полза на
унаследяващия. Това би трябвало да залегне като перспектива при динамично променящия
се закон.
Фамилните земеделски стопанства са по-устойчиви и гъвкави, което се дължи на
използването на семеен труд, на по-бързата адаптация към променящите се технологични,
икономически и социални външни и вътрешни условия. Културната привързаност към
селското стопанство и земята, особено на потомствени семейни ферми също играе важна
роля за тяхната жизненост. В тази насока действа и склонността на малките стопанства да
се диверсифицират към нови земеделски или неземеделски дейности и да бъдат
мултифункционални, което е положително за околната среда, за ландшафта и за
биоразнообразието. Поддържането на семейното фермерство, особено на малките по мащаб
стопанства допринася за запазването на националното културно наследство, обичаи,
облекло, музика, кухня и др. Съвременните вериги за дистрибуция на храни обаче
предпочитат да работят с големи комерсиални производители, което намалява
транзакционните им разходи, осигурява им по-постоянно равнище на качеството и посигурни доставки. Политическата среда е различна в различните региони на ЕС, но въпреки
че от десетилетия е съобразена с преобладаващата част от фамилните стопанства, тя
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благоприятства развитието на по-големите от тях, докато

по-малките остават

маргинализирани. Големият набор от политически инструменти на разположение на
правителствата могат да бъдат категоризирани така: а) законодателство и регулиране; б)
пазарна и маркетингова политика; в) подпомагане на доходите; г) научни изследвания и
образование; д) развитие на селските райони и консервация на околната среда; е) социални
политики; ж) политики за земеползване, права на собственост и рента;
Инструментите за пазарна подкрепа и подпомагане на доходите са много скъпи,
докато не са много полезни за малките семейни стопанства, които не произвеждат много
пазарна продукция и им е трудно да претендират за директно подпомагане на доходите. Ето
защо малките ферми биха работили по-добре и постигали по-добри резултати ако се
кооперират или участват във фермерски асоциации на различни нива. Такива организации
могат да редуцират разходите на своите членове, да договарят по-добри цени, да им
осигуряват обучение и т.н.
Днес две трети от селскостопанските производители в ЕС са на възраст над 55 г.
Предаването на щафетата на следващото поколение трябва да се организира. В противен
случай алтернативата е ясна: преселване от селските райони, бързо застаряващо население
и недостатъчно млади хора, които да навлизат в този сектор. Съзнавайки значението на
приемствеността, ОСП осигурява обучение и финансиране за насърчаване на младите хора
да се включат в селскостопанските дейности.
Информация

за анализиране на унаследяването на земята от млади земеделски

производители е събрана

чрез анкетно проучване сред 299 земеделски стопанства,

извършено през 2016 г., от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Анкетата
обхваща фамилни стопанства от следните области: Ловеч, Пазарджик, София-област,
Бургас, Монтана, Благоевград, Велико Търново, Кюстендил, Кърджали, Търговище,
Смолян, Перник, Сливен.Информацията се допълва и от десет дълбочинни интервюта(case
study) проведени на територията на страната през 2014-2017. Периодът на наблюдение е
осъществен в динамика.
От направеното проучване е установено, че за близо 55 % от земеделските стопани
съществува потенциал деността на стопанството им евентуално да бъде продължено от
техни родственици. Това показва дългосрочна ориентираност на собственика на семейния
бизнес и ясни цели както за успеха на фермата, така и за запазване на традициите.
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Това показва дългосрочна ориентираност на собственика на семейния бизнес и ясни
цели както за успеха на фермата, така и за запазване на традициите.

Фигура 2. Имате ли наследник, който да управлява ЗС след Вас?

Източник: Собствени изчисления по анкетни изследвания на НССЗ и ИАИ
Селскостопанските производители се намират в парадоксална ситуация − те поемат
повече рискове, правят повече инвестиции, имат по-високи производствени разходи, подобре са обучени и въпреки това цените, заплащани за техните продукти, никога не са били
толкова ниски. Дискусията относно инструментите и конкретните политики, насочени към
младите селскостопански производители, не бива да прикрива факта, че селскостопанската
дейност в Европа ще намалява, ако на селскостопанските производители не се гарантира
минимална рентабилност и справедлива цена за техните продукти. За да могат
производителите да живеят от плодовете на своя труд, препоръчва се да се регулират
селскостопанските пазари, въз основа на прозрачност на пазарите за селскостопански
продукти, организация на търговията с храни, даваща възможност за продоволствена
независимост и създаване на големи селскостопански региони за производство и търговия.
Статистическите данни показват ясно общо намаляване на броя на младите
селскостопански производители и процес на изоставяне на селскостопанската дейност.
Пред този необратим феномен, който е в очевидно противоречие с необходимостта от
посрещане на предизвикателството, свързано с изхранването, ЕИСК би желал политиката в
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подкрепа на младите селскостопански производители да се превърне в истински приоритет
на европейските и националните институции. ЕИСК (Европейският икономически и
социален комитет) признава, че селските райони предоставят нови възможности, от които
могат да се възползват младежите, живеещи в тези райони. Селскостопанските дейности
стават все по-сложни и технологизирани и изискват по-добра подготовка. Младите хора
имат предимство, тъй като става въпрос подходът към селскостопанската дейност да бъде
предприемачески, съвременен и адаптиран към новите технологии. Ако разполага с
инструменти и подходяща законодателна рамка, подмладеният селскостопански сектор има
повече възможности да се справи с предизвикателството, свързано с продоволствената
сигурност, като произвежда качествени хранителни продукти при рационално използване
на природните ресурси. Основните проблеми на младите селскостопански производители
се коренят в трудния достъп до земя и кредити. В това отношение следва спешно да се
разработят нови системи за достъп до земя и да се гарантира достъп до кредити посредством
европейска система за гаранции.Подкрепата за младите селскостопански производители не
може да се свежда само до развитието на селските райони. В настоящия контекст на
преразглеждане на ОСП в първия стълб би било целесъобразно да се предвиди нова линия
помощи, предназначени конкретно за младите хора. В рамките на втория стълб на ОСП е
необходимо помощите за започване на дейност да се превърнат в задължителна мярка в
целия Европейски съюз. Една от нерешените задачи в Европа е улесняването на
предаването на стопанствата на младите хора. Обучението и новите технологии в служба
на младите селскостопански производители са основата за развитие на предприемаческия
дух. Теоретичното, несъобразено със съвременните изисквания обучение не е достатъчно,
младите хора имат нужда от постоянна професионална помощ, адаптирана към реалните
нужди на тяхната дейност.
Необходимо държавите-членки, в рамките на техните правомощия, да предоставят
данъчни

облекчения,

да

премахнат

бюрократичните

пречки,

да

инвестират

в

инфраструктури и обществени услуги в селските райони, да насърчават скъсените вериги и
диверсификацията и, в крайна сметка, да допринасят за превръщането на селските райони
в привлекателно място за живеене и работа.
Използването на потенциала на земята и на природните ресурси от новите поколения
в отделните райони са основна предпоставка и база за развитие на определен вид
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мултифункционално земеделие.То ще допринесе за обогатяване на селската икономика, за
диверсификация на производството и съхраняване на културната идентичност на селските
райони. Запазването на селските райони и разнообразното общество е значимо за бъдещите
поколения в социален, културен и исторически аспект. Мултифункционалността на
земеделския сектор може да има стабилизираща роля по отношение на селската
икономика, тъй като семейното земеделие не е само заетост, а е по-скоро начин на
живот в сравнение с повечето други професии. Културните условия, социалните мотиви,
правата на собственост и специалната система на унаследяване и стопанисване на
стопанствата в България могат да намалят или дори да спрат обезлюдяването на селата.
Запазването на историческите традиции в сферата на селскостопанското производство е
основата за съществуването и развитието на селата. То е основата и за запазване на селската
икономика като такава и за да се подкрепи културното наследство в районите.
Съвременните научни теории на растежа по неоспорим начин доказват ролята на
заетостта и качеството на работната сила за икономическото развитие на всяко общество.
Колкото е по-висока заетостта и качеството на работната сила в тях, толкова то е попроизводително, по-гъвкаво и по-приспособимо към изменящите се условия, което е важна
предпоставка за икономически растеж. Колкото по-бързо и по-добре се развива една
икономика, толкова повече средства могат да се заделят за подобряване начина на живот на
човешките ресурси и за повишаване качеството на работната сила.
Високият относителен дял на по-възрастното население в основните райони със
селскостопанско производство с особена острота поставя въпроса от необходимостта от
политика за повишаване на икономическата активност на населението в трудоспособна
възраст, от политика, която ще осигури работна сила за внедряване на новите технологични
решения, свързани с механизирането на работните процеси в отрасъла, за осъществяване на
подходящи грижи за високопроизводителните сортове растения и породи животни, за
изпълнението на трудоемките процеси при отглеждането на зеленчуците, ягодоплодните,
овощните и лозовите насаждения. Преодоляването на безработицата в страната,
повишаването на икономическата активност и производителността на труда в земеделските
стопанства се корени в тяхното уедряване и диверсификация. Обновяването и изграждането
на производствената, техническата и социалната инфраструктура, диверсификацията на
отраслите в земеделските стопанства с оглед по-пълното използване на наличните ресурси
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ще доведе не само до повишаване. Етапът на жизнения цикъл на стопанството на
домакинствата, често се доближава както до възрастта на собственика (Цвяткова, 2017),
така и до очакванията му по отношение на продължаването на селскостопанската дейност
(свързани с наличието или липсата на наследник и дали той е от семейството или не). Това
показва дългосрочна ориентираност на собственика на семейния бизнес и ясни цели както
за успеха на фермата, така и за запазване на традициите. Младите хора имат предимство,
тъй като подходът към селскостопанската дейност е предприемачески, съвременен и
адаптиран към новите условия на средата. Ако разполага с инструменти и подходяща
законодателна рамка, подмладеният селскостопански сектор има повече възможности да се
справи с предизвикателството, свързано с продоволствената сигурност, като произвежда
качествени хранителни продукти при рационално използване на природните ресурси.
Основните проблеми на младите селскостопански производители се коренят в трудния
достъп до земя. Но резултатите от анкетата (70%) доказват, че наследствената земя се
възприема от младите наследници, като семейна ценност (фиг.3).
Фигура 3. Степен на възприемане на наследствената земя, като семейна
ценност.

Източник: Собствени изчисления по анкетни изследвания на НССЗ и ИАИ

Процесът на унаследяване е свързан с придобиване на нови знания, умения,
управленчески
подходи
и
стратегии
на
младите
селскостопански
производители.Резултатите от проучването показват, че въпреки предимно неземеделското
образование на наследниците, приемствеността на семейния бизнес се приема, като дълг за
продължаване на семейната традиция и съхранение на изградените ценности.Да са
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наследници на стопанство ключова роля изграва близостта до дома, близките и
стопанството (фиг.4). Това е в подкрепа на тезата за социалната роля на семейния бизнес в
селските райони.

Фигура 4. Мотивация на наследниците за приемане на фамилния бизнес

Източник: Собствени изчисления по анкетни изследвания на НССЗ и ИАИ

Селските общини се характеризират с нисък процент на трудоспособното население
(65%) в сравнение с градските райони, което се дължи главно на застаряването на селското
население. В допълнение на това и икономическата активност е ниска. Към 2016 г. г.
населението в трудоспособна възраст в селските райони е заето или търси активно работа в
градските общини. По-ниското ниво на икономическа активност се обяснява със слабите
възможности за работа в селските райони.
Броят на младежите във възрастовата група 15-29 г. за последните 10 години е
намалял значително. Същевременно, прогнозите на националната статистика сочат, че той
ще продължава да намалява. Заедно с това, коефициентът на възрастова зависимост расте с
всяка изминала година. Тенденциите относно изменението на населението в младежка
възраст свидетелстват за формиране на демографски предизвикателства и рискове, водещи
до застаряване на населението и негативно изменение на структурата му в трудоспособната
възраст за страната. Сигналите на анализа сочат, че предприетите мерки и политики в тази
насока не дават задоволителни резултати; - Няма нито една регионална област в страната,
която през последните 10 години да е увеличила населението си сред лицата на възраст 1529 години.
Основната причина за емиграция на младите хора е осигуряване на по-високи
доходи и по-добър жизнен стандарт. Емиграцията все по-често се разглежда от младите
хора като възможност за намиране на работа, превенция срещу рисковете от бедност и
социална несигурност. Прогнозите на отговорните институции, че след 2010 г.
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емиграционният поток ще се стабилизира на около 6-8 хил. души годишно, не се оправдаха.
Заявилите промяна на настоящия си адрес от страната в чужбина през 2016 г. са 30 570
души, т.е. около 4 пъти повече спрямо прогнозираната емиграция7.
Желанието на безработните младежи да заминат в чужбина, с цел работа за повече
от една година са изключително притеснителни.

Фигура 5. Възрастова структура на населението в България и в селските
райони

Източник: собствени изчисления, НСИ
В десетки селски общини безработицата надвишава 35%, а делът на продължително
безработните е много по-висок - над 65%. Заетостта на работната сила в селата е предимно
в земеделието. Основната част е в нископродуктивни полупазарни стопанства и дори в
натурални стопанства, произвеждащи продукция само за лично потребление. По данни на
Агростатистиката близо 95% от работната сила в земеделието работи в стопанства на
физически лица, чийто среден размер е под 20 дка. Това са дребни, нископродуктивни
стопанства с ограничени възможности за внедряване на нови технологии и ефективно
използване на селскостопанската техника. Производителността на труда в тях, измерена
чрез показателя "брой заети на единица площ", е неколкократно по-ниска в сравнение с
едрите земеделски стопанства с размер над 1000 дка и в които са заети около 3,3% от
7

В „Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България
(2012-2030)“, приета през 2012 г. и явяваща се основен политически документ относно демографските
процеси в страната, е формулирана прогнозата, че „Емиграцията ще продължава да се развива, но в
поограничени размери.“, поради „емиграционна изтощеност“ при младото население в страната“. Вж.:
Министерство на труда и социалната политика, Актуализирана национална стратегия за демографско
развитие на населението в Република България (2012-2030), 2012
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работната сила в отрасъла. Това е доказателство за неефективното използване на работната
сила в земеделието;
Близките години, когато това население излезе извън състава на работната сила,
страната ни ще е затруднена да отглежда трудоемки с ниска степен на механизация култури,
за които има прекрасни природно-климатични условия у нас и с които тя с успех може да
се конкурира на европейския пазар.
Човешките ресурси в селските райони ще се окажат ограничаващ фактор за
превръщането на българското земеделие в стопанства от овощни насаждения и зеленчуци,
ограничаващ фактор за „затваряне на цикъла” с преработвателни предприятия,
ограничаващ фактор за възстановяването на селския бит и култура.
Фигура 6. Сравнение между градски и селски райони за икономически
активното население

Източник: НСИ

Разпределената собственост или надлежно регулираният режим на отдаване под
аренда на земята и достъпът до обществена земя са най-добрият начин за гарантиране на
отговорно отношение към земята и устойчиво управление на земите, както и за насърчаване
на идентификацията и чувството на принадлежност; такива форми на владеене на земята
насърчават младите хора да остават в селските райони и им дават възможност да работят
там, което оказва положително влияние върху социално-икономическата инфраструктура
на селските райони, продоволствения суверенитет и опазването на селския начин на живот.
Семейните земеделски стопанства изпълняват много важни социални и екологични
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функции, които индустриализираният модел на земеделско производство не винаги може
да осигури; като има предвид, че дребното и средното селско стопанство, осъществявано
самостоятелно от семейства или с подкрепата на потребителите, е многообещаващ модел
за бъдещето, включително от икономическа гледна точка, тъй като често такива стопанства
се характеризират с добра вътрешна диверсификация, което ги прави устойчиви и
допринася за високо ниво на добавена стойност в селските район.
Концентрацията на земеделска земя в ЕС има многостранни последици за
обществото и за активните земеделски стопани. Устойчивият селскостопански сектор
зависи в особена степен от достъпа до земеделска земя за младите хора. Готовността за
иновации и инвестиции е от решаващо значение за бъдещето на селските райони. Само по
този начин може да се спре застаряването на населението, заето в селското стопанство, и да
се гарантира приемствеността и целта за многофункционално селско стопанство с
управлявани

от

собственици

семейни

и

кооперативни

земеделски

стопанства

предоставянето на възможност на младите земеделски производители да започнат
дейността си, по-специално посредством инвестиционни фондове на основата на принципа
на солидарност, които дават възможност на спестителите да инвестират средствата си по
социално полезен начин за подпомагане на млади хора, които не разполагат с достатъчно
средства за закупуване на земя и започване на дейност в областта на земеделието.
Необходимост от стимулиране на младите хора за използване на земята и развитие на
самостоятелна форма на агробизнес.
1. Включването на младите хора в собствеността на земеделски стопанства е от
жизнено важно значение за селските райони, тъй като в по-голямата част от тези райони
селското стопанство продължава да бъде главната опора за икономическата дейност и
социалната структура;
2. Независимо, че различните политики за подкрепа на младите земеделски
производители спомагат за вдъхване на нов живот на сектора на селското стопанство на ЕС,
смяната на поколенията собственици на земеделски стопанства продължава да бъде
предизвикателство в ЕС
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3. В рамките на селскостопанската политика се въвеждат все повече задължения за
предприемачите за едновременно спазване на изисквания, свързани с околната среда,
здравето на животните, хуманното отношение към животните и др.
4. Действията за насърчаване на смяната на поколенията в селското стопанство са от
съществено значение, за да се отговори на предизвикателствата, пред които е изправено
селското стопанство днес и в бъдеще;
5. Необходимо е премахване на пречките, пред които понастоящем са изправени
младите хора при започване на селскостопанска дейност, чрез превръщане на смяната на
поколенията в един от основните приоритети. Продължаващите трудности, произтичащи от
високите разходи за установяване, в това число разходите за закупуване и аренда на
земеделски площи, а също и от необходимостта от постоянни инвестиции в материални
активи и човешки потенциал. Да се осъществява прехвърляне на земеделски земи и да се
дава приоритет на започващи стопанска дейност сред млади земеделски производители, а
не на установени земеделски производители, които окрупняват своето земеделско
стопанство, включително посредством механизъм за ранно пенсиониране.
6. Необходимо е да се улеснява установяването на млади земеделски производители
в райони с постоянни неблагоприятни природни условия като напр планинските райони,
или където често се налага диверсификация на дейностите, за да се постигне достатъчна
степен на жизнеспособност.
7. На фона на влошената демографска структура на населението, водеща до
намаляване и застаряване на работната сила, е необходимо системно да се преразглеждат
приоритетите, да се оценяват демографските ефекти, да се актуализират предприетите
мерки и прилаганите активни секторни политики, в контекста на действащата
актуализирана национална демографска стратегия за развитие; В държавата все още липсва
ясното осмисляне на факта, че изборът на младите хора за това дали да останат в България
или да емигрират, оказва значително влияние не само върху техния личен живот, но върху
икономиката и цялото общество, както в средносрочен, така още повече в дългосрочен
план. Необходимо е системно да се въздейства по подходящ начин върху качеството на
образователната система и реализацията на младите хора в страната чрез прилагане на
гъвкави модели за интеграция и социално включване. Българските институции трябва да
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осъзнаят, че стабилността и развитието на обществото винаги преминава през пълното и
ефективно участие на младежите в социалния и икономическия живот;
8. Основните предизвикателства за повишаване заетостта и за нов растеж в
земеделието се свеждат до икономически обоснована специализация и уедряване на
земеделските стопанства до създаване на материално-битови условия за работната сила и
ефективно използване на селскостопанските специалисти. Необходимо е да се подобрят
технологичните, икономическите и социалните условия, които сега са в противоречие с
изискванията на работната сила в земеделието. Преди всичко трябва да се преодолеят
противоречията между тежкия и непривлекателен характер на труда в този отрасъл и
изискванията на младото поколение за съдържателен и творчески труд. Политиката за
интегрирано развитие на земеделието и селските райони трябва да бъде насочена към
разкриване на възможности за съчетаване на трудовата заетост в земеделието с
алтернативни форми на заетост, като развитие на местните традиционни занаяти,
ангажираност в услугите, в туризма, в преработката на земеделски и други суровини.
Развитието на тази форма на заетост ще повиши привлекателността на труда и доходите на
живеещите в селските райони.

2.3.Стопанисване на земеделската земя в България, Полша и в други
централноевропейски страни
проф. д-р Пламена Йовчевска, проф. дин Агниешка Вжохалска

Институционалната среда и първичният отрасъл

Стопанската среда в която функционират производствените единици е в хармонична
връзка и в състояние на зависимост от развитието на институциите. Съвкупността от
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неформални и формални правила, норми и поведение в обществото е изучавана още през
19 век. Карл Маркс много детайлно развива концепцията си за институционалния
детерминизъм, т.е. за обособеността на стопанската дейност на човека от условията на
социалната среда. Емил Дюркем (David Émile Durkheim) отхвърля представата за
обществената система като механична сума от договори между равноправни, суверени и
рационални

индивиди.

Развива

фундаменталната

идея,

че

всички

обществени

икономически контракти се опират на скрития и мощен фундамент от социални особености
и исторически ограничения – закони, норми, привички, стереотипи, които са толкова
очевидни, че не се отразяват в писмен вид в самите договори, т.е. разбират се от само себе
си. Този конструкт преживява своя ренесанс през последните десетилетия в лицето на
институционалната теория. През 1975 г. Оливър Уилямсън (1990) разширява теоретичната
платформа и дефинира нова институционална икономика (New institutional economics, NIE),
при която икономическата дейност се фокусира върху социални и правни норми и правила,
които са водещи при икономическата активност.
След трансформацията на социалния модел преди три десетилетия, при
приложението на общата селскостопанска политика източноевропейските държави
унифицират правилата за стопанска дейност в селското стопанство. Въпреки общата
изходна база във всички страни, именно поради определени специфики във всяка от тях,
процесите и резултатите при стопанисването на обработваемата земя като незаменим
фактор за производство са различни. Анализът за всяка от изследваните от нас държави
извеждаме на фона на сравними и представителни данни, събрани по обща методика на
Евростат. Изследват се тенденциите в рамките на всяка отделна страна през периода след
прилагането на общностната земеделска политика. Прави се последващ сравнителен анализ
на изследваните процесите в от нас държави.
Анализ на емпирична информация за България, Полша, Чехия и Словакия
В България, 10 години след приемането на страната в ЕС-27, се забелязват
съществени изменения размера и структурата на обработваемата земя (табл. 1).
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Таблица 1. Размер и структура на обработваемата земя в България през 2007 и
2016 г.
Размер на

обработваема земя (ха)

стопанств

2007

о

2016

(в

Разлика

Структура (в %)

Изменение

2007

2016

2016

(2007=100)

2016

хектари)

спрямо
2007

Общо

4087520

4947740

860220

100,0

100,0

121,0

3620

2690

-930

0,1

0,1

74,3

дo 2

288150

109350

-178800

7,0

2,2

37,9

2-4,9

243610

124940

-118670

6,0

2,5

51,3

5-9,9

71690

76620

4930

1,8

1,5

106,9

10-19,9

128900

106550

-22350

3,2

2,2

82,7

20-29,9

83480

156490

73010

2,0

3,2

187,5

30-49,9

62330

236040

173710

1,5

4,8

378,7

50-99,9

258470

363080

104610

6,3

7,3

140,5

2947270

3771990

824720

72,1

76,2

128,0

0

100

и

повече

Източник: изчислено въз основа на данни от EUROSTAT;
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database, достъп на 04.04.2019
Тенденция, която се регистрира единствено в България, е ръст при площите на
обработваемата земя. Отчетеното повишение при размера на обработваемата земя е с
положителен знак. Намаляват пустеещите земи, които вследствие проведената натурална
реституция в българското селско стопанство за дълъг период от време бяха „съпътстващо
явление“ в стопанската конюнктура на първичния отрасъл. За десет години обработваемата
земя в България е нарастнала с една пета след прилагането на общата селскостопанска
политика (ОСП). Наблюдават се съществени структурни промени при производствените
единици в отрасъла. Почти всяко четвърто стопанство без обработваема земя е прекратило
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дейността си през 10 годишния период на наблюдение. Това са преди всичко животновъдни
стопанства, при които се проявяват съществени проблеми при земеползването и
осигуряването на пасища за животните. Съществено се намаляват и стопанствата
обработващи до 5 ha (табл. 1). Този процес може да окаже негативен ефект върху бъдещото
развитие на селските региони в България (Кopeva 2011, Aleksandrova-Zlatanska 2019).
Таблица 2. Размер и структура на обработваемата земя в Полша през 2005 и 2016 г.
Размер

на

стопанство

обработваема земя (ха)
2005

2016

(в хектари)
Общо

Разлика 2016 2005

Изменение
2016

2016

спрямо 2005
17423750 16236200

0

Структура (в %)

(2005=100)

1187550

100,0

100,0

93,2

17150

12080

-5070

0,1

0,1

70,4

дo 2

1441830

586720

-855110

8,3

3,6

40,7

2-4,9

2193910

1869450

-324460

12,6

11,5

85,2

5-9,9

3102220

2541860

-560360

17,8

15,7

81,9

10-19,9

3704620

3129500

-575120

21,3

19,3

84,5

20-29,9

1681250

1621100

-60150

9,6

10,0

96,4

30-49,9

1390270

1649120

258850

8,0

10,2

118,6

50-99,9

977580

1611800

634220

5,6

9,9

164,9

2914920

3214570

299650

16,7

19,8

110,3

100

и

повече

Източник: изчислено въз основа на данни от EUROSTAT;
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database, достъп на 04.04.2019.
Информацията за размера и структура на обработваемата земя в Полша през 2005 и
2016 г. (табл. 2) рамкира промени, настъпили в полското селско стопанство в периода след
прилагането на общностната селскостопанска политика. Периодът на трансформация на
социалния модел в полското общество не остави сериозен отпечатък върху полското селско
стопанство, тъй като традицията на фамилните ферми се запази. След влизането на Полша
в ЕС общият размер на стопанисваната земя намалява с почти 7%. Този процес е обусловен
преди всичко от намалената земеделска площ, обработвана от стопанства с до 30 ha.
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Явлението е симптоматично, като се имат предвид силните традиции в развитие и
поддържане на фамилни стопанства в страната. Нараства делът на обработваемата земя в
едрите стопанства, но темповете не са с интензитет, който може да обърне тенденцията за
общо намаляване на обработваемата земя в Полша.
Таблица 3. Размер и структура на обработваемата земя в Чехия през 2005 и 2016
г.
Размер

на

обработваема земя (ха)

Структура

стопанство
(в хектари)

(в %)
2005

2016

Разлика 2016 2005

Изменение
2016

2016

(2005=100)

100,0

94,5

спрямо 2005
Общ
о

5126190

4846770

0

21180

14540

-6640 0,4

0,3

68,6

дo 2

21100

3040

-18060 0,4

0,1

14,4

2-4,9

43040

8470

-34570 0,8

0,2

19,7

5-9,9

47750

41430

-6320 0,9

0,9

86,8

10-19,9 70680

83340

12660 1,4

1,7

117,9

20-29,9 61630

61660

30 1,2

1,3

100,0

30-49,9 98620

96220

-2400 1,9

2,0

97,6

50-99,9 163360

209170

45810 3,2

4,3

128,0

4328900

-269920 89,7

89,3

94,1

100 и повече

4598820

-279420 100,0

Източник: изчислено въз основа на данни от EUROSTAT;
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database , достъп на 04.04.2019.
Данните в табл. 3 и табл. 4 съдържат изходна емпирична информация, илюстрираща
процесите при стопанисването на обрабатваемата земя в Чехия и в Словакия след
прилагането на ОСП. Промените в размера и структуратата на обработваемата земя в двете
страни, доскоро част от обща държава, са успоредени. Процесът се предопределя от
сродната стопанска структура на селското стопанство.
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Таблица 4. Размер и структура на обработваемата земя в Словакия през 2005 и
2016 г.
Размер

обработваема земя (ха)

на

стопанство

2005

Разлика 2016

2016

(в хектари)

Структура (в %)

Изменение

2005

2016

2016

спрямо 2005

Общо

(2005=100)

3113710

3077470

-36240

100,0

100,0

98,8

0

1260

660

-600

0,0

0,0

52,4

дo 2

35000

9210

-25790

1,1

0,3

26,3

2-4,9

18050

23430

5380

0,6

0,8

129,8

5-9,9

14150

32990

18840

0,5

1,1

233,1

10-19,9

17200

68610

51410

0,6

2,2

398,9

20-29,9

12970

27540

14570

0,4

0,9

212,3

30-49,9

26080

44430

18350

0,8

1,4

170,4

50-99,9

47270

73720

26450

1,5

2,4

156,0

100 и повече

2941730

2796880

-144850

94,5

90,9

95,1

Източник: изчислено въз основа на данни от EUROSTAT;
https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database, достъп на 04.04.2019.
Промените в институционалната среда носят идентични белези и не водят до отлики.
Характерно за селското стопанство в Чехия и в Словакия след прилагането на общностната
земеделска политика е тенденцията за намаляване на обработваемата земя. Същата
тенденция се наблюдава и в полското земеделие. Генезисът на този, общ за трите държави
процес е в сходството на промените в институционалните норми, които и в трите държави
се осъществяват след икономически мотивиран анализ на бъдещи влияния. Полша, Чехия и
Словакия не въвеждат революционно законодателство в края на ХХ век. Стопанската среда
в селското стопанство се запазва. Производствените структури също не са засегнати
функционално.

Институционалната

промяна

запази/съхрани

организационната

сигурност/уредба на актьорите в отрасъла. Съществуващите производствените структури
приемат нова организационна форма. Преобразуват се в организационни дружества. Това е
платформа, която осигурява избягването на трусове при прилагането на acquis communitaire
в трите държави. Функционирането на отрасъла е в „непрекъсваем режим“. Белязано е от
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общоевропейски процеси на натиск върху земеделската земя. Отнемат се обработваеми
площи за индустриални зони, съществени участъци са подложени на ерозия, вкисляване и
др. процеси. В резултат на това, през 2016 г. размерът на обработваемата земя в Чехия и в
Словакия намалява спрямо годината на присъединяване на двете държави към ЕС-25.
Процес, идентичен с промените при използването на земеделската земя и в Полша.
Емпиричната информация от табл. 3 и табл. 4 разкрива съществена тенденция,
характерна само за Чехия и Словакия. И в двете държави се отчита намаляване на
относителния дял на най-големите стопански структури в земеделието. За период от десет
години след прилагането на ОСП, стопанството с над 100 ha в Чехия намаляват с 6%, а в
Словакия намалението е с 5%. Този статистически значим процес е белег на
институционални процеси, които са в хармонична връзка на съчетаване на общности
политически промени и национални приоритети. Тенденцията хармонизира с най-новите
направления в развитието на икономическата теория и анализирането на все по-актуалния
проблем за разпределението на благата. (Калецки 2013, Пикети 2018).

Обобщение
Представената информация илюстрира резултатите от три типа поземлена реформа,
проведена в хода на трансформацията на социалния модел на обществото в края на ХХ век.
Преходът от планова икономика към пазарно стопанство протича със съществени различия
в България, Полша, Чехия и Словакия. Процесите във всяка една държава са повлияни от
избора на модел на демократизация на обществено-икономическата система. В Полша,
Чехия и Словакия изборът е ориентиран към прилагане на социален модел при
трансформацията и демократизирането на обществото и съответно, при прехода към
пазарни норми при функционирането на националното стопанство. Този избор
предопределя запазването на редица стопански структури в националното стопанство и в
частност, в земеделието. Подходящото им трансформиране в нови форми, предвид
въведения нов правен мир, осигурява съхраняването на стопанската дейност и гарантира
устойчиво селскостопанско производство. Това е изборът на Чехословакия от края на ХХ
век. Съществуващите в страната кооперативни стопанства се преобразуват в акционерни
дружества. През 1993 г., когато Чехия и Словакия стават независими държави, този процес
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предпазва селското стопанство като първичен отрасъл от трусове. Устойчивостта на
земеделието и съхранената стопанска конюнктура в отрасъла е сериозен буфер при
присъединяването на Чехия и Словакия към общото европейски икономическо
пространство и прилагането на acquis commaunitaire във вид на регламенти и директиви,
регулиращи изпълнението на общностната земеделска политика.
Изборът на Полша при демократизирането на социалния модел на обществото е
повлиян от съществуващите устойчиви традиции на фамилните земеделски стопанства в
страната. Тяхната роля в полското общество е по-значима от рамката на стопанската
значимост и икономическата роля на земеделието за националната икономика. Социалнокултурната роля на традиционното в първичния отрасъл на Полша и социалния капитал,
които представлява и предоставя на полското общество са съществен фактор за умелото и
прагматично прилагане на правилата на общностната земеделска политика. Структурата на
обработваемата земя при влизането на Полша в ЕС-25 и 10 години по-късно не търпи
съществени промени. Въпреки регистрираното абсолютно намаление при площите,
обработвани от средните по размер ферми и структурно разширяващия се дял на едрите
стопанства, полското земеделие е в хармонична връзка с традиции и общностни норми. В
дух на обективизираност на анализа трябва да се отчитат и вътрешните ресурси на страната
- численост на населението, потребление, пазар и др. фактори с равновесна роля и
значимост за полското селско стопанство.
На фона на направения анализ, състоянието на стопанисването на земеделската земя
в България и повлияването на процеса от общностната земеделска политика, стои
равноотдалечено от регистрираните тенденции в останалите държави, предмет на
настоящия анализ. Генезисът на отликата е връщането на земята в „реални граници“
вследствие от избрания път на трансформация. Акт, облечен в строго секторно
законодателство, приложен с политически мерки и морални подбуди, за възстановяване на
справедливост. Отсъствието на икономически мотивиран анализ и игнорирането на
научната експертиза доведе до революционни преобразования на селскостопанското
производство с трайни негативни последици. Пустеещи земи, разрушени фондове,
ликвидирани елитни породи животни, силно ограничено използване на местни сортове,
хаотично и несъобразено с регионалните условия земеделско производство. Това е
конюнктурата при която България приема acquis commaunitaire. Натискът на общностното
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законодателство води до следване на финансовите потоци на европейското подпомагане.
Изкривяването на общоевропейската философия за подкрепа на доходите в България
намира огледален образ в силно разширяващия се дял на големите стопанства. Ръстът от
почти 30% надвишава три пъти регистрираната идентична тенденция в Полша и е в пълен
дисонанс с процесите в Чехия и в Словакия, независимо че България, Чехия и Словакия
имат най-широкоплощно земеделие в ЕС.
България винаги подхожда революционно при промените в селското стопанство,
докато традиционните семейни ферми са част от народностното самосъзнание на поляка, а
чешките и словашките граждани имат национално вградено чувство за съхраняване и
развитие на всичко, което е създадено, работещо и перспективно.
В тази връзка се позоваваме на някои правни норми на България, Полша Словакия за
решаване на отделни аспекти от пазара на земеделска земя.
Извлечения от законите относно права за предимство при закупуване на парцели
земя
България
Закон №14/2015 г. за собствеността и ползването на земеделските земи
Чл. 3в (1) Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват
физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република
България повече от 5 години.
(2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от
5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато
съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на
акционерното дружество отговарят на изискванията по ал. 1.
Чл. 37д (1) Държавата насърчава извършването на замени и покупко-продажби
между съседни имоти с цел тяхното окрупняване, като поема разходите, свързани с
техническите дейности по осъществяването на замените и покупко-продажбите.
Чл. 21 (1) Оземляват се с предимство по следния ред:
1. лица, които се занимават със селскостопанска дейност в населеното място;
2. лица, постоянно живеещи в даденото населено място и отстъпили земя в
Държавния поземлен фонд в друго населено място;
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3. селскостопански специалисти, както и млади семейства, които поемат
задължението да осъществяват селскостопанска дейност;
4. лица, чиито земеделски земи са отчуждени за държавна или обществена нужда.
(2) Измежду кандидатите от един и същ ред с предимство в следната поредност се
ползват лицата, които:
1. са регистрирани в общинската служба за социално подпомагане и/или в бюрото
по труда, които не притежават земя или имат по-малко земя;
2. не притежават земя или имат по-малко земя.
(3) Решението на общинската служба по земеделие се съобщава на заинтересуваните
по реда на Гражданския процесуален кодекс и може да се обжалва по реда на чл. 14.

Полша
Закон за създаване на земеделска система №64 от 11 април 2003 г.
Чл. 2а
1. Придобиващият земеделски имот може да бъде изключително индивидуален
земеделски стопанин, освен ако законът не предвижда друго. Ако придобитият земеделски
имот или част от него трябва да влезе в обща съпружеска собственост, достатъчно е
индивидуалният земеделски стопанин да бъде един от съпрузите.
2. Площта на земеделски имоти, придобити заедно с площта на земеделските имоти,
съставляваща част от семейното стопанство на придобиващия, не може да надвишава площ
от 300 ха земеделска земя, определена в съответствие с чл. 5, ал. 2 и 3.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за придобиване на земеделски имоти:
1)
А) от близки лица на продавача;
Б) от звена на териториално самоуправление;
В) от държавата или действащ от нейно име областен център;
Г) от юридически лица, действащи на основа на норми за отношенията на държавата
към католическата църква в Полша, за отношенията на държавата с други църкви и
религиозни сдружения и за гаранции за свобода на съвестта и вероизповеданията;
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Д) от национални паркове, в случаи на закупуване на земеделски имоти за
природозащитни цели.
2) при наследяване и записи за възстановяване на зъдължения.
3) на основание на чл. 151 или чл. 231 на Гражданския кодекс.
4) при процедура за преструктуриране в рамките на процедура за възстановяване.
4. Придобиване на земеделски имоти от субекти, различни от посочените в ал. 1 и
ал. 3, т.1 и в случаите, различни от посочените в ал. 3, т. 2-4, това може да стане с одобрение
на председател на Агенцията (генерален директор на областния център), на основа на
административно решение, взето по искане на:
1)

продавача, ако

А) докаже, че земеделските имоти не могат да бъдат придобити от субекти, посочени
в ал. 1 и 3;
Б) придобиващият предоставя гаранция за правилното прилагане на земеделската
практика;
В) придобиването не води до прекомерна концентрация на земеделски парцели.
2)

физическо лице, което възнамерява да създаде семейно стопанство и

което:
А) притежава земеделска квалификация или на което, при условие на допълване на
професионалната квалификация, е била предоставена помощ, посочена в чл. 5, ал. 1, т.2 от
Закона от 7.03.2007 г. за подкрепа на развитието на селските райони със средства от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по програмата Развитие на
селските райони за периода 2007–2013 г. (ДВ от 2016 г. бр. 1387 и 1579) или в чл. 3, ал. 1,
т. 6, буква а) на Закон от 20.02.2015 г. за подкрепа на развитието на селските райони със
средства на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Програмата
за развитие на селските райони за 2014-2020 г. (ДВ бр. 349 и 1888 от 2016 г. и 337 и 1579) ,
срокът за завършване на тези квалификации не е изтекъл;
Б) предоставя гаранция за правилното прилагане на земеделската практика;
В) се задължава за период от 5 години от датата на придобиване на имота да
пребивава на територията на общината, на чиято територия се намира един от земеделските
имоти, който ще стане част от създаваното семейно стопанство. ...
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5. Вишестоящ орган, по смисъла на разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс, по въпросите, посочени в ал. 4, е министърът на регионалното развитие.
6. При липса на одобрение, посочено в ал. 4, Агенцията (областен център), по
писмено искане на продавача, направено в рамките на един месец от датата, на която
решението да не се даде съгласие е влязло в сила, е длъжна да заяви за придобиване на
земеделския имот на цена, която е паричен еквивалент на пазарната стойност, определена
от Агенцията (областен център), използвайки методите за определяне на стойността на
недвижимите имоти, според правилата за управление на недвижимите имоти.
7. Агенцията (областният център), в рамките на един месец от получаване на
заявлението от продавача на земеделския имот, го уведомява за размера на паричната
равностойност, посочена в ал. 6.

Словакия
Закон за придобиване на собственост върху земеделска земя и за изменение на някои
закони от 16.03.2014 г.
Процедура за прехвърляне на собствеността върху земеделска земя
1.Собственикът или друго лице, упълномощено да прехвърли собствеността върху
земеделски парцел (наричано по-долу "прехвърляне"), може да прехвърли земеделския
парцел, без да се използва процедурата по алинеи от 3 до 10 и параграфи 5 и 6
А) на лице, което осъществява селскостопанско производство най-малко три години
преди датата на сключване на договора за прехвърляне на собствеността върху земеделския
парцел в общината, в която се намира земеделският парцел;
Б) на съсобственика на земеделския парцел, ако той е съсобственик съгласно
специални разпоредби;
В) близко лице съгласно § 116 от Гражданския кодекс и роднина съгласно § 117 от
Гражданския кодекс.
2. На лице, различно от посоченото в ал. 1, прехвърлящият може да прехвърли
собствеността върху земеделския парцел само в съответствие с процедурата, установена в
алинеи от 3 до 10 и в съответствие с параграфи 5 и 6.
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3. Прехвърлителят е длъжен да публикува офертата за прехвърляне на собствеността
върху земеделски парцел най-малко 15 дни в Регистъра за публикуване на оферти за
прехвърляне на собственост върху земеделски парцели (по-нататък само "регистър") на
уебсайта на Министерството на земеделието и развитието на селските райони на СР (понататък само „министерство“) същевременно е длъжен да публикува тази оферта по същото
време и на официалното табло в общината, където се намира земеделската земя.
Публикуването на офертата на таблото за обяви е безплатно.
4. Лице, упълномощено да придобие собственост върху земеделски парцел, е лице,
което е постоянно пребиваващо или със седалище на територията на СР най-малко десет
години и се е занимавало със селскостопанско производство като бизнес поне три години
преди датата на сключване на споразумението за прехвърляне собствеността върху
земеделския парцел (по-нататък само „придобиващ“)
А) в общината, съседна на общината, в която се намира обработваният земеделски
парцел;
Б) независимо от мястото на бизнеса.
5. Ако след публикуването на офертата, посочена в ал. 4, а) придобиващ от
общината, в която е регистриран предлаганият земеделски парцел, прояви интерес, същият
има предимство пред придобиващ от съседна община. Същото предимство се прилага при
оферта по ал. 4, б) за придобиващия от общината преди придобиващия от съседната община
и преди придобиващия, независимо от мястото на дейност.
6. Прехвърлителят може да разшири офертата за лица по параграф 4, буква а). б)
когато няма приобретател съгласно параграф 4, буква а) а) не е изразил интерес да придобие
собственост върху земеделския парцел или прехвърлителят е прехвърлил собствеността
върху земеделския парцел, предложен от него.
7. Ако лицето, което отговаря на условията по ал. 4, не прояви интерес за
прехвърляне на собствеността върху земеделски парцел или прехвърлянето на земеделския
парцел не се осъществи, прехвърлящият земеделския парцел може да го прехвърли за цена
съгласно § 5 ал. 1, д) на лице, което постоянно пребивава или има седалище на територията
на СР най-малко десет години, но не по-късно от шест месеца след изтичане на срока
съгласно § 4, ал. 3.
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8. Процедурата и условията, посочени в алинеи от 3 до 6, се прилагат и за безплатния
превод чрез даряване на земеделски парцел.
9. Собствеността на земеделски парцел може да бъде придобита при същите условия
като от придобиващия и от физическо лице, което извършва селскостопанско производство
по трудово правоотношение най-малко 3 години преди деня на сключване на договора за
прехвърляне

на

собствеността

върху

земеделския

парцел,

в

подобно

трудово

правоотношение или в друго трудово правоотношение с лице, което извършва
селскостопанско производство като бизнес.
10. За придобиващия, млад земеделски стопанин, не се отнася задължението да
извършва селскостопанско производство като бизнес в продължение на най-малко три
години. Младият фермер не може да преотдаде под наем, продаде или дари земеделския
парцел в продължение на три години от придобиване на собственост върху него.
Правни норми относно периода на наемане (аренда)

България
Прехвърляне на земя от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата и
ливадите съгласно ал. 6, т.4, на наемателя се извършва чрез търг или конкурс при условията
и по начина, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг
или конкурс се сключва договорът за отдаване под наем. Срокът на лизинга не може да
надвишава 10 години.
Правни норми относно местоживеене
България
Закон №14/2015 г. за собствеността и ползването на земеделските земи
Чл. 21. (1) Оземляват се с предимство по следния ред:
1. лица, които се занимават със селскостопанска дейност в населеното място;
2. лица, постоянно живеещи в даденото населено място и отстъпили земя в
Държавния поземлен фонд в друго населено място;
3. селскостопански специалисти, както и млади семейства, които поемат
задължението да осъществяват селскостопанска дейност;
4. лица, чиито земеделски земи са отчуждени за държавна или обществена нужда.
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(2) Измежду кандидатите от един и същ ред с предимство в следната поредност се
ползват лицата, които:
1. са регистрирани в общинската служба за социално подпомагане и/или в бюрото
по труда, които не притежават земя или имат по-малко земя;
2. не притежават земя или имат по-малко земя.
Полша
Закон за създаване на земеделска система №64 от 11 април 2003 г.
Нормите по алинеи от 1 до 4 не важат, в случай че:
Правото за предимство при закупуване, посочено в ал. 4, не се прилага, ако
придобиването на земеделския парцел води да разширяване на семейното стопанство, освен
ако става дума за площи не по-големи от посочените в чл. 5, ал. 1, т.2 и придобития
земеделски парцел се намира на територията на общината, в която лицето има постоянно
пребиваване или на територията на община, граничеща с тази община.
1. Самостоятелен (индивидуален) земеделски стопанин, посочен в чл. 5, ал. 1, т.1, се
счита физическо лице, което е собственик, дълговременен ползвател, самостоятелен
собственик или наемател на земеделски участък, чиято площ земеделска земя не е поголяма от 300 ха, който притежава земеделска квалификация и живее поне 5 години в
общината, на територията на която се намира една от земеделските площи, които са части
от земеделското стопанство, и който управлява това стопанство през този период лично.
4. Местоживеенето се удостоверява с документ, определящ заявлението за
постоянно пребиваване по смисъла на нормите за регистрация на населението и
документите за самоличност.
5. Документът удостоверяващ изпълнението на посочените условия:
(1) в чл. 5, ал. 1, т. 1 относно площта на земеделската земя, е декларацията от
придобиващия или на субекта с право на предимство при заупуване;
(2) в чл. 5, ал. 1, т. 2 е декларацията на придобиващия или на субекта с право на
предимство при закупуване, заверена от кмета.
6. При сключване на договор за прехвърляне на собствеността върху земеделски
парцел, придобиващият е длъжен да представи документите, посочени в алинеи 1, 4, 5 и 9,
или да представи декларация за това, че изпълнява условията, посочени в чл. 5 и чл. 6. В
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тази декларация трябва да посочи общата площ и мястото, където се намират земеделските
участъци, които притежава, дълговременно използва или наема.
7. Документите, посочени в алинеи 1, 4, 5 и 9, в нормите, издадени на основата на
ал. 8, т.5, както и декларациите, посочени в ал. 6, са приложения към договора, с който се
извършва прехвърлянето на собственост върху земеделски парцел.
Изнесените части от нормативната уредба показват различната база, която има
секторното законодателство в България и в избраните други страни, в които, както и в
нашата страна се прилага командна планова система до края на 90-те години на ХХ век.
Въпреки това, отликите в отделните държави са видими и по различен начин съотносими
към икономическите и социални характеристики.

2.4. Земеделски земи – предизвикателства пред икономическата и правната доктрина
доц. д-р Минко Георгиев
Реституцията на собствеността в България (след 1991 г.) доведе до повече от два
милиона малки земеделски имота и разпокъсана собственост, следваща от процесите на
наследяване [10]. Периодът може да се характеризира и като време на силно фрагментиранe
на собствеността и свързаните с нея имуществени права. При такова положение, логично
разходите по пазарните сделки със земеделски земи бяха високи. Самите парцели бяха
ниско ликвидни, тоест предприемачите или собствениците им, трудно можеха да ги
продават, трансформират в капитал, което означаваше и проблеми при осъществяване на
икономическата дейност. Изключение правеха някои от земите в северните части на
страната. Там, в известна степен, в периода до 2000та година се наложиха отношения
обусловени от земеползването. Даже и в описания случай обаче, стойността на имотите не
бе висока. Като директен израз на това положение в страната трайно се установиха,
сравнително ниски средни цени на земята и съответно, на арендните вноски.
Като вторични ефекти се виждаха: а.) появата на много на брой необработваеми
земи; б.) откази от собственост – земеделците не желаеха да се занимават с присъщата им
дейност; в.) ниско-факторно земеделие – поради разпръснатите малки парцели,
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земеделците, като цяло не максимизираха дейността по класическия начин - чрез икономии
от мащаба на база производство от земеделска земя. г.) Средната норма на рентабилност от
земите бе ниска.
Ефективността на производствените субекти и въобще на всички процесите в
земеделието, също бе относително ниска. Нещо повече, всички описани проблеми намериха
пряко отражение и в политическата конюнктура[11]. Потребността от консолидация на
ресурса особено в периода след 2000 та година бе неотложна.
В този период, България вече бе започнала изпълнението на поредица от цели
свързано с присъединяването си, към структурите на ЕС. Може да се твърди, че с промените
в някой закони и особено със Закона за аренда в земеделието - стартира конструирането на
„ново“ законодателство, чрез което, следваше да се създават големи и силно ефективни
субекти.

Последното

преминаваше

през

задължителното

предизвикателството

-

консолидиране на земеделската земя и интегриране на производствените организациите.
Примерът от северна България (Добруджа) бе пренесен, чрез множество „законови
поправки“8, позволяващи агресивно окрупняване на земеделски земи, основно чрез
моделите на земеползването. Бяха създадени правила, подпомагащи крупните инвестиции.
Такива следваше да бъдат привлечени чрез компаниите за управление на земеделска земя,
регистрирани по Закона за частните дружества със специална инвестиционна цел.
След 2007 година в законодателството на страната бяха вмъкнати и специални
разпоредби, чрез които, икономически активните субекти можеха да се възползват и от
непазарни процедури за консолидация (виж за пример чл. 37 в от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи). погледът на всички бе насочен към подобряване на
земеделието благодарение на подпомагане на ефективността. В същото време, рядко се
задаваше въпрос за това – дали стимулирането на ефективността не представлява
единствено вяра в една икономическа доктрина. Възможно ли бе маргиналната теория на
производителността да бъде оспорена, поради факта, че ефективност в крайна сметка
„получиха“ сравнително малко на брой, предимно „големи“ като възможности и капацитет,
икономически субекти. „Отговорът“, сякаш по аксиома беше, че доктрината на Общата

8

За периода от 1989 - 2012 законовите промени, свързани със земеделски земи, са повече от 684. За
периода от 2007 до лятото на 2019 са регистрирани 624 промени на нормативните актове, отнасящи се до
земеделските земи (собствени, непубликувани изследвания).
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селскостопанска политика на ЕС (ОСП), основана на ефективността няма как да се окаже
неправилна. Тоест, консолидацията в страната се превърна от средство в основна цел.
ОСП в генезиса си – още с учредителните договори на ЕС – бе изработена като,
система от цели основаващи се на активизъм, водещи към ефективност. Те поставяха на
преден план окрупняването на ресурсите и интеграцията на организациите. Така цялата
аграрна политика бе превърната в повсеместно желание за оптимизирането на частните
продуктови структури, като играчите, следваше да печелят все повече и повече
благодарение на заложените възможности да бъдат по-ефективно. Следвайки от това, в
страната ни същ бе пренесено разбирането, че отрасловата и пазарна стабилност, винаги
следват ефективността на микро ниво. Поради това последва натиск за асоциирането на
всички нива, както и консолидирането на ресурси, което обаче някак изненадващо се
„сблъска“ с концепцията за пазарната конкуренция и особено с нейната съвършена форма.
Общата идея за добра селскостопанска политика не обясняваше, как да бъдат решени
проблемите с деформациите на пазарите и конкуренцията, произтичащи от появата на мега
структури, владеещи голямата част от ресурсите. И въпреки „равния старт“, на
увеличението на броя на неефективните играчи не се отдаваше значение. Тоест, при все, че
намаляваше общия пазарен брой, включително и този на производителите - особено в
България - всичко се считаше за правилно, а резултатите за позитивни, изхождайки от
увеличението на производствени обеми в някой сектори.
В същото време, постепенно малка част от пазарните играчи станаха прекалено
големи. Благодарение на това, те получиха силата бързо да увеличат делът си, по отношение
на все по-консолидираната собственост, при земеделските земи. Увеличавайки така своята
ефективност, те на практика завладяха голямата част от този основен производствен ресурс.
Така придобиха и почти неограничена пазарна власт, превръщайки се в субекти, с
господстващо положение първо на пазара на земя, а после на останалите, свързани пазари.
Последното бе отчетено като ефект познат, като концентрация при земеделските земи. Той
обхващаше

почти

целия

ЕС9.

Проблемите

за

конкуренцията,

следващи

от

неконкурентоспособността, особено на по-малките играчи, сякаш останаха като нещо

9

European Parliament resolution of 27 April 2017 on the state of play of farmland concentration in the EU: how to
facilitate the access to land for farmers (2016/2141(INI)).
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вторично, абстрактно плод не съвсем уместна доктринална интерпретация10. Пазарните
несъвършенства следваше да се решат от само себе си. (Виж също [3]).
Съществуват икономически учения, които считат, че когато въпросът опира до
свръхефективност – дори последната да премахва конкуренцията, тоест – дори ако води до
монопол – последното не може да се счита за негативен ефект – стига, потребителите накрая
да са възнаградени с това, че са получили по-висока стойност (виж за „антитръстовия
парадокс “ [6]). Други автори обаче, не без причина изразяват мнение, че това не е
възможно. Монополистът винаги получава предимство, чрез властта, изразена чрез
влиянието, което проявява „през“ различните йерархични нива на организацията на
пазарите (виж повече за

„структурализъм“ [7]). Това на свой ред означава,

че ефективността постигната чрез завладяване на първичния производствен фактор –
земеделската земя, ще пренесе своите ефекти с помощта на свързаните пазари на стоки,
труд и др. Ще бъде пренесена индиректно, чрез властта на определени субекти,
включително и чрез изчерпването на ресурса - те ще ограничат ползите от този ресурс за
останалите, което ще ги направи по-неефективни. Ще бъдат наблюдавани някои от
ефектите на монополните пазари. Ще се прояви непряка дискриминация между
икономическите агенти, при това последната няма да бъда само по отношение на цените.
Пренасянето на по-висока стойност към потребителите, няма да е налице. Негативните
ефекти ще са толкова по-големи, колкото е по-голямо сливането между производствените
и потребителските отношения. А в българския аграрен отрасъл голямата част от малките
производители са едновременно и потребители на стоки и услуги от по-големите компании,
опериращи в сектора.
От друга страна хоризонталната интеграция, също е „оплетена“ в дуализма на
едновременното оптимално, съвместно използване на фактора и конкурентното,
противопоставяне заради властта по повод ресурсите, инфилтрирано чрез индивидуалното
усвояване на имуществените права. Това означава, че да се търси ефективност чрез
процесните обединения познати ни като договори не винаги е възможно. И ако дадена група
играчи, получи предимства, чрез замяната, на иначе пазарно договаряне с административна
възможност - с цел ефективното общо и пълноценно използване на ресурса - имаме ли право

10

Commission Interpretative Communication on the Acquisition of Farmland and European Union Law (2017/C
350/05), Official Journal of the European Union, 18.10.2017
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да говорим за конкуренцията изобщо? Законодателството на България при земеделските
земи изобилства от подобни възможности, но типичен пример е процедурата по чл. 37 (в)
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Наред с това липсата на правна дефиниция за „локалния пазар“ в законодателство
на страната стимулира несъвършените форми на конкуренция – тоест, липсват пречки
господстващото положение да се проявява на местно ниво.

В крайна сметка, някои

икономическите агенти, упражняващи дейност чрез земеделската земя ще могат да
контролират пазарите, осъществявайки властта си по места, в конкретни землища като не
търпят санкции, следващи от антимонополните мерки за защита на конкуренцията, защото
по отношение на производствения фактор – земеделски земи – такива липсват. Подробен
критичен анализ на доктринални несъответствия между конкуренцията и ефективността
можем да открием и при други автори [8] [9], включително за земеделието [14].
Настоящото изследване държи сметка за това, че е налице връзка между политиката
на ОСП по отношение на ефективността, която е пряко свързана с начина на регулиране на
обществените отношения и разпределението на имуществените права, както и за
несъответствията при координационна структура [2].

Разбирането за икономическата

доктрина, като вид деформация, на примера на българските земеделски пазари, в крайна
сметка е водещ мотив на изследването. От казаното до тук следва да се обяснят по-ясно,
реалните положения, чрез:
Първо. Противоречието – небалансираността между целите на ОСП в първичното
право на ЕС;
Второ. Несъгласуваното законодателство - интеграция на производствени
организации и процеси в селското стопанство се противопоставят на дългосрочното
икономическо равенство на възможностите;
Трето: Субсидиите - финансирането на селското стопанство на „единица площ“,
които се превръщат във възможност на определени субекти да максимизират дейността си
без да създават нови блага - „търсачите на рента“;
Четвърто. Локалната изчерпаемост на ресурса – земеделска земя станала недостъпна
на микро ниво за повечето от икономическите субекти след консолидирането - без да се
държи сметка, че някои собственици/производители, не могат да участват в икономическия
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процес, в „своето“ землище, и което ги изключва от икономическия оборот съществуването на такова явление като „местния монопол“;
Пето. Косвената подкрепа за едромащабните предприятия в селското стопанство –
тук става въпрос, както онези, които произвеждат и обработват, така и за големите
собственици. Подкрепата за това, някой от тях да стават свръх ефективни, всъщност работи
срещу всички останали субекти, които обикновено са по ниско адаптивни, и за които с
течение на времето се проявява проблем с достъпа до иначе техни имуществени права.
Систематично се отдава приоритет на целта на ОСП по отношение на ефективността
пред целта, свързана със стабилността на пазара.

И това е видимо при първичното

законодателство на ЕС - Договора за функциониране на ЕС, член 39, параграфи (а) и
(в). Така се измества фокуса към ефективността, стимулира се развитие на система от
вярвания (неформални институции), че ефективността е основополагащо, приоритетно и
най-добро в икономически контекст, като следва да се разбира като задължение на всички
участници в икономическата система. Създава предубеждение, че краткосрочните
отношения, когато са ефективни, по аксиома са винаги правилни. Тоест, от тях не могат да
последват вторични, дългосрочни, но противоположно на това - негативни ефекти. Налага
се усещането, че ефективността следва винаги да носи по-голяма добавена стойност за
потребителите.
Субсидиите, отпуснати заради консолидация на земята, играят ролята на стимул за
по-висока ефективност. Но дали твърдението е доказано по отношение на всички участници
в икономическата система и още повече – това, дали субсидията ще подпомогне
обособяване на конкурентни пазари? Субсидиите могат да бъдат предпоставка за това,
някои агенти да ги превърнат в основна концепция за лична, предприемаческа
печалба. Такива субекти са „търсачи на рента“. Тази им ефективност обаче, преминава през
„замяната“ на производството на нови блага и стоки, с рента.

Това означава, че

максимизирането на дейността е благодарение на самата субсидия. Такова поведение не
упражнява конкурентен „натиск“ върху пазарното предлагане. На практика ще бъдат
произвеждани по-малко стоки като производителите – в нашия случаи търсачите на рента
– увеличавайки печалбите си, няма да бъдат притиснати от евентуални по-ниските цени.
Вплитайки рентата в своята „производствена функция“ тези производители няма да
прехвърлят по-висока стойност към потребителите чрез по-ниската пазарна цена на своя
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продукт. Субсидията генерира на свой ред силен натиск за ефективност чрез стимула за
„получаване“ на повече земеделската земя, при това на всяка цена. На практика това
ускорява процеси на „заграбването на земя“. Антитръстовият парадокс не може да бъде
валиден. Поставя се под въпрос самата адекватност на ОСП и икономическата доктрина на
ЕС, изобщо.
Антимонополното законодателство не допуска договорки между производители с
цел да бъдат увредени други такива, дори когато тези производители работят съвместно в
рамките на обща организация и цели. За асоциациите на производителите в България и ЕС,
съществуват няколко базови антитръстови ограничения. Договорките, включващи „цените“
на селскостопанските стоки и продукти, в рамките на тези организации са незаконни.
Дискриминацията по повод придобиване на членствени права също е недопустима. Тоест,
всеки производител може да бъде част от подобна организация, но ако се анализира
подробно ситуацията (виж Регламент 1308/2013 на ЕС и Съвета, по повод конкуренцията
на земеделските пазари) – става ясно, че липсват мерки за ограничаване на договорките по
отношение на използването на ресурсите. Типичен пример е земеделската земя. В крайна
сметка, може да се получи така, че някои производители да се договорят за начина по-който
се придобива или стопанисва земеделска земя, като в същото време това бъде направено
във вреда на други [5]. Правилата защитаващи конкуренцията в рамките на интегрираните
организации са малко като брой, и отново следват вярването в теорията за ефективността.
Тук трябва да бъде споменат и друг проблем, който е свързан с тези организации.
Договорният принцип, който лежи в ядрото им, следва да помогне за справедливото
разпределение и съвместно ползване на ресурси.

Интеграция им следва да създава

предпоставки за споделяне властта, съответно на икономическите разходи и ползи, като по
този начин, чрез обединяването се защитават интересите, както на малките, така и на
големите членове. Проблемът възниква, когато ръководните органи на такава организация
защитават с преимущество своите личните интереси. Това значи, че те деформират за
собствените си цели института на представителство и така печелят, от и за сметка, на
останалите членове на тези обединения. Тоест, така капитализират предимствата си,
следващи от своя капацитет – или по-високата си способност за адаптация. По този начин
те изземват контрола върху достъпа до ползването на ресурса, трансформирайки го, и
овладявайки го, чрез правата на организацията. Така, обосновавайки поведението си с по79

високата обща ефективност, те могат да оправдават, полученото разпределение –
последното, като естествена последица от липсата на приспособимост на останалите
участници от организацията. Интеграцията служи и като възможност, с помощта на
органите на организациите да бъдат прехвърляни и по-голямата част от разходите в тяхна
тежест по-малките, по-неприспособени субекти [12;13].
Българското законодателство - малко след 2007-ма г., предвижда възможността
големи тръстове да могат, да придобиват и управляват собствеността върху земеделска
земя.

С последните промени в законодателството, те имат право да го правят,

диверсифицирайки дейността си включително и чрез собственост в чужбина. Тези
дружества получават и данъчни привилегии, които наред с капацитета и възможността за
диверсификация могат да се разглеждат като форма на непряка подкрепа. Наред с
получената интеграция на броя им - постепенно намаляха от 67 на 6 - следва да се постави
въпроса - предопределено ли тяхно „господстващо положение“ на локалните пазари.
Свидетели сме на нов феномен. На лице е тенденция, за двойна маргинализация, при
която големите собственици на земеделска земя съпоставят функциите си - за работата с
големи – и работа с малки производители. И след като с първите - заради по-добрия
коефициент на техническа замяна, произтичащ от по-големите възможности свързани с
работата в дигитална среда, както и класическите ползи от управление на организацията
под „шапката на фирма“ [4] - винаги съвместната им дейност е съпроводена от по-ниски
разходи – тенденцията за отхвърляне на договорки с по-малки пазарни играчи, изглежда
напълно логична. Последното означава, че хоризонталната интеграция също е съпътствана
от двойна маргинализация, която може да вреди на конкуренцията [1]. Заради възможността
да бъдат по – ефективни големите компании - собственици на земеделска земя предпочитат
да работят само с големите производители и обратно.
Непазарните „субституции“ е наложително също да бъдат отбелязани. В следствие
процедурата по консолидация по чл. 37, буква (в) от ЗСПЗЗ - правилата, които недиректно
дискриминират някои от участниците в процесите по придобиване и управление на
земеделските земи. Например, санкционира се пазарното „бездействие“. При неподадена,
своевременно декларация, без значение статуса по отношение начина на използване на
собствеността – при някои производители тя е за задоволяване на лични потребности последните автоматично се изключват от пазара и губят достъп до собствеността си за
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период от една година11. Такова непазарното разпределение постепенно пренасочва
ресурсите към по-големите селскостопански производители. Последните, като правило
опитват да запазят фактическата власт върху ресурса, дори чрез използване на специфични
форми на изополични отношения. Например, изпращат се „наети“ от арендатора
производители (станал такъв по силата на непазарната процедура) в имота, с което се
създава затруднение, при едно негово последващо стопанисване от действителните
собственици или други арендатори.
Индиректна пазарна дискриминация е налице, и когато договорката е направена, с
идеята стопанисването земеделска земя да помогне за това, даден субект да бъде изключен
от стопанисването й – тоест, от производството на земеделски продукти и пазарите им,
понякога завинаги. Тогава единствената възможност, на такива субекти би била да продадат
своята земя, или да се оттеглят от арендния договор. Със сигурност уговорки, в които
собственици и арендатори правят така, че да завладеят цялата обработваема земя в
землището, или да я контролират посредством други субекти - се отразяват неблагоприятно
на останалите собственици и производители. Проблемът е особено тежък за тези, които са
с по-малък капацитет. В редица случаи тези по-малки собственици и производители няма
да могат да осъществяват дейността си заради това, че земеделска земя „отнета“ и „дадена“
чрез административна12 процедура или друг, „непазарен“ ред на големите компании в
землището води до проблеми с дългосрочна адаптация13. Малките производители ще бъдат
принудени да извършват дейност далеч от местата, в които живеят или землището си, което
на практика означава да произвеждат продукция, но при непосилни за тях, алтернативни
разходи. De jure те биха имали право да обработват земя, както избори определени от
националния пазар, но de facto – няма да имат достъп до земя. Тоест, накрая такова
разпределение на фактора би ги извадило от пазара, съответно в дългосрочен план – би ги
накарало да се откажат от собствеността си. Би ги лишило от „правото им на собственост“
в икономически смисъл на понятието.
Замяна на пазарни отношения с административни води и до:
11

Виж чл. 69-72 от Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ.
Виж също условията за „плътност“ на използването на земеделска земя по смисъла на Параграф 15 от ЗИД
към ЗСПЗЗ.
13
А така също и чл. 4а от ЗСПЗЗ ( сила от 2019 г.), с който може да се осъществи пълна замяна на волята на
„по-голямата“ част от съсобствениците на земеделска земя при възникване на наемно правоотношение за
период от над една година.
12
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- увеличаване на броя на непазарните играчи свързани с управлението и
администрирането на земеделските земи в страната е за сметка на пазарните участници
– преразпределението на вторични права между повече участници води до намаляване на
конкурентния натиск върху основните права – тези свързани с производството от земя;
- извършеният преход от завършени договори към незавършени договори покупката на земеделска земя се заменя с използването на земята - продажбите с аренди
(чрез които просъществува административната процедура), създава се огромно поле от
множество нови пренастройки (нова координационна структура), като сложността на такава
система „подарява“ на някой участници дългосрочни предимства;
- увеличават се информационните бариери за сметка на прозрачността информационна асиметрия подпомага създаването на предимства – налице е увеличаване
на пазарите за квази услуги, следващи от предлагането на информация.
Договорките, в рамките на такъв тип административна процедура следва да бъдат
премахнати - съответно да се считат за форма на непряка дискриминация, която следва да
бъде развита, както от икономическата, така и от правната доктрина.
Въпросът е теоретичен – дали въобще е възможен баланс между доктрините,
включващи в себе си ефективността и конкуренцията. Отговорът трябва да инкорпорира
резултатите от разпределението на първичния производствен фактор – при това с
дългосрочен хоризонт. Сътрудничеството и някои форми на интеграция следва да бъдат
преосмислени. Предизвикателство пред правната доктрина е решаването на въпроси,
произтичащи от възможната непряката дискриминация при иначе дългосрочни договорни
отношения, във връзка с конкуренцията по повод икономическите ресурси.

2.5.Съвременни измерения на пазара на земеделска земя в България
доц. д-р Мария Станимирова
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Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-динамично
развиващите се. Като причини за това най-често се посочва субсидирането в отрасъла и
прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС. Подпомагането на земеделските
производители води до нарастване на изплащаната поземлена рента, повишава търсенето
на земеделска земя, както от страна на земеделските производители, така и от други
инвеститори

(търсещи

нарастваща

възвръщаемост).

Безспорен

е

фактът,

че

информационната обезпеченост и анализът на общите и специфичните данни за земята са
от съществено значение в процеса на нейното оценяване. Акумулирането на необходимата
информация за фактори, въздействащи върху цената на земеделската земя, тенденциите и
перспективите за развитието на поземления пазар е предпоставка за адекватна оценка на т.
нар. „най-ефективно използване на земята“ и определяне на справедливата стойност на
поземлените имоти.
Целта на това изследване е да се представят основни тенденции и перспективи за
развитие на пазара на земеделска земя, в т.ч. да се изследва въздействието на основни
фактори върху пазарната цена на земята в България. Анализиран е периодът от 2000 г. до
2018 г., което предоставя възможност за ретроспективен анализ на развитието на
поземления пазар и в частност на факторите, които влияят върху цената на земя за
достатъчно продължителен период от време.
В специализираната литература, касаеща оценяването на недвижимите имоти се
разграничават понятията „цена“ и „стойност“ на земеделската земя. Цената на земята бива
пазарна и наемна. Наемната цена се формира при предоставяне на земята за временно
ползване на трети лица и касае правото на ползване върху чужда вещ, т.е. формира се при
наем или аренда. „Пазарната цена на земята“ се свързва с преотстъпването на правата върху
поземлената собственост от един икономически субект на друг. Тази цена се определя от
търсенето и предлагането, най-често при отчитане на възможните бъдещи рентни доходи,
които земята може да генерира, дисконтирани към сегашния момент.
В съвременните условия, стойността се разглежда най-вече като „паричен
еквивалент на ценността на даден недвижим имот в даден момент във времето в условията
на конкурентен пазар“14. Съгласно българските стандарти за оценяване (БСО) пазарната
стойност „отразява данни и обстоятелства, свързани с възможната пазарна реализация на
14

Илиев, П. Оценяване на недвижими имоти. Изд.“Наука и икономика“, ИУ-Варна, В., 2011, с.38.
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оценявания обект/ актив“15. Представените дефиниции аргументират значението, което има
информационната обезпеченост на анализа на цената на земята при определянето на
справедливата пазарна стойност на имотите в процеса на тяхното оценяване.
Развитието на пазарната цена на земеделската земя в България за периода 2000 –
2018 г. е представено на фиг. 1.
Фигура 1. Цена на земеделската земя, обект на покупко-продажба за периода
2000 – 2018 г. (лв./дка)16

Източник: САПИ и НСИ

През анализирания период се наблюдава възходяща тенденция в цената на
земеделската земя в България (определена е като средно претеглената цена, спрямо
категорията на земята). За периода 2000 г. - 2004 г. тя е относително постоянна и е в размер
на около 140 лв./дка. Следва да се отчита, че през този период все още не е приключил
напълно процесът на възстановяване на собствеността върху земеделската земя,
разделянето й между наследниците на починали собственици. Предлагането на земеделска
земя на пазара превишава търсенето й.
През периода 2004 г. – 2008 г. цената на земята плавно се повишава и достига 312
лв./дка през 2008 г. (ръст спрямо 2004 г. в размер на 92%). Периодът се характеризира с

15

Български стандарти за оценяване (БСО), утвърдени от Общото събрание на Камарата на независимите
оценители в България /КНОБ/ на основание правомощията си по чл. 27, ал. 1, т. 5 от Закона за независимите
оценители /ЗНО/, в сила от 01.06.2018 г.
16
Източник на данните за 2000 – 2013 г.: Система за агропазарна информация (САПИ) към МЗХ
(http://www.mzh.government.bg/, посл. достъп на 2.08.2015 г.). Източник на данните за 2014 г.: НСИ
(http://www.nsi.bg/, посл. достъп на 2.08.2015 г.).
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активно търсене и ограничено предлагане на земеделска земя. През 2009 г. се наблюдава
спад в покупко-продажбата на земеделска земя спрямо 2008 г. Понижението е съответно с
14% и 21,7% по отношение на броя на осъществените сделки и общата търгувана площ в
страната. Вероятните причини са от различен характер, но в най-висока степен това би
могло да се обясни с финансовата и икономическа криза, която ограничава много
инфраструктурни проекти и води до повишено предлагане на земя за продажба от
собственици, с цел разрешаване на лични финансови проблеми.
От 2010 г. средната цена на земеделската земя в България активно се повишава, като
изключение прави единствено 2013 г. Това може да се обвърже с края на програмния период
по ПРСР и известната неяснота по отношение на бъдещето на програмата през следващия
програмен период. През 2014 г. цената на земеделската земя се повишава с близо 60%
спрямо предходната 2013 г., а тенденцията за ръст се запазва и цената достига средна
стойност 941 лв./дка за страната през 2018 г.
Средната цена варира по региони като за 2018 г. това е от 190 лв./дка за Югозападен
регион до 1345 лв./дка за Североизточна България. Прави впечатление достигането на
устойчиви нива на цената на земята в този регион и дори известен спад през 2018 г. спрямо
2017 г. Спад в средната цена за този период се наблюдава и в региона, където цената на
земята е най-ниска – Югозападен регион. Същевременно цената на земята нараства
съществено в Северен централен регион, което се отразява и на общата положителна
статистика за страната като цяло.
Таблица 1. Цена на земеделската земя в България
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

земята 314,
0

361,
0

435,
0

429,
0

684,
1

732,0

761,0

872,0

941,0

Поземлена рента/ 23,0
наем (общо)

30,0

34,0

38,0

41,0

42,0

44,0

46,0

48,0
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В специализираната литература17 основен фактор, с който се свързва изменението на
цената на земята е поземлената рента. На основа на посоченото, подходът по приходите
намира широко приложение в процеса на оценяване на земеделската земя, като цената се
определя предимно на база на капитализационния метод (чрез капитализиране на
изплащаната поземлена рента). От своя страна изплащаната рента от земята се определя
основно от количеството и изкупните цени на отглежданите селскостопански култури.
Съотношението между цената на земята и поземлената рента за периода 2010 – 2018
г. нараства и достига 19,6 за 2018 г. (представено на фиг. 2).
Фигура 2. Съотношение между цената на земеделската земя и поземлената
рента за периода 2010 – 2018 г.
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Източник: НСИ
След присъединяването на страната ни към ЕС селскостопанските субсидии в
България рязко нарастват. Въвежда се т.нар. „схема за единно плащане на площ” (СЕПП)
като преходен и по-лесен за администриране вариант преди евентуално бъдещо въвеждане
на „схема за единно плащане” (СЕП), ползвана от старите държави-членки и основана на
исторически подход. Основната разлика между СЕПП и СЕП е, че първата система
17

Alston J.M. An analysis of Growth of U.S. Farmland prices, 1963-82. American Journal of Agricultural Economics,
American Agricultural Economics Association, February, 1986; Shalit, H., Schmitz, A. Farmland accumulation and
prices. American Journal of Agricultural Economics, American Agricultural Economics Association, November 1982;
Scott, J. Factors Affecting Land Price Decline, American Journal of Agricultural Economics, American Agricultural
Economics Association, November 1983.
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определя размера на субсидиите единствено на база размера на обработваната от
стопанствата площ, докато при втората подпомагането се определя на базата на
количеството произведени селскостопански стоки от фермерите към даден минал период
от време. Първоначално се предполага, че СЕПП ще се прилага само три години до 2009 г.,
но по-късно ЕК даде възможност обхватът на прилагането да бъде удължен до 2013 г. С
въвеждането на СЕПП директните плащания на площ и националните доплащания на площ
са в размер на 434 млн. лв. за 2007 г. и достигат 923,6 млн. лв. за 2012 г., като заедно с
останалите видове подпомагане за бранша надминават 1 млрд. лв. още през 2010 г.
Изплатените субсидии за 2018 г. надхвърлят 2,5 млрд. лв. по данни на
Подпомагането на земеделските производители води до нарастване на изплащаната
поземлена рента, повишава търсенето на земеделска земя, както от страна на земеделските
производители, така и от други инвеститори (търсещи нарастваща възвръщаемост). Това
води до значително поскъпване на земята и повишаване на броя на осъществените сделки
и общия размер на търгуваната земя в страната. Според специалисти 18 коефициентът на
корелация между равнището на субсидиите на площ и цената на земеделската земя е 0,80.
Приключването на първия седемгодишен период от прилагането на системата на директни
плащания в България през 2013 г. и недостатъчната информираност по отношение на
параметрите на новата рамка на подпомагане 2014 - 2020 г. обясняват спада в търсенето и
цената на земята през 2013 г. С края на настоящия програмен период от ПРСР може да се
обясни и спадът на цената на земята в някои региони у нас през 2018 г.
Цената на земеделската земя е основен индикатор при анализ на поземления пазар,
а развитието й не може да бъде тълкувано изолирано от изменението на броя на
осъществените сделки и общия размер на закупената (продадена) земя. Данни за пазара на
земеделска земя (в т.ч. за покупко-продажбата и за арендуването на земя) в България се
публикуват от 1998 г. от Системата за агро-пазарна информация (САПИ) към МЗХ, а от
2000 г. и от Националния статистически институт (НСИ). Следва да се отбележи, че
предоставяната информация в редица случаи е противоречива и липсва задълбочена
обосновка по отношение на факторите, които въздействат върху пазара на земеделска земя

18

Вълканов, Н. Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ в България. Институт за
пазарна икономика (ИПИ). 2013 г.
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и формират цената на земята. Това възпрепятства прогнозирането на посочените показатели
и създава трудности при определяне на справедливата пазарна стойност на имотите в
процеса на тяхното оценяване. На фиг. 3, фиг.4 и фиг.5 са представени данни съответно за
броя сделки със земеделска земя, общата търгувана площ и средния размер на имотите,
обект на покупко-продажба за периода от 2000 г. до този 2018г. След 2014 г. НСИ публикува
тази информация единствено на годишна база, което затруднява обобщаването и
предоставянето на подробни данни за целите на анализа.

Фигура 3. Брой сделки със земеделска земя в България за периода 2010 – 2018
г.
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Фигура 4. Обща търгувана площ земеделска земя в България за периода 2010 –
2018 г.
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Фигура 5. Среден размер закупени/ продадени имоти земеделска земя (дка)в
България за периода 2010 – 2018 г.
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През 2000 г. покупко-продажбите на земеделска земя са все още малко на брой, което
се обяснява с началната фаза в развитието на пазара на земеделска земя в България след
приключване на процеса на възстановяване на собствеността върху земята. През 2001 г. в
сравнение с 2000 г. броят на сделките и общият размер на търгуваната земеделска земя
нарастват съответно 2,8 и 3,1 пъти. През 2002 г. се отчита повишение единствено по
отношение на броя на сделките със земеделска земя, а общият размер на търгуваната земя
се понижава с около 10%. Това се обяснява с факта, че рязко спада средният размер на
търгуваните имоти. От една страна причината за това е понижението на средния размер на
поземлената собственост в страната (след разделянето й между наследниците на починали
собственици). От друга страна, някои купувачи се насочват към закупуване на повече на
брой малки парцели в границите на едно землище (поради по-ниската им цена в сравнение
с имотите с по-голям размер), предвид очакваното уедряване на земите на собствениците
след евентуална комасация на земеделската земя.
Активизирането на пазара на земеделска земя в България започва от 2005 г.
Независимо, че цените на земеделските земи като цяло се запазват ниски, изключителен
ръст се наблюдава в цените на имотите в близост до морето, планинските курорти, големите
населени места и др. Стабилизирането на доходите на земеделските производители също
стимулира търсенето на допълнителни поземлени ресурси чрез покупка. Сред основните
фактори допринесли за активизирането на пазара на земеделска земя в България е
предприсъединителната и присъединителната политика на България към ЕС и прилагането
на общата селскостопанска политика за директни плащания за единица площ.
През периода 2000-2005 г., търговските банки възприемат като високо рисково
кредитирането на селскостопанското производство, което затруднява достъпа до
средносрочни и дългосрочни кредити от страна на земеделските производители, както и на
инвестициите за производство (в т.ч. и за закупуване на земеделска земя). Въпреки, че
законово не съществуваха пречки в това отношение (банките, в ролята на юридически лица,
могат да притежават права на собственост върху земеделската земя), финансовите
институции не отпускаха кредити срещу ипотека на земя, поради ниските цени на земята и
до известна степен неясните права върху собствеността, произтичащи от все още не
функциониращата система за поземлена регистрация за територията на цялата страна.
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През периода 2000 г. - 2007 г. се наблюдава възходяща тенденция в броя на сделките
със земеделска земя (фиг. 3). Средният темп на прираст на анализираният показател е 27,7%
годишно.
През 2009 г. се наблюдава спад в покупко-продажбата на земеделска земя спрямо
2008 г. Понижението е съответно с 14% и 21,7% по отношение на броя на осъществените
сделки и общата търгувана площ в страната. Вероятните причини са от различен характер,
но в най-висока степен това би могло да се обясни с финансовата и икономическа криза,
която ограничава много инфраструктурни проекти и води до повишено предлагане на земя
за продажба от собственици, с цел разрешаване на лични финансови проблеми.
За периода 2000 г. - 2009 г. се наблюдава низходяща тенденция в средния размер на
търгуваните имоти, което е в пряка зависимост с намалението на средния размер на
поземлените имоти в страната (фиг.5). Анализираният показател намалява от 18,7 дка през
2001 г. на 9,85 дка през 2002 г. За периода 2002 г. – 2009 г. този показател е относително
постоянен – в размер на 9 – 10 дка. Посочените данни позволяват да се достигне до извод,
че независимо че средният размер на поземлените имоти в България е нисък (по-малко от 4
дка) в страната се търсят относително компактни парцели земеделска земя.
Нарастване на броя на осъществените сделки и общия размер търгувана земя в
страната се наблюдава от 2010 г. до 2012 г. През 2013 г. се отчита спад спрямо 2012 г., както
в общия размер на земята, така и в броя на сделките за покупко-продажба на земя
(понижението е съответно с 20,5% и 17%). През 2014 г. отново се отчита ръст в
анализираните показатели, общият размер на търгуваната земя в страната почти достига до
отчетените стойности през 2012 г. Това се дължи на високия среден размер на закупените
(продадени) имоти (60,58 дка за страната като цяло), но броят на сделките със земя
продължава да спада.
След 2014 г. броят на сделките със земеделска земя и общият размер търгувана площ
продължават да спадат, доближавайки се до стойностите на тези показатели от началото на
анализирания период – 2000 г. Пазарът на земеделска земя се влияе основно от
предлагането.
Актуален остава въпросът в каква степен цената на земеделската земя в България се
доближава до средните цени в останалите европейски държави и световните цени (фиг. 6).
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Фигура 6. Цена на земеделската земя и поземлената рента за 2017 г. в Европа19

Източник: https://twitter.com/hashtag/voxukraine?lang=fa, последен достъп 4.11.2019 г.
Цената на земеделската земя в България е близка до тази в Унгария, Естония и
Швеция и по-висока от цената в Литва, Латвия, Словакия и Чехия. Средната цена на земята
в Европа е най-висока в Холандия и Малта. Същевременни изплащаната поземлена рента у
нас е сред най-високите в Европа, с изключение на Дания, Ирландия и Холандия. Това още
веднъж потвърждава връзката между изплащаните субсидии на площ и поземлената рента
у нас след 2007 г. като поставя под въпрос доколко е възможно да се поддържат подобни
равнища на изплащаното рентно плащане (наем) при промяна на политиката на
подпомагане след края на настоящия програмен период през 2020 г.
В резултат на проведения анализ на развитието на пазара на земеделска земя в
България може да се обобщи:
Първо: През периода 2000 – 2018 г. цената на земеделската земя в България се
повишава средно с над 30% годишно, като през 2018 г. достига до 941 лв./дка.
Второ: Изменението на цената на земята се свързва основно с промяната в
изплащаната в страната поземлена рента. Съществено въздействие върху обема на
аграрното производство в страната и изплащаната поземлена рента след 2007 г. оказват

19

Източник: https://twitter.com/hashtag/voxukraine?lang=fa, последен достъп 4.11.2019 г.
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субсидиите на ЕС, изразени чрез схемите за единно плащане и единно плащане на площ
(СЕПП).
Трето: След 2014 г. съществено спада общият размер търгувана площ и броя на
осъществените сделки със земеделска земя, като пазарът се влияе преимуществено от
предлагането.
Четвърто: Цената на земеделската земя в страната е значително по-ниска от редица
европейски държави, но това не се отнася за изплащаната поземлена рента, която е близка
до средните стойности за Европа.

3.Трета глава. Перспективи пред българското земеделие и възможности за
усъвършенстване на поземлените отношения
проф.д-р Пламена Йовчевска
С текстовете в този раздел от книгата авторите правят опит да фокусират вниманието
върху някои въпроси, които все повече ще определят динамиката и бъдещите промени на
поземлените отношения и влиянието им в селските райони. В новия бюджетен и програмен
период на общностната политика 2021-2027 г. се предвиждат изменения, позволяващи да
се

проявят

възможности

за

усвояване

на

синергийни

ползи

от

национални

предимства/дадености и европейска политика. В този контекст в книгата е изследвано
лозарството, сектор в който България има богати традиции и благоприятни природни
дадености. Мнението на авторите е, че българската земя има уникални почви, все още
проучването на възможностите им и използването на знанието за тероара при
производството на висококачествени и бутикови вина не са достатъчно популярни,
проучени и използвани. Бутиковите вина и производството на вино от малки винарни често
има своя профил постоянни клиенти, което осигурява устойчивост на производствените
структури и създава траен поминък в селските райони. Това е предпоставка за създаване на
устойчивост в местните общности, който, както авторите определят, може да осигури
хоризонтални и вертикални възможности. Лозарството и производството на вино е
стопанска дейност, с помощта на която може да се използват уникалните почви в селските
райони, да се развият обществените отношения при използването на земята, местната

94

икономика, локалните производства, да се поддържат социо-културни традиции и др.
дейности, които са съществени за ожияване на селските райони.
С помощта на икономикс модел се изследва и процесът на бъдещи отенциални
промени в общностната политика и се оформят сценарии за влиянието им върху системата
селско стопанство-ОСП.

3.1.Потенциал на лозарството и винопроизводството за развитие на местната
икономика, чрез реализиране на синергичните ефекти от винения туризъм
гл. ас д-р Даниела Димитрова и гл. ас. д-р Владимир Димитров

I. Подходи и методи
Обект на аналитичната дейност е състоянието и развитието на виненото лозарство и
производството на вино в регионален план. Обхванати са следните показатели:
- относителен дял на брутната продукция от грозде по райони в общата брутна
продукция на страната, %;
- производство на грозде по статистически райони, тона;
- производство на вино по статистически райони, хектолитра.
Периодът на изследването е 2007-2018 година. Източници на първична информация
са МЗХГ, отдел „Агростатистика”, Евростат, Изпълнителна агенция по лозата и виното
(ИАЛВ), Национален статистически институт. Приложени са методите на сравнителен и
индексен анализ, идейно моделиране, теренни проучвания, експертни оценки.
ІІ. Резултати и обсъждане
Дисбалансите в регионалното икономическо развитие на страната ни са широко
дискутиран проблем, изискващ неотложни решения и то в краткосрочен план. Негативните
ефекти, произтичащи от обезлюдяването на селските райони, поради липса на източници
на препитание и доходи, осигуряващи нормален жизнен стандарт на местното население,
рефлектират сериозно върху развитието на лозарството, предвид трудоемкостта и
спецификата на агротехническите мероприятия.

95

Отслабващият принос на регионалната икономика в голямата част от районите в
цялостното развитие на българското лозарство е илюстриран на фигура 1.
Фигура 1: Относителен дял на брутната продукция от грозде по райони в общия
размер на брутната продукция от грозде в страната през периода 2004-2017, %

Южен централен/South Central
Югозападен/South West
Югоизточен/South East
Североизточен/North East
Северен централен/North Central
Северозападен/Northwest

Източник: Евростат
Тенденцията е най-явно изразена за Северозападен район, който през 2004 година
осигурява 36,0% от брутната продукция в лозарството. Делът му намалява до 12,0% през
2007 г., а през периода 2014-2017 г. се движи между 6,1% и 7,1%. Причините са коренят в
силната редукция на реколтираната площ, респективно намаления обем на производството
на грозде в района. В същото време маломерността на площите в стопанствата,
произвеждащи грозде не позволява договориране на висока реализационна цена (което
важи и за останалите райони) и в крайна сметка се формира ниска стойност на показателя.
Ситуацията е почти аналогична в Северен централен район, където процентното участие на
БП на регионално ниво в БП от лозарството на национално се понижава от 10,1% през 2007
г. до 3,4% през 2017 г. Това е районът с най-голямо намаление на производството (фиг. 2).
През 2018 г. в Северен централен район са произведени 7793 тона винено грозде, което
представлява едва 33,7% от равнището на производство през 2007 г.
На пръв поглед изглежда, че производството на грозде, което се отразява в брутната
продукция на Североизточен район, намалява незначително, предвид делът на района в БП
от грозде в страната – между 6,3% и 9 % през периода 2004-2013 г. От 2015 г. до 2017 г. той
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е между 7,2% и 7,4%. Причината е основно в намаляващата сума на показателя на
национално ниво и свиването на делът на останалите два района от Северна България.
Фигура 2: Производство на винено грозде по статистически райони през
периода 2007-2018 г., тона
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304452
255257

тона
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228451
210398

199547
186131

Южен централен
Югозападен
182569
Югоизточен

124216

Североизточен
Северен централен
Северозападен

Източник: МЗХГ, отдел Агростатистика
В Южна България, където климатичните условия са по-благоприятни за
отглеждането на лозата, ситуацията, с малки изключения, не е по-различна. В Южен
централен район, където традиционно стопанствата в голямата си част са по-маломерни,
наблюдаваме силни колебания на производството по години и като цяло тенденцията
отбелязва спад (фиг. 2). През 2018 г. в района са произведени 54 649 тона винено грозде,
като на база количеството от 2007 г. намалението е със 62%. Приносът на района в БП от
грозде в страната през последните години се движи между 26,9% и 34,7%. Наблюдава се
увеличение спрямо началото на периода (фиг. 1), но това се дължи на цялостния спад в
производството, респективно на БП от грозде в страната.
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Може да се каже, че единствено Югоизточен район повишава делът си в БП от
сектора – от 29,3% през 2007 г. до 45,0% през 2017 г. Данните за производството отново
илюстрират спад, който през 2018 г. сравнено с 2007 г. е в размер на 31,2%.
От графичното изображение на фиг. 2 за количеството на продукцията от винено
грозде по райони ясно се вижда, че виненото лозарството има по-голямо социалноикономическо значение основно в двата района – Югоизточен и Южен централен.
Това се потвърждава и от данните за производството на вино по статистически
райони (фиг. 3).
Фигура 3: Производство на вино по статистически райони през периода 2007-2018 г.,
хектолитра
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1339,5
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Югоизточен

Югозападен

Южен централен

Източник: МЗХГ, отдел Агростатистика и МЗХГ, Аграрен доклад (2018-2019)
Югоизточен район е районът с най-голям относителен дял в производството на вино
в страната – 56,5% през 2018 г. Произведеното вино през същата година възлиза на 588,0
хил. хектолитра, което представлява увеличение с 21,4% сравнено с 2007 г. Трендовата
линия е с положителен знак и при производството в Югозападен район (+8,2% за същия
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период), но относителният му дял в общото количество произведено вино в страната е
малък – 7,9%.
Подобно на производството на грозде и при производството на вино в Южен
централен район се наблюдава тенденция на намаление. През 2018 г. са произведени 217,3
хил. хектолитра спрямо 335,3 хил. хл през 2007 г. (-35,2%). Въпреки това, районът е втори
по участие във винопроизводството на страната, като през същата година делът му в общото
количество на продукцията на национално ниво е 20,9%.
С най-малък принос в производството на вино е Северозападен район – 2,0%, а
Североизточен и Северен централен райони осигуряват съответно 6,7 % и 6,0% от
произведеното вино в страната.
Преодоляването на негативната тенденция, отразяващата развитието на лозарството
в почти всички райони, в контекста на съхраняването и съживяването на производството на
грозде и вино на местно и регионално равнище, налага въвеждането на нови подходи, които
да подпомогнат най-вече реализацията на продукцията, и в същото време да се търсят
възможности за надграждане и подобряване качеството на продукта, което от своя страна
ще създава стимули за привличане на потребителите. Виненият туризъм е точно такъв
продукт, посредством който не само се реализира част от произведената продукция, но се
създават и редица допълнителни възможности за разширяване на гамата от продукти и
услуги, респективно възможностите за инвестиция и реинвестиция в собствената
материална база с цел привличане на повече клиенти. Туризмът е един от най-бързо
развиващите се сектори в световната икономика, с безспорни позитиви – генерират се
значителни приходи и се откриват работни места. Според доклад на Световната
организация по туризъм (UNWTO) за 2018 г.20, международните туристически пристигания
са нараснали с 5% през 2018 г., достигайки 1,4 милиарда, а приходите от туризъм са се
повишили до 1,7 трилиона долара. От тях на Европа се падат 710 млн. пристигания и
приходи от над 570 млрд. долара. В този доклад се посочва, че през 2018 г. България е
отбелязала ръст на посещенията от международни туристи само с 1,3% спрямо предходната
2017 г., когато бе постигнато рекордно увеличение от 7,6% на годишна база. Броят на
международните туристи, посетили страната ни е 9,273 млн., а приходите възлизат на 4,5
млрд. долара. Тези данни подчертават, че туризма има все по-голямо икономическо
20

International Tourism Highlights’2019, изд. на UNWTO –pdf.
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значение за българската икономика, а през последните години принос за това развитие имат
най-вече следните видове туризъм: културно-исторически, селски, еко и винен.
Виненият туризъм навсякъде по света придобива все по-важно социалноикономическо значение за лозаро-винарските региони. Особено осезаемо е неговото
влияние в селските райони, където отсъстват масовите видове туризъм – морски и ски.
Красноречиви са данните изнесени от група български експерти, представители на
туристически фирми, организатори на винени турове:
Испания – 83 млн. посетители годишно с приходи от 68 млрд. евро. Винени туристи
2,2 млн. осигуряващи приходи от 200 млн. евро. Среднодневен приход от турист - 28 евро.
Италия – 62 млн. посетители, приходи от 45 мрд. евро. Два пъти ръст на виненокулинарния туризъм - 14 млн. винени туристи, приходи от 2,5 млрд. евро и среднодневен
приход от един посетител на изба - 85 евро.
Франция – 89 млн. посетители и 62 млрд. приходи. Френският винен туризъм може
да се похвали с 10 млн. винени туристи, приходи от около 5,2 млрд. евро с около 240 евро
среден приход от турист21.
По отношение на развитието на винения туризъм в България все още липсват
конкретни данни – брой посетители; приходи; среден приход от турист. Ако се съди по
различни оценки броят на посетителите – български и чуждестранни е равен. Цената на
дегустация е между 15-20 лв./посетител. Предполагаемият брой посетители е не повече от
200 000 души.
В Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) са регистрирани над 260
винопроизводители, като над 110 от тях предлагат винен туризъм.
По мнение на А. Коджаиванова22, винен журналист, сред проблемите, задържащи
развитието на виненият туризъм у нас са:
- необходимост от подобряване на инфраструктурата, защото повечето от избите,
предлагащи винен туризъм, се намират в отдалечени села с лоши пътища;
- необходимост от систематични усилия за изграждане на имидж на българското
вино - собствениците на изби и местният бизнес (хотелиери, производители на храна,
21

Данните са посочени в презентация на тема: Защо трябва да създадем стратегия за устойчиво развитие на
винения туризъм в България? Конференция “Българското вино в ХХI век“, Презентация на Divino, София 22-24
ноември,2019.
22
https://move.bg/neizbezhniyat-hit-vinen-turizm
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собственици на атракции) в едни и същи райони, да работят заедно за привличането на
туристи;
- подобряване на обслужването;
- достъп до систематизирана и леснодостъпна информация
- недостатъчна реклама и инициативи за популяризация и т.н.
Освен това има още две много важни условия. Едното е свързано с качеството на
предлаганите вина. По-висока добавена стойност се реализира точно от качествените вина,
които освен носители на престиж, са и рекламното послание на района - на тероара, от който
произхождат. Второто е свързано с липсата на достатъчно квалифицирани специалисти в
областта на винения туризъм, които да имат познания освен по лозарство и
винопроизводство, така и в сферата на туристическото обслужване. Причина за това е, че
винените туристи са много добре информирани и подготвени за мястото, което е обект на
тяхното посещение. Винолюбителите са със средни и високи познания за виното; със
средни и високи доходи, разпознаващи добре вината и регионите, от които произхождат; на
възраст между 30 и 50 г., утвърдени в своята професия (Димитров, 2014). Поради това, за
да се развива устойчив винен туризъм, трябва да се обърне внимание преди всичко на
качеството:
- качество на вино;
- качество на обслужване;
- качество на предлаганите продукти и услуги;
- качество на цялата дестинация.
Такова качество се постига посредством фирмена култура, изграден имидж, достатъчно
добре подготвени специалисти, изградени партньорства, специализация и диверсификация
в производство, и редица други. Създаването на синергии е другият фактор, на чиято основа
може родният енотуризъм да се превърне в качествена и привлекателна винарска
дестинация.
Синергични ефекти от развитието на винения туризъм
Под синергичен ефект се разбира получаването на по-висока ефективност при
разработката на два или повече различни продукта от сумата на възможните индивидуални
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ефекти. Синергията може да бъде хоризонтална (нови стоки, нови технологии, същите
потребители) и вертикална (усвояване производството на суровини). Продуктите на
винения туризъм са все по-тясно специализирани, с все по-голямо разнообразие от
предлагане на стоки и услуги, обвързани пряко с региона, в който се намират – хранителна
промишленост,

хотелиерство,

ресторантьорство,

търговия, забавление, транспорт,

различни видове туризъм и редица други. Виненият туризъм е такъв тип туризъм, който
създава възможности за генириране на синергии, в резултат от съчетаването между лозаровинарския и туристическия сектор (фиг. 4).
Синергиите произтичат главно от свързването между типичните дейности и
продукти на лозаро-винарския сектор и продуктите и услугите, типични за туризма
(екскурзоводство, настаняване, хранене и транспорт), посредством които се привличат
посетители. Т.е. в основата на реализирането на синергия, във винения туризъм е
качественото вино, сорта от който е произведено, начина на производство (предимно
културната му ценност) и обвързаността на виното с типичните за туризма продукти и
услуги. Имено взаимовръзката между виното и туристическите продукти и услуги от своя
страна създават качествено нов тип продукти.
Пример за реализирането на синергии само от един стопански субект е
винопроизводствено предприятие, което предлага винен туризъм. Първоначално включва
към основната си дейност (винопроизводство) и дегустация на вина. Вследствие на това
мендиджмънта на предприятието адаптира инфраструктурата и суперструктурата на
материалната си база така, че да посреща посетители. Някои собственици инвестират в
ресторант и хотелска част. По този начин те разполагат със собствен туристически продукт
с висока добавена стойност. Такива например са ВИ „Старосел”, ВИ „Тодорофф” и Uva
Nestum Wine & SPA.
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Фигура 4: Синергични ефекти за местната икономика от развитието на винен
туризъм

Източник: собствена
Изби, които нямат възможност да изградят хотелски коплекси, но предлагат
дегустация на вина, постепенно разширяват продукта си с месни деликатеси и други
традиционни храни от региона, като по този начин освен по-голям ефект върху
посетителите се цели и по-висока добавена стойност. Деликатесите са доставени от
местните производители на храни, които получават възможност за разширяване обемите на
производство и продажба. Увеличава се шанса продукта да бъде поръчан от посетителя на
избата, или в случай на интерес, мениджмънта на избата да насочи посетителя си до
съответният производител. Не рядко срещано е и обслужването, посредством кетъринг при
дегустация на вина. Например „Шато Коларово”, гр. Харманли предлагат такава услуга. В
този случай и кетъринг компанията печели от посещението на туристи. Изобщо връзката
между посетителите на изба с някаква дейност (било то посещение на музей, атракциони,
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настаняване и прочие) създава възможност да се комбинират и реализират повече продукти
и услуги.
Следващ синергичен ефект произтича от комбинирането на туристически продукти
между два и повече стопански субекта. Например посещения на няколко изби. Такава
обиколка преминава през различни местни туристически обекти (музеи, ресторанти, барове,
магазини), като по този начин се създават възможности за генериране на приходи не само
за самите изби, но и за стопанските субекти, намиращи се в локацията.
Друг пример за реализиране на синергизъм е обединение на местни туристически
продукти в общ, съвкупен продукт под формата на „Път на вино”, или организиране на
винени маршрути, фестивали на вино, дни на отворени врати на избите (Димитров, 2014).
В България липсват интересни и привлекателни дестинации, които могат да се развиват и
рекламират около определени специфични дадености, забележителности, архитектура или
местни кулинарни специалитети. Виното, с начина му на производство и традициите,
свързани с него, позволява създаване на тематични продукти. Основа е виното и
обвързаността му с някаква туристическа или културна дейност:
- вино и кулинария;
- вино и архитектура;
- вино и история;
- вино и музика;
- вино и традиции;
- вино и спорт (колоездене, голф) (Ракаджийска, 2008).
Преките ни впечатления от развитието на българския винен туризъм е, че все още се
търси правилната посока, правилният начин, посредством който този сектор от туризма да
се превърне в привлекателен и печеливш. Малка част от лозарските региони имат свой
облик и характер и се радват на сравнително добра посещаемост. Такъв е района около
Мелник, райони от Хасковска и Пловдивска област. Там все повече изби са отворили
вратите си за посещения и се радват на успехи. Но има региони - около Велико Търново,
Русе, Варна, Плевен, Сливен, Видин и др., които също разполагат с достатъчно активи, за
да привличат туристи, но липсва обединение между отделните фирмени продукти,
сравнително малка е гамата от услуги, а също и подкрепа от страна на местните власти. Тук
е мястото да се отбележи, че лозаро-винарският сектор в селските райони може да стане по104

атрактивен и печеливш, включвайки възможно повече туристически активи около избите,
с които ще се привлече от една страна вниманието не само към отделни изби, но и към
района. От друга страна, веднъж спечелени, туристите ще имат повече опции и
разнообразие, което е шанс за местните райони да се утвърдят като интересни и посещавани
дестинации.
Типове продукти на винен туризъм, подходящи за реализиране на местно ниво
Фамилно лозарско стопанство с малка изба – Това е може би най-успешният и
разнообразен продукт на винения туризъм по света. Лозята, които се отглеждат,
произведеното от тяхното грозде вино е основата за привличане на посетители. Това е найустойчивият модел на продукт на винен туризъм в страни като Австрия, Унгария, Германия,
Франция и Италия. Семейните ферми и тяхното гостоприемство са типични за селският
туризъм и обикновено престоят в тях е за уикенд или до 7 дни. На гостите се предлага
настаняване в къщи или бунгала, находящи се в близост до фермата. Стаите, в които
отсядат, са снабдени с най-необходимото оборудване. Предлагат се типични и
разнообразни, предимно местни хранителни продукти, един от които несъмнено е и виното.
Сервират се домашни ястия и специалитети, приготвени от продукти на фермата или от
продукти, произведени от съседни ферми. Всичко това подчертава спецификата на региона
и неговите традиции. Някои домакини предлагат на гостите си да се включат по желание в
част от дейностите в стопанството – например по отглеждане на лозята, работа в
стопанството и производството, в зависимост от сезона. Виното, което произвеждат, се
предлага само и единствено на посетителите. В България вече има няколко създадени
подобни изби - в Югозападна България и в Хасковска област, чиято основа за привличане
на гости са дейности, типични за селския туризъм - почивка сред природа, опитване на
местни ястия, посещение на местни забележителности и т.н, а виното е начин да се
привлекат повече ценители.
Вторият тип е „шато”, който е най-широко разпространеният тип модел на винен
туризъм в страната. Повечето от този тип изби разполагат със собствени масиви, в които
отглеждат различни бели и червени винени сортове лози. Повечето шата са фамилна
собственост, но немалко от тях са корпоративна собственост. Техният капацитет на
производство е между 20 и 80 000 бутилки годишно, като вината са качествени и от
лимитирани серии. Такива изби съществуват във всички лозаро-винарски райони на
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България и те са най-атрактивните и посещавани. Най-много от тях се намират около
Пловдив, Харманли, Карловско и около Мелник в Южна България. В Северна България,
такива обекти съществуват по поречието на р. Дунав във Видинско, Русенско и
Силистренско. Във вътрешността на страната са атрактивни избите във Велико Търновско
и Варненско. Услугите, които предлагат, освен дегустация, най-често включват и
посещения на природни и културно-исторически забележителности; пазаруване; обиколки
с езда на кон, велосипеди или с автомобил; кану-каяк по реки и язовири; фотосафари;
трекинг преходи и др. Някои от собствениците на шата са инвестирали и в СПА-центрове,
като например Винарна „Тодорофф”, ВИ „Старосел” и Ува Неструм, край гр. Гоце Делчев.
Третият тип изби се намират в населените места – села и градове, и в тях се
транспортира гроздето от лозовите масиви и се преработва във вино. Някои от тях са
приватизирани държавни винпроми, а други са новопостроени с инвестиции на частни лица.
Някои от тези инвестииции представляват преустройства на стари къщи, където поколения
наред са произвеждали вино и след известно прекъсване, собствениците са решили да
възродят винопроизводството отново. Те са инвестирали главно в поддръжка на
съществуващи или в строителство на нови сгради, както и в закупуване на техника за
преработка на гроздето. Избите, намиращи се в с. Брестовица, Пловдивско са точно такъв
пример. Част от собственици на този тип изби отдавна са установили позитивите от
енотуризма и за да реализират в максимална степен ефекти, строят дегустационни зали,
енотеки, подреждат музейни експозиции, а някои дори и ресторанти, като предлагат и
настаняване в хотел или къща за гости.
Четвъртия тип са частни музеи на вино и енотеки, които се намират както в поголеми, така и в по-малки градове, попадащи в обхвата на селски райони: Музей на виното
в парк Кайлъка, Плевен; Кордупулова къща и Музей на вино, гр. Мелник; Музей на
градинарство и лозарство в Лясковец; Енотека „Сакар”23, гр. Харманли (създадена през
настоящата 2019 г.) и др. В по-големите градове на страната – София, Пловдив, Варна има
вече открити множество енотеки-ресторанти, чиито бизнес е представяне на български
вина, придружени от специалитети от българската национална и европейска кухня.
Съвкупни продукти на винен туризъм
23

https://sakarwine.com/about-us.html
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Държави, развиващи активно винен туризъм (Австралия, Калифорния, САЩ, ЮАР,
Италия, Франция, Испания и др.), отдавна са осъзнали предимствата и необходимостта от
обединяване, преди всичко между винопроизводителите, а после и между всички
заинтересовани туристически фирми, местни власти, производители на храни, услуги, и др.
в по-големи продукти, известни под формата на „Пътища на вино”. Причините са най-вече
следните (Димитров, 2014; Димитров и Димитрова, 2016):
- Подобряване на инфраструктурата;
- Заедно са по-конкурентоспособни;
- Разнообразие в предлагането;
- По-голяма финансова обезпеченост;
- По-добър маркетинг;
- Информационна обезпеченост;
- Разкриване на повече работни места;
- Организиране на съвместни инициативи;
- По-голяма известност и популяризиране на региона.
Пътища на вино
В резултат от активното участие и сътрудничеството между всички членове на
такава мрежа се създават синергии. В България, за съжаление, все още няма такъв тип
организирана мрежа, но вече има условия за създаване на подобни продукти на винения
туризъм на отделни места. Най-вече в лозаро-винарските региони, в които има по-голяма
концентрация на изби.
В Италия досега са създадени 170 териториални мрежи Пътища на вино ("Strade del
Vino"). Началото на организираният винен туризъм в тази страна е поставено през 1993 г.
със събитието „Отворени врати” ("Cantine Aperte"), когато са участвали само 25 винарни.
Сега техният брой достига 21 000. Посетителите преди 20 г. от няколко хиляди достигат до
сегашните 4-6 млн. (Colombini,2015 ). В Испания до декември 2019г. са сертифицирани 30
Пътища на вино (Rutas del Vino)24, докато до 2014г. бяха сертифицирани 17, а други 2 бяха
под обследване преди сертифициране. Испанските пътища на вино се сертифицират от
Министерството
24
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https://www.wineroutesofspain.com
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винопроизводството и туризма. В България подобен опит се направи чрез шумно
рекламирания през 2018 г. проект „12 винено-кулинарни дестинаци”25, инициатива между
Министерство на туризма и Министерство на земеделието, храните и горите. На практика
се покриват основни лозаро-винарски региони, които съчетават особеностите на лозарския
потенциал

с типичните вина и храни, посещения на природни и

културни

забележителности. Тази инициатива не бе посрещната с разбиране от страна на собственици
и експерти работещи в тази сфера. Не бяха очертани точните граници, основните
забележителности, така също и кои вина и винопроизводители ще са главните активи за
привличане на посетители. Липсват препоръки за настаняване в отбрани ресторанти и
хотели. Трудният път към организиране на подобни инициативи изисква поне свързването
на няколко изби в един маршрут.
Винени маршрути
Вече има такъв опит за създаване и то е инициативата „Екстремен винен тур 4х4” Вината на Сакар

26,

в който 4 изби от района Харманли от 2017 г. насам в началото на

септември са част от съпътстващо събитие на традиционния Фестивал на хармана.
Ентусиазираните собственици произвеждат бутикови вина и вече разширяват предлагането
си, като заедно се обединяват в общ маршрут, обхващащ последователно посещение на
избите в рамките на един ден. Програмата им включва:
- посещение на лозя;
- гроздобер;
- дегустация на вина.
В обиколката е с включен транспорт с джипове (тип сафари), преминаващ през села,
лозя и красиви местности на Сакар планина. За 2020 г. инициативата се разраства, като
амбицията е да се направи подобно събитие и за Празника на Св. Трифон-Зарезан. Тогава
ще се предложи дегустация на млади вина; урок по зарязване; празнична вечеря и други
изненади27.

25

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vineno-kulinarnite-destinacii-sa-digitalizirani-idostupni-na-sayta-na
26
https://winetours.bg/events/4%D1%854-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80/
27
https://winetours.bg/extreme-wine-tour-4%D1%854/
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Винените маршрути, за разлика от Пътищата на вино, не са юридически обвързани
и нямат управленско тяло. По скоро са очертани трасета, които обхващат един или няколко
региона, а също може да обхванат два и повече Пътища на вино. Маршрутите на виното поскоро се формират и предлагат от туристически фирми, специализирани в предлагане на
различни видове туризъм.
Организиране на празници и фестивали на вино
Те са част от местното културно наследство и все повече се откриват в много лозаровинарски райони. Освен традиционния за страната празник на лозари и винари „Св. Трифон
-Зарезан” (14.02.) вече станаха традиционни Винария-Пловдив (м. февруари); „Вино и
розе”, част от програмата на Празника на розата, гр. Казанлък (м. май); Дефиле на младото
вино, Пловдив (през ноември), Августиада, Стара Загора (август), Салон на виното в София,
и още други в Мелник, Ивайловград, Бургас, Варна, София и др. Празниците и фестивалите
на вино се превърнаха в емблема за споменатите градове и вече се радват на все по-голям
интерес не само от местното население, но и от гости от чужбина. Синергиите, които
създават тези празници, произтичат от участието, освен на винопроизводители, така също
и на производители на храни, машини и оборудване, туристически фирми, търговци,
занаятчии. Хотелите и ресторантите по време на такива празници отчитат висока заетост.
Иновациите и интернет
Иновациите в лозаро-винарския сектор се диктуват от големите страни
производителки в Европа - Франция, Испания и Италия, както и от страните от Новият свят
– Австралия, Нова Зеландия, САЩ. От Франция, освен класификацията и строгата
регулация за производство и защитен произход на френските качествени вина от 18 в., през
последните години въведоха ГИС (географски информационни системи). Целта на ГИС е
да информира едновременно производители и консуматори чрез QR на етикета да се стигне
в „облачно пространство” и всяка една бутилка да има свой собствен код и информация,
собствен отпечатък – от сорта грозде, начина на обработка до отлежаване на виното и пътя
му до потребителя. Производителят има възможност да проследи маршрута на собственото
си вино и къде се търгува.
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Климатичните промени се отразяват и върху лозаро-винарския сектор. Освен
необходимостта от опазване на околната среда, на дневен ред е стремежа към ограничаване
на употребата на пестициди за растителна защита, опазване на почвеното плодородие и
биоразнообразие. Вече има проекти, които се ориентират към максимално оползотворяване
на наличните ресурси. На практика в лозарството и винарството няма отпадъчни продукти.
Гроздето се преработва на вино, а леторастите от лозата, в зависимост от сезона - през
лятото за зелено торене. Зрелите леторасти се складират и се използват за горене в
климатични инсталации за избите в зависимост от нуждите – през зимата за подгряване на
помещенията, а през лятото за охлаждане.
Интернет даде тласък и на света на виното, включително и на винения туризъм.
Освен многообразната информация, която има, се създадоха много приложения,
благодарение на които се дава възможност да се проследи обратният път на бутилката вино
от региона, в който е произведено. Почти няма собственик на изба, който да не рекламира
своите вина. Тези които предлагат винен туризъм имат специални страници, на които са
качени информация, видове услуги, снимки, видеа и контакти за обратна връзка. Интернет
предлага възможности на винолюбителите сами да си резервират посещения и да
предприемат пътуване по определени маршрути без да имат посредници. В помощ са и
дигиталните карти на лозаро-винарски райони, които се опитват да привлекат туристи.
Заключение:
Лозаро-винарският сектор в страната се развива под потенциалните си възможности.
Особено неблагоприятни са тенденциите в северните райони. Ограничаването на
негативния тренд изисква нови подходи в производството и реализацията на виното,
приложими, както на местно и регионално, така и на национално ниво.
Виненият туризъм е все по-популярен и се радва на успех навсякъде по света. На
практика той обединява почти всички други видове туризъм – селски, еко, спортен, хоби,
културно-исторически. Синергиите, които създава, са в резултат от симбиозата не само с
другите видове туризъм, но и с обвързващите го производства и услуги.
В България вече има изградени модерни изби с всичко необходимо за посрещане на
гости. Увеличава се посещаемостта в страната, респективно и в по-отдалечените лозарски
райони от морските и планински центрове. Важна стъпка за развитието му е подобряването
110

на пътната мрежа до и около избите. Вече има инициативи за обединяване на
винопроизводители с местния бизнес, НПО-организации и други заинтересовани, но без
подкрепата на местни и държавни власти е трудно изпълнимо. Съществуват много примери
по света, че са посещавани тези региони, в които се предлага всичко възможно, което може
да се види и опита от туриста.
Въпреки стартиралата инициативата „12 винено-кулинарни дестинации”, все още
няма индикации, че това е правилният подход за реклама в търсене на посетители за
родният винен туризъм. Липсват национална и регионални стратегии, които да поставят
рамка и условия, за подобряване качеството на винения туризъм, предлаган в страната ни.
Маркетинга и рекламата са другите слабости, но те зависят от местната бизнес
инициатива. Създаването на съвкупни регионални продукти под формата на „Път на вино”
може да задълбочи партньорствата и да подпомогне устойчивото развитие на сектора.

3.2. Отсъствие на „първи стълб“ и влияние върху производствените структури в
земеделието
ас. Михаела Михайлова
Актуалност на темата:
С цел да направим обстоен преглед на състоянието на българското селско стопанство и до
какви промени и процеси води прилагането на ОСП, премахваме първи стълб и използваме
модел CAPRI за да изчислим стойностите по сценария. Предвид, че сме пред нов програмен
период, трети за България, където европейските средства ще променят облика на отрасъла
е нужнло да разгледаме, как би изглеждал той без подкрепата, до какви дисбаланси довежда
тя и какви положителни влияния има за да можем да направим оценка и да подобрим
функционирането на системата „селско стопанство – ОСП“.
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Методология
За оценка на регионалното въздействие на ОСП или в този случай липсата на първи
стълб както върху производствените структури, така и върху селскостопанските приходи в
ЕС, беше използван симулационният модел CAPRI. Моделът CAPRI (Обща земеделска
политика, регионализирано въздействие) е инструмент за предварителна оценка на
въздействието на селскостопанската и международната търговска политика с акцент върху
Европейския съюз. CAPRI е глобален, сравнителен статичен, частичен модел на равновесие
за първични и вторични селскостопански стоки, проектиран за предварителната оценка на
въздействията, причинени от промените в инструментите на ОСП на ЕС с акцент върху
държавите-членки на ЕС и ниво NUTS 2 (Leip et al., 2011). Основните предположения на
основната линия на CAPRI („ОСП 2014-2020“ от 2016 г.), използвани за тази оценка, бяха,
че ОСП 2014-2020 г. и първи стълб няма да бъде част от финансирането не България.
Модела CAPRI - Модул за снабдяване (EU27 + Норвегия + Западни Балкани + Турция):
обхваща около 280 региона (ниво NUTS 2) или дори до десет вида ферми за всеки регион
(общо 2450 фермерско-регионални модели, EU27). мулти-стоков модел за селскостопански
продукти, 47 продукта, 77 страни в 40 търговски блока. Заложените параметри на модела за
България са NUTS 2 Райони за планиране 6, NUTS 3 Области 28. Модела работи с пазарни
модели и за целта изчисленията се правят във връзка с други страни участващи в пазара на
селскостопански стоки. За изчисленията на промените при липсата на първи стълб сме
заложили определен сценарии и модела автоматично изчислява разликите. Параметрите,
които бяха избрани са липсата на подпомагане по първи стълб, при пазарен модел и в
условието на лисата на Великобритания. Регионални КГЕ: регионални КГЕ на ниво NUTS
2 за всяка европейска страна с акцент върху мерките за развитие на селските райони по
втория стълб на ОСП. Икономически модел и генериране на бази данни, реализирани в
GAMS. Графичният потребителски интерфейс, базиран на Java, позволява: Управление на
различни работни стъпки (актуализиране на база данни, генериране на базова линия,
калибриране на модела, изпълнение на сценарий).
Създадена е подходяща база данни за модела:
- Съставяне на всички необходими входни данни
- Използване на установени и хармонизирани източници на данни
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- Без пропуски или несъответствия
• Основни елементи:
- На ниво държава-членка и на регионално ниво:
• Посевни площи, размери на стадо и производство
• Коефициенти на вход и изход
• Инструменти на селскостопанската политика (квоти / оставяне под угар / премии)
• Индикатори за доход на дейност и регион
- Фермерски и пазарни баланси, Икономически сметки за
Земеделие и свързани цени на равнище държави-членки
- в световен мащаб за отделни държави или агрегати на страни:
Пазарни баланси, тарифи, преференциални търговски споразумения, двустранни
търговски потоци.
Референтен цикъл
• Две стъпки:
- Оценките на тенденциите, коригирани с промените в политиката, са
интегрирана с външни прогнози и последователност
изисквания (площ и пазарни баланси ...)
(CAPTRD)
- Моделът на предлагане и пазарният модел са
предварително калибрирано към тези резултати
(CAPMOD, основен модус)
Разработени и оценени са сценарии при които са заложени следните параметри:
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Моделът е изработен при залагане, че в рамките на страната липсва „първи стълб“, от
подпомагането на отрсъла селско стопнаство, на ЕС. По този начин залагаме да намерим
какви изменения настъпват от всички мерки и плащания в него. Моделът включва пазания
модел и разглежда какви промени и какви дисбаланси се открояват при при прилагане на
политиката на ЕС в българското селско стопанство.
Фиг. 1. ОСП от общия бюджет на ЕС

Източник: Евростат
При разглеждане на големината на бюджета използван за директни плащания и
процентната му част от цялостния бюджет на ЕС, стигаме до заключението, че прилагане
на директни плащания довежда до изменения в цялото селско стопанство. Големината на
плащанията са предпоставка за по-висока конкурентоспособност на пазарите и по-добре
развит отрасъл (фиг. 1)
Подпомагането на доходите на земеделските стопани довежда до редица промени в
производствените структори на селското стопанство и в крайните добиви. ОСП и
прилагането на първи стълб са основен обект на това изследване, като основната ни
хипотеза е че те довеждат до определени дисбаланси и изкривяват реалното производство
на селскостопански продукти, където търсенето им на пазара трябва да е основата на
стремежа към продукция, а на место това в България се наблюдава стремеж за изпълняване
на мерки и получаване на субсидии. Тези процеси водят до занижаване на качеството на
114

част от продукцията, намаляване на биологичното богатството, отглеждане на монокултури
и др.
Фиг. 2. Подкрепа за земеделските стопани в ЕС

Източник: Евростат
Фиг. 3. Подкрепа на земеделските стопани в България

Подкрепа на земеделските стопани в България
333.7 мил. евро

797.4 мил. евро

Развитие на селските райони

Подпомагане на доходи

Източник: Евростат
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Таблица 1. Промени в използваната земя или стадо в България при липса на първи стълб.

Големина на използваната
земя или стадото
(1000 ha or 1000 heads)

Култури/ Промени
в доходите на хк.
Или животно

Основн
и
използ
вани
данни

Сценарий 1 (без
първи стълб)

Стравнено с основните
данни

Абсолютна
промяна

Процентна
промяна

Използвана
земеделска земя

5,348.27

4,865.96

-482.31

-9.02%

Зърнени храни

1,847.61

1,769.28

-78.33

-4.24%

Маслодайни
култури

1,163.61

1,111.71

-51.90

-4.46%

Други земеделски
култури

139.20

134.12

-5.08

-3.65%

Зеленчуци и трайни
култури

159.72

157.61

-2.11

-1.32%

1,879.97

1,650.20

-229.77

-12.22%

Отделяни и угар

158.18

43.06

-115.12

-72.78%

Всички дейности с
добитък

377.96

359.14

-18.82

-4.98%

Дейности с говеждо
месо

69.98

60.58

-9.40

-13.44%

Всички млечни

307.98

298.57

-9.42

-3.06%

Други животни
(свине и др)

272.88

263.52

-9.36

-3.43%

Други животни
(птици и др)

0.69

0.69

0.00

0.00%

1,675.11

1,440.86

-234.25

-13.98%

Фуражни дейности

Пасища
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Обработвана
земеделска земя

3,673.16

3,425.10

-248.06

-6.75%

Всички дейности от
селското
стопанство

5,999.11

5,488.63

-510.48

-8.51%

Източник: собствени изчисления с CAPRI

Най-големи промени има в отделени и угар. Докато ЕС 2009 година отмени
задължителното оставяне на земя под угар за да олесни земеделските стопанства, много от
стопанствата в България продължиха практиката заради високите плащания по мярката. За
угар и за отделени земи ЕС внесе допълнителни мерки и плащания за оставяне на площите
без обработка, без тези плащания, много от собоствениците ще предпочитат земята им да
бъде обработвана и да носи доходи, като това ще доведе и до по-бързо изхабяване на
почвите и др проблеми (при неспазване на сеитбооборота). Голяма промяна се наблюдава
в използването на пасища -13.98%, което ще е фактор при отглеждането на животни и
цените на фуражите. Обработваната земеделска земя също намалява при намаляване на
директните плащания на единица площ.

Друга висока промяна се наблюдава при

дейностите с говеждо месо. Поради намаляването на пасищата и трудното отглеждане на
животните, се наблюдава спад от -13.44%. Намаляват и големината на стадата при
млекодайния едър рогат добитък, изследване показват, че производството на краве мляко в
България еикономически неустойчиво и ще бъде застрашено, ако бъде намалена подкрепата
застопанствата. Голямата разлика между себестойността и изкупните цени обуславят
оставането на значителна част от произведеното мляко в стопанствата и последващата му
директна продажба или преработка в млечни продукти. Средната продуктивност на
млечните крави в страната от 3.77 т. за годината (EC, 2020A), т.е. 12,6 кг. сурово мляко на
ден 2 и предполага, че себестойността на килограмн мляко e около 0.87 левa, при изкупна
цена за 2016 от 0,53 лева/кг. (EC, 2020B). Сектора животновъдство в България, е поставен
пред редица проблеми, като сравнителната устойчивост на фермите се дължи именно на
плащанията от ЕС. В България отглеждането на животните в планините и полупланинските
райони води до усложняване процеса на модернизация и по-трудното отглеждане на
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добитък. Всички тези фактори водят до значителен спад на стадата и продукцията при
отсъствия на подпомагане.

Таблица 2. Промени в добива в България при липса на първи стълб.
Добив
(kg/ha vagy kg/1000 heads)

Култури/ Промени
Основни
в доходите на хк. използвани
Или животно
данни

Сценарий 1
(без първи
стълб)

Стравнено с основните данни

Абсолютна
промяна

Процентна
промяна

Използвана
земеделска земя

2,498.51

2,485.89

-12.62

-0.51%

Зърнени храни

4,605.99

4,645.66

39.67

0.86%

Маслодайни
култури

2,300.15

2,310.27

10.12

0.44%

726.65

683.77

-42.88

-5.90%

1,526.17

1,516.87

-9.30

-0.61%

11,462.96

11,633.62

170.66

1.49%

Всички дейности с
добитък

943.41

866.77

-76.64

-8.12%

Дейности с
говеждо месо

416.41

417.45

1.04

0.25%

Всички млечни

1,039.76

946.11

-93.65

-9.01%

Други животни
(свине и др)

55.82

52.98

-2.84

-5.09%

Други животни
(птици и др)

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Други земеделски
култури
Зеленчуци и
трайни култури
Фуражни
дейности

Източник: собствени изчисления с CAPRI
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Най-големите промени в добивите ще има при млечните продукти, където
подпомагането по първи стълб е една от основните причини за устойчивото съществуване
на млечните ферми. Както вече обсъдихме в анализа по-горе себестойността на млякото е
много по-висока от изкупната му цена, това води до намаляване големината на млечното
стадо и правропорционално намаляване на производството на мляко. Намаление се
наблюдава и при всички дейности с добитък. При свинете също има спад въпреки малкия
спад при броя отглеждани живтони се наблюдава относителен спад пропорпоционален на
намалението на отглежданите животни. Интересни са процесите при маслодайните култури
където използваната земя намалява с - 4.46%, а добивите се увеличават 0.44%, въпреки
намалението. При маслодайните култури добива се увеличава заради липсата на
подпомагане, в България заради подпомагането много от стопаните отглеждащи
маслодайнии култури го правят с цел взимане на субсидия, това доведе и до създаването на
големи площи с лавандула в Добруджа, където условията за нейното отглеждане не са
оптимални ( лоши добиви и качество). При премахване на субсидиите тези дисбаланси в
националното производство на маслодайни култури ще бъдат изчистини. Продукцията на
зеленчуци и трайни култури също остава относително непроменена, въпреки сегашната им
категоризация като оязвим сектор. При прилагане на първи стълб, селските стопани се
стремят към производство на продукция с високи плащания на площ и с лесно отглеждане
и висока стойност на пазарите (пшеница, лавандула и др.). Това доведе до отдръпване от
отглеждането на зеленчуци и трайни насаждения. През 2013 г. значимостта на
зеленчукопроизводството е спаднала над 6 пъти спрямо 2006г., като дори синергийна
подкрепа, т.е. използване на всички допустими схеми и мерки за подпомагане на
производството на зеленчуци не доведе до желаните ефекти. През следващия период
тенденцията продължи, като зленчуците и плодовете са част от т.н. „уязвими сектори” .

Таблица 3. Промени цената на храната за животни без първи стълб
Цена на храната за
животни
(Euro/head)

Стравнено с основните
данни
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Основни
използвани
данни

Сценарий
1 (без
първи
стълб)

Абсолютна
промяна

Процентна
промяна

Всички преживни животни

1,800.51

1,841.78

41.27

2.29%

Всички дейности с добитък

1,944.94

1,989.23

44.29

2.28%

Дейности с говеждо месо

1,521.85

1,562.90

41.05

2.70%

Всички млечник

2,041.07

2,075.73

34.66

1.70%

Други животни

2,381.08

2,441.54

60.47

2.54%

Култури/ Промени в
доходите на хк. Или
животно

Източник: собствени изчисления с CAPRI

При този сценарий намаляват пасбищата и площите за фуражи с -12.22%, цената за храна
за животните се увеличавас със средно 2%, което предвид намалението на площите и
механизмите на търсенето и предлагането е стандартно покачване на цените.
Заключение:
В анализа откроихме основните дисбаланси, до които прилагането на ОСП доведе в
отрасъла на българското селско стопанство. Въпреки общо положителното влияние, което
ОСП оказва върху стопанската среда, подпомаганията по първи стълб са в основата и на
множество дисбаланси и проблеми. Решения за тези проблеми биха били районирането на
подпомаганията на култури по микро райони с цел премахване на настъпилото
монокултурно отглеждане, спирането на отглеждане на култури на места, където няма
природни дадености (климат, почви, влажност и др.). За устойчиво развитие на
животновъдството, създаването кооперирани мандри и специализирани продукти на
регионален принцип, които да са дифиренциране за да не се конкурират помежду си на
пазара. Българското животновъдство е силно зависимо от подпомагането, като това говори
за нужда от стимулиране от страна на държават, но оптималния

вариянт ще е при

подпомагане на производството, на единица произведена продукция, което ще доведе до
изсветляване на сектора и подпомага на качественото мляко, като се постигнат по-високо
добиви и по-качествена продукция.
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