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Дисертационният труд „Ролята на европейските субсидии за повишаване на 

конкурентоспособността на земеделието в България” съдържа 223 страници (включително 

91 таблици и 45 графики). Състои се от уводна част, четири основни глави, заключение и 

библиографска справка. Използваната научна литература е отбелязана в библиографията 

към дисертационния труд, като използваните чуждестранни и български източници са 135. 

По темата на дисертацията са разработени три научни статии и един научен текст за 

участие в монографски сборник. 

Дисертационният труд е обсъден на 25.09.2013 г. и насочен за защита на разширено 

заседание на Катедра „Икономика и управление по отрасли” към Стопански факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски”, с участието на научни работници и преподаватели от 

Института по аграрна икономика. 
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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на темата. 

Селскостопанската политика винаги предизвиква широк обществен отзвук и бурни 

дебати в практиката и в научната общност на почти всички страни по света. Тази тема 

придоби особено голямо значение и в нашата страна през последните двадесет години. 

Период, през който българското земеделие измина пътя от плановата икономика към 

пазарното стопанство и прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 

Европейския съюз. 

Значението на аграрния сектор за страната е съществено - към 2011 г. 5,6% от 

брутната добавена стойност, 16% от износа и 10% от вноса през 2010 г. са генерирани от 

този сектор. Той има голяма социална значимост и определящо значение за 

икономическото състояние на селските райони - над 730 хил. души са заети със земеделска 

дейност. България има своите традиции от миналото, когато селскостопанската продукция 

е била фактор в по-широк мащаб, но също така разполага с потенциал за развитие в 

бъдеще, чието реализиране е свързано с ефективно използване на инструментите от 

Общата селскостопанска политика. Развитието и демографските процеси в селските 

райони, от своя страна, са пряко свързани с темповете на растеж на аграрния сектор. 

Ръстът в сектора е свързан с редица условия, които допринасят за увеличаването на 

конкурентоспособността. Сред тях могат да бъдат откроени адекватни политически 

решения в основите на Общата селскостопанска политика, които да отворят пътя на 

иновациите в земеделието и в преработвателната промишленост, разпространяването на 

научни знания, развитието на научните изследвания, усъвършенстването на регулаторните 

инструменти в областта на търговията, използването на устойчиви производствени 

системи. 

От тази позиция актуалността на настоящия дисертационен труд е свързана с 

необходимостта от извършване на цялостна оценка на ролята на субсидиите за 

повишаване на конкурентоспособността на земеделието и земеделските стопанства, като 

акцентът се поставя върху финансово-икономическото им състояние. 
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2. Обект и предмет на изследването. 

Обект на изследването са земеделски стопанства с различна специализация (полски 

култури, трайни насаждения, зеленчуци, животновъдни и смесени), с различен 

юридически статут (физически лица, еднолични търговци, кооперации, търговски 

дружества).  

Предмет на дисертацията е изследване ролята на субсидиите върху 

конкурентоспособността на земеделието и земеделските стопанства. Периодът на 

изследване е шестгодишен, от 2006 до 2011 г. 

3. Цел и задачи на изследването. 

Основната цел на дисертацията е да се направи анализ на развитието на селското 

стопанство и неговата конкурентоспособност в условията на ОСП и субсидиране. На 

следващо място, на базата на система от показатели да се оцени конкурентоспособността 

на български земеделски стопанства преди и след включване в Единния аграрен пазар на 

ЕС. За постигане на целта в научната разработка авторът си е поставил следните задачи: 

 Изследване на основните теоретични въпроси, свързани с влиянието на 

субсидиите върху икономическите субекти при конкретните особености на 

земеделското производство; 

 Разработване на методологически въпроси на оценка на влиянието на 

субсидиите върху конкурентоспособността и развитието на аграрния сектор 

в България; 

 Разработване на методика за оценка на конкурентоспособността на 

земеделските стопанства; 

 Сравнителен анализ и оценка на състоянието на земеделските стопанства за 

периода преди и след присъединяването на България към ЕС; 

 Установяване на влиянието на инструментите на ОСП върху 

икономическото и финансово състояние на земеделските стопанства и 

степента на тяхното въздействие; 

 Формулиране на основните резултати от изследването, извеждане на изводи 

и препоръки; 
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4. Изследователска теза на дисертационния труд. 

Основната теза на автора в настоящия дисертационен труд е, че субсидиите 

спомагат за развитието на аграрния сектор в България, като основен инструмент на 

Общата селскостопанска политика. Повишаването на нивото на субсидиране на 

земеделските стопани дава отражение върху повишаване на конкурентоспособността и 

икономическата ефективност посредством по-високата инвестиционна активност и 

възможност за реализация на иновативни решения. Същевременно ефектът на субсидиите 

има различно отражение върху видовете земеделски стопанства. 

5. Методология и методи на изследване. 

При разработването на теоретическите и методологическите изследвания, както и 

при практическите им приложения, са използвани научни разработки на наши и чужди 

учени в областта на икономическата теория, финансовия анализ, аграрната икономика. 

Основните научни методи за изследване са методи на икономическия анализ (динамика, 

финансови коефициенти), графичен метод, сравнителен метод, описателен метод, бални 

скали, социологически метод (анкетно проучване, дълбочинни интервюта). В хода на 

разработката е извършено систематизиране на статистически данни, изчисляване на 

отделни показатели и проследяване на тяхната динамика, като всички те са графично и 

таблично представени, и икономически интерпретирани. 

6. Обхват на изследването. 

В процеса на подготовка на дисертационния труд са използвани официални 

източници на информация от Национален статистически институт, Министерство на 

земеделието и храните, ДФ „Земеделие”, Система за земеделска счетоводна информация и 

др.; чуждестранни източници - Еurostat (Евростат), UN (Организация на обединените 

нации), World Bank (Световна банка), FAO (Организация по прехрана и земеделие) и др., 

множество доклади и стратегии за развитие на аграрния сектор в национален и 

международен план. Същевременно са използвани собствени данни, събрани чрез анкетни 

проучвания и интервюта, проведени в периода 10.10.2012 - 05.01.2013 г. 

Въз основа на получената финансово-счетоводна и допълнителна информация от 

земеделските производители, чрез собствено проучване и данни от Търговския регистър, е 

направен анализ на състоянието на 164 стопани в три региона на страната. В Русенския 
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регион са събрани данни за 67 земеделски стопанина, в Пловдивския региона за 51, в 

Самоковския регион за 46. 

7. Ограничения при провеждане на изследването.  

Основните трудности, с които се сблъска авторът при разработването на темата, са 

от информационен характер и липсата на съдействие на част от земеделските стопани. 

Значителният обем информация се оказа истинско предизвикателство при подбора и 

синтезираното представяне на най-важните аспекти. Направен е опит в обема и характера 

на дисертационния труд да се представи цялостно и изчерпателно тенденцията на развитие 

на земеделските стопанства на макро- и микрониво. Същевременно една част от 

земеделските производители не пожелаха да участват в емпиричното изследване, като или 

директно отказаха, или не изпълниха поетия ангажимент да предоставят информация. От 

общо 305 стопани, с които беше установен контакт, 164 реално оказаха съдействие при 

интервютата и анкетата. 

 

 

ІІ. Структура и съдържание на дисертационния труд 

Структурата на дисертационния труд е подчинена на целта и задачите на 

изследването. Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, библиографски 

списък на използваната литература и три приложения. Съдържанието на дисертацията е, 

както следва: 

Увод                                                                                                                                                  

Първа глава 

1.       ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ОСП И  

          ДЪРЖАВНАТА ПОДКРЕПА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  

          НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА                                                                                              

1. 1.   Теоретични аспекти на държавната подкрепа в земеделието.                                                                                                            

1.1.1. История на развитието на държавното регулиране в икономиката и  

          в селското стопанство.                                  

1.1.2. Основни форми на държавна подкрепа на земеделското производство.                       

1.1.3. Аргументи за и против държавната намеса в аграрния сектор.    
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1.2.    Методологически аспекти на изследването на влиянието на ОСП  

          върху конкурентоспособността на земеделските стопанства.                                                                  

1.2.1. Конкурентоспособност.                                                                                                                                                               

1.2.2. Агрегирани показатели при определяне на равнището на държавна подкрепа.                                                                                

1.2.3. Обхват на изследването на ефекта от ОСП върху конкурентоспособността 

           на земеделието и земеделските стопанства.                                                                                                                    

1.2.4. Методика на емпиричното изследване на влиянието на  

          държавното подпомагане върху земеделските стопанства.                                                                  

Втора глава 

2.    ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОСП ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

       НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                                                                                                                                 

2.1. Анализ на основните ресурси.                                                                                                                                                              

2.2. Динамика на основните икономически показатели.                                                      

2.3. Анализ на вътрешната и външната търговия.                                                                                                     

2.4. Динамика на цените на основните аграрни продукти.                                                                                            

2.5. Анализ на организационно-стопанската структура на земеделието.                                                         

Трета глава 

3.    ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ  

       И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА                                                                            

3.1. Ефективност на земеделските стопанства.                                                                                                                                        

3.2. Ликвидност и задлъжнялост.                                                                                            

3.3. Капитал и инвестиции.                                                                                                     

3.4. Качествени показатели за измерване на състоянието на стопанствата.                     

3.5. Тенденции в развитието на изследваните стопанства.                                                 

Четвърта глава    

4.    НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  

       НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО                   

4.1. Състояние и проблеми при прилагането на ОСП.                                                        

4.2. Възможности за повишаване на конкурентоспособността на земеделския отрасъл.                 

БИБЛИОГРАФИЯ      

ПРИЛОЖЕНИЯ               
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ІІІ. Кратко изложение на дисертационния труд 

Увод 

В увода на дисертационния труд авторът аргументира актуалността на изследваната 

тематика през призмата на редица съществени фактори, свързани с климатичните промени, 

увеличаващото се население, нарастващото търсене на хранителни продукти, 

ограничените природни ресурси, глобализацията и промените в хранителните вериги, 

запазването на околната среда, повишаващото се значение на някои общочовешки 

ценности. Откроени са обектът и предметът на разработката, дефинирани са целите и 

произтичащите от тях изследователски задачи. На следващо място е формулирана и 

изведена изследователската теза. Същевременно са посочени използваните в 

дисертационния труд методика, конкретни подходи, както и основните източници на 

информация. Представена е накратко структурата на дисертацията в отделните й части, 

която от своя страна е подчинена на целта и задачите, заложени в изследването. 

 

Първа глава 

Теоретико-методологически въпроси за влиянието на ОСП и държавната 

подкрепа върху конкурентоспособността на земеделието и земеделските 

стопанства 

1.1.   Теоретични аспекти на държавната подкрепа в земеделието.                                                                     

1.1.1. История на развитието на държавното регулиране в икономиката и  

в селското стопанство.      

Изследвани са теоретични въпроси за държавната подкрепа в земеделието. 

Проследява се еволюцията на теоретичната мисъл за държавната намеса в аграрния сектор, 

обобщена е същността на концепцията за държавна подкрепа при различните 

представители на икономическите школи в миналото. Представени са различните 

регулаторни мерки, които предприемат страни в Европа и отвъд океана в аграрния сектор; 

предпоставките за зараждане на Общата селскостопанска политика, както и основните 

реформи през годините. Съществено място е отделено на реформата на политиката от 2003 
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г., когато са заложени основните принципи, правила и цели на действащата политика за 

периода 2007-2013 г.  

1.1.2. Основни форми на държавна подкрепа на земеделското производство.  

Представени са основните форми и инструменти за държавна подкрепа в 

земеделието. Разгледана е и друга използвана класификация за разделяне на мерките за 

държавна подкрепа, съответно на преки и косвени. Инструментите за директна намеса 

засягат аграрните суровини, които участват в международната търговия по линията както 

на вноса, така и на износа. Целите, които следват отделните инструменти, са близки - 

засилване и подкрепа на земеделското производство, но методите за прилагане са 

различни. Може да се предположи, че директните мерки имат по-бърз и краткосрочен 

ефект, докато индиректните дават своите резултати след по-дълъг период от време.  

Табл. 1. 

Видове държавна подкрепа на земеделието 

Пряка интервенция Косвена намеса 

Мита Контрол върху валутата, включително и 
изменение на валутния курс 

Импортни и експортни квоти Програми за стабилизиране на цените и 
производството на конкретни продукти 

Доброволни ограничения на експорта 
Подкрепа на маркетинга 

Експортни субсидии и такси Субсидиране на суровините и освобождаване от 
данъци 

Ветеринарни и фитосанитарни бариери Инвестиционни субсидии 
Източник: Historical Patterns of Agricultural Protection, P.Lindert. 

 

Индиректната държавна намеса може да бъде обобщена в две големи групи: 

прехвърляне на средства към фермерите за увеличаване на техните доходи (директни 

плащания) или поемане на част от разходите (субсидиране на факторите на производство). 

На практика прилагането на протекционистични мерки, които подкрепят 

земеделските производители, има различен ефект върху трите заинтересовани страни: 

производители, потребители и обществото като цяло.  

Анализът на ефекта на отделните инструменти за подкрепа върху търсенето и 

предлагането дава възможност да се направи рационален избор, кои инструменти да бъдат 

използвани за развитие на отрасъла в контекста на поставените цели. 



10 
 

1.1.3. Аргументи „за” и „против” държавната намеса в аграрния сектор. 

Представени са основни аргументи на отделните групи икономисти в подкрепа на 

аграрния протекционизъм или за изцяло свободен пазар без държавна намеса. Разгледани 

са потенциалните резултати при използване на съответната политика. Проследена е 

съвременната хранителна верига на добавената стойност, която очертава кои елементи на 

веригата генерират високата добавена стойност и кои са нискоефективни.  

Според последователите на една от икономическите теории, държавното 

подпомагане в селското стопанство се налага поради две причини (Балдуин 1982, 

Андерсън, Хаями, 1986): необходимостта от преодоляването на дефектите на пазара и 

необходимостта от изравняване на доходите на заетите в различните сектори на 

икономиката. Земеделието е специфичен стопански сектор, който силно се влияе от 

природните фактори. Неустойчивостта на тези фактори предизвиква производствени 

шокове, сериозни ценови колебания на продуктите, които водят до несигурност в доходите 

на земеделските производители. Търсенето на по-голямата част от храните е нееластично 

от цените и доходите, така че колебанията в предлагането водят да значителни промени в 

цените. 

Всъщност подкрепата или липсата на подкрепа в земеделието в отделните части на 

света се обуславя от различни причини. В развитите страни, в селското стопанство се 

създава едва 1-3% от брутния вътрешен продукт и в него са заети само 2-6% от работната 

ръка. Ето защо тези страни са в състояние да субсидират аграрния сектор, без това да 

представлява сериозно бреме за останалата част на икономиката. Тъй като 

производителността на труда в земеделието обикновено е по-ниска (понякога близо 

половината) от тази в промишлеността и в услугите, подкрепата за сектора води до 

запазването на работни места, особено за по-бедната и неквалифицирана част от 

населението (в случаите, когато стопанствата са предимно малки и средни). И 

действително, макар че показателят „Еквивалент на субсидията за производителя (Producer 

subsidy equivalent - PSE)” варира между 30% и 80% (Япония1 и в развитите страни), 

икономическите загуби от неефективното разпределение на ресурсите (deadweight losses) 

са незначителни. Фермерските субсидии изглеждат големи като абсолютна стойност, но са 

много малки, ако се разделят на броя на бенефициентите. Следователно е налице 

непрекъснато прехвърляне на средства (чрез данъчната система или чрез по-високите 



11 
 

вътрешни цени) от многобройна и неорганизирана маса от потребители към ограничен 

брой производители, чието благосъстояние в значителна степен зависи от субсидиите. 

Тези особености, както и сравнително ниската социална цена, са в основата на съпротивата 

срещу прекратяването на поддръжката на земеделието в богатите страни. 

Съвсем по друг начин изглеждат нещата в развиващите се страни, където 

индустриализацията все още не е започнала или се намира в началния стадий от своето 

развитие. Селското стопанство формира в някои случаи почти половината от брутния 

вътрешен продукт и осигурява работа (или по-скоро препитание) на близо две трети от 

населението. Подкрепата на земеделието в тези страни, особено чрез бюджетни трансфери, 

е немислимо: всъщност протича точно обратният процес на изтичане на ресурси от 

аграрния сектор и преливането им към други отрасли на икономиката, където е 

необходимо първоначално натрупване на капитали. 

От теоретико-практически аспект подкрепата към земеделските производители е 

необходима с цел да се потърси по-висока доходност за тях и да се направи опит да се 

балансира спрямо останалите икономически сектори, които отчитат по-висока 

ефективност. Външната помощ, обаче, трябва да бъде добре премерена, за да не се получат 

„изкривявания” в отрасъла (например голяма част от помощта да се насочи към малък 

брой стопани). Също така прилаганите инструменти ще бъдат ефективни, ако се използват 

за изпълнението на стратегически цели. Нивото на подкрепа в отделните страни в глобален 

мащаб би трябвало да бъде различно, предвид спецификите на страните: място на аграрния 

сектор в икономиката, природни и климатични ресурси, население в селските райони и 

заети в земеделието, конкурентоспособен потенциал. 

 

1.2.   Методологически аспекти на изследването на влиянието на ОСП  

           върху конкурентоспособността на земеделските стопанства.                                                                  

1.2.1. Конкурентоспособност.                                                                                                                                                                                                                                    

В икономическата литература липсва еднозначно определение за понятието 

„конкурентоспособност”, въпреки че то намира широка употреба и е обект на изследване 

от много автори. Конкурентоспособността се съдържа индиректно в редица теории, но не  

съществува общовъзприета основа, върху която да бъде анализирана, както и няма 

––––––––––––––––––––– 
1 Martini, R. and S. Kimura, „Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan", Agricultural report, 2009. 
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формализирана концепция за нея. Въпреки това е направен опит да бъде представена 

обобщаваща концепция за понятието, както и научните линии на някои от групите 

изследователи.                                                                                   

За целта на изследването конкурентоспособността трябва да се разглежда в два 

аспекта. На отраслово ниво под конкурентоспособност се разбира рационалното 

използване на наличните ресурси, с цел повишаване на продукцията и реализацията й на 

пазара. За определяне на равнището на конкурентоспособност на ниво земеделско 

стопанство се използва система от показатели и критерии, които са предмет на детайлно 

разглеждане в дисертационния труд.  

За повишаването на конкурентоспособността влияние оказва взаимовръзката между 

обективни и субективни фактори. Сред тях, обаче, задължително намират място 

подобряването на бизнес средата, ефективната нормативна уредба, институционалната 

предвидимост, равнопоставеността между субектите на пазара на макроравнище, 

технологичното обновление, наличието на знание и обучение на персонала, инвестициите, 

иновациите - които са микс между теорията и практиката, на микрониво.     

 

1.2.2. Агрегирани показатели при определяне на равнището на държавна 

подкрепа.                                                                                 

При определянето и сравняването на нивото на подкрепа на земеделските 

производители в различните страни се използват три основни показателя: 

 Еквивалент на субсидията на производител (Producer subsidy equivalent); 

 Агрегирана сума на подкрепа (Aggregate Measurement of Support); 

 Сума на националните бюджетни разходи. 

Трите показателя са основни при сравняването на равнището на държавна подкрепа 

в отделните страни. Постигнато е съгласие между страните - членки на различни световни 

организации (ОИСР, СТО) да използват именно тези показатели. Глобалното значение на 

показателите произтича от възможността на база получените данни да се направи анализ 

от съответната организация и да бъдат предприети действия срещу страна или група 

страни, в случай на нарушение на международните спогодби. Спогодбите третират 

равнището на държавна подкрепа на земеделските стопанства. Относително ясният и лесен 
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начин за използване на показателите от международната общност е допълнителен 

аргумент в подкрепа на трите показателя. 

Еквивалентът на субсидиите на производител се отразява в регулярни публикации 

на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), докато 

агрегираната сума на подкрепа е източник, създаден от Световната търговска организация 

(СТО). Третият източник на информация е отчетът на националните или отраслови 

земеделски бюджети, който отчита състоянието и помощите в аграрния сектор на 

съответната страна. Отчитането на третия източник има някои основни недостатъци: 

бюджетните разходи се превалутират в някои от най-разпространените валути, като се 

приема средногодишният валутен курс, което не позволява да се отчетат напълно 

промените на валутните курсове в течение на годината. Тези разходи често не включват 

цялата подкрепа, а само разходите, за които съществуват реални трансфери от бюджета 

към фермерите. Тук не се включват, например, държавните покупки или някои импортни 

бариери, освен това всяка страна има своя категоризация на направените разходи спрямо 

приоритетите, които следва в отрасъла. Имено поради тези недостатъци и независимата 

информация, които представят първите два източника, те се използват в по-голяма степен. 

Предимствата и недостатъците на първите два източника могат да се обобщят в 

представената по-долу табл. 2: 
Табл. 2. Сравнение между Еквивалента на подкрепа на производителя и Агрегираната сума на подкрепа 

Агрегираната сума на подкрепа Еквивалент на подкрепа на производителя 
Изключва някои парични трансфери от страна както 
на потребителите, така и на данъкоплатците. 

Обхваща всички парични трансфери от 
потребителите и данъкоплатците към 
производителите. 

Не обхваща директните плащания от зелената и 
синята кутия. 

Включва всички директни плащания към 
производителите. 

Включва само тези трансфери, които се отнасят до 
продуктите с административно поддържани цени. 

Обхваща паричните трансфери към производителите 
в резултат на прилагането на импортни бариери. 

Използва фиксирани референтни цени от периода 
1986-88 г. Използва за основа текущите международни цени. 

Зависи единствено от обема на поддръжка на 
различните продукти. 

Варира в зависимост от промяната на 
международните цени и валутните курсове, както и 
от количествата, за които се оказва поддръжка. 

По-лесно се изчислява, тъй като международните 
цени са неизменни. 

По-трудно се изчислява поради динамиката в цените 
и валутните курсове. 

Не позволява изчисляване на негативна поддръжка. 

Позволява да се отчитат не само положителните 
стойности на поддръжка на зърнопроизводителите, 
но и отрицателните стойности на поддръжка на 
животновъдите. 

Не позволява подобен вид измерване. Показва как се променя подпомагането в резултат на 
променящите се условия на международните пазари. 

Източник: Авторово обобщение на методология, прилагана от ОИСР и СТО. 
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1.2.3. Обхват на изследването на ефекта от ОСП върху  

конкурентоспособността на земеделието и земеделските стопанства.                                                                                                                    

В тази част е представен обхватът на изследването на макрониво в аграрния сектор, 

предмет на анализ във втора глава на дисертацията. Представени са тенденциите за 

развитие на основни икономически показатели за определен период от време. Периодът на 

анализа обхваща две пълни години преди членството на България в Европейския съюз и 

пет години на членство. Целта е да се измери промяната на тенденциите в развитието на 

отрасъла преди и след влизането в Европейския съюза, както и пълноправното използване 

на субсидиите. 

Изследването е структурирано в следните основни точки: 

 Анализ на основните ресурси; 

 Динамика на стойностите на основните икономически показатели в сектор 

„Земеделие”; 

 Анализ на вътрешната и външната търговия; 

 Динамика на цените на основните аграрни продукти; 

 Анализ на организационно-стопанската структура на земеделието; 

Предвид различните възможности за развитие, потенциал, ресурси и инвестиции е 

направено разграничение между стопанствата, заети в растениевъдството и в 

животновъдството. Обхватът на изследването на ефекта от субсидиите върху 

растениевъдството включва следните по-важни за нашата страна подсектори: 

 зърнени, включващи пшеница, ечемик и царевица;  

 маслодайни, включително слънчоглед и рапица; 

 зеленчуци и плодове; 

 картофопроизводство и лозарство. 

В областта на животновъдството са включени следните основни продукти: 

 ЕРД, ДРД, свиневъдство, птицевъдство; 

 млекопроизводство и яйца; 
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1.2.4. Методика на емпиричното изследване на влиянието на държавното 

подпомагане върху земеделските стопанства. 

През последните години се появиха множество публикации и научни трудове, 

посветени на разнообразните ефекти на Общата селскостопанска политика върху 

земеделските стопанства на страните - членки на Европейския съюз. В някои случаи 

изследванията се фокусират върху измерването на ефекта от прилагането на Общата 

селскостопанска политика върху общото развитие на земеделието, а в други се изследва 

влиянието на отделните инструменти на тази политика (директни плащания, 

инвестиционни субсидии, пазарна подкрепа) върху доходите на земеделските стопани 

(Елшолц и Харше, 2008), обема на фермерските инвестиции и производства (Шкокай и 

Моро, 2009), техническата ефективност на стопанствата с определена специализация 

(Кседжин и Лансинк, 2009), ефективността на стопанствата (Латруф и Манрик, 2009), 

иновационната адаптивност на фермерите (Бартолини, 2011), търсенето на работна ръка 

(Шмидт и Синабел, 2005) . 

По-голямата част от изследванията са базирани на три вида модели: 

 Регресионни модели за оценка на ефекта от съответния инструмент на Общата 

селскостопанска политика върху изследваните земеделски стопанства (Елшолц 

и Харше, 2008, Латруф, Кседжин, 2010 и Лансинк, 2009);  

 Симулационни модели за очакваното развитие на стопанствата в резултат на 

реализираните реформи на Общата селскостопанска политика (Бартолини, 2011, 

Шкокай и Моро, Манрик, 2009); 

 Експертни оценки на водещи специалисти в областта.  

Разработена е финансово-икономическа методика, която в по-пълна степен 

отговаря на целите на практическото изследване. Всъщност емпиричното изследване се 

опитва да обхване максимален брой елементи на земеделското производство в нашата 

страна, затова обект на наблюдение са различни земеделски стопанства от гледна точка на: 

 Размера - малки, средни и големи; 

 Юридическия статут - физически лица, кооперации, еднолични търговци, 

търговски дружества;  

 Специализация - производители на зеленчуци, трайни насаждения, полски 

култури, животни, смесени стопанства; 
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 Начин на производство - интензивни и екстензивни стопанства;  

 Географско разположение - три района с различна производствена 

специализация (Русенски, Пловдивски, Самоковски). 

Ефектът от приложението на Общата селскостопанска политика се анализира от 

гледна точка на: 

 икономическите резултати на стопанствата, включително състоянието на 

доходите, производителността на труда, рентабилността, ефективността; 

 преструктурирането на земеделските стопанства; 

 устойчивостта на различните производствени единици. 

Особено внимание в емпиричното изследване на земеделските стопанства е 

обърнато на състоянието и развитието на тяхната конкурентоспособност. Тя се оценява в 

сравнителен план, в зависимост от производствената специализация, размера на 

стопанствата, начина на производството. 

Табл. 3. 
Основни коефициенти, характеризиращи финансовото състояние на земеделските стопанства 

Коефициент на собствен капитал (equity ratio) Собствен капитал/Общо активи 
Коефициент на печалба преди амортизации, лихвени 
плащания и данъци (EBITDA margin) EBITDA/общо приходи от продажби 

Коефициент на обща ликвидност Краткотрайни активи/Краткотрайни задължения 

Коефициент на бърза ликвидност Парични средства + депозити + вземания/ 
Краткотрайни задължения 

Коефициент на финансова автономност Собствен капитал/Общо пасиви 
Нетен оборотен капитал (Краткотрайни активи - Краткотрайни задължения)  
Дял на субсидиите в приходите, в % Общо субсидии/Общо приходи 
Дял на субсидиите в разходите, в % Общо субсидии/Общо разходи 
Ръст на обработваемите площи, в % Обем на обработваемите площи към отчетен период 
Производителност на единица труд, земя и глава 
добитък Общо приходи/1 ГРЕ; 1 ИЗП; 1 УГЖ; 

Дял на новите активи към общо активи, в % Закупени нови активи по балансова стойност/ 
Общо дълготрайни активи 

Източник: Авторово обобщение. 

Създадената методика е базирана на счетоводни и финансови величини, които се 

използват за изчислението на коефициенти, спомагащи за определянето на състоянието на 

земеделските стопанства (табл. 3). 

Освен представените коефициенти, за пълното разкриване на състоянието на 

стопанствата се измерва интегрален показател, базиран на изчислението на няколко 

подпоказатели и индекси. 
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Първият от тях е свързан с преструктурирането на стопанствата и се измерва по 

следния начин: 

Табл. 4. 

Схема за трансформиране на стойностите в промените в използваната земеделска площ, в бални 

оценки 

Ръст или спад на 
ИЗП/брой животни, % 

Равнище на 
трансформация на 

стопанствата 
Бална скала 

> 100% Много високо 1 
> 50% < 100% Високо 0,75 
> 20% < 50% Средно 0,50 
> 0% < 20% Ниско 0,25 

< 0 Нулево 0 
              Източник: Авторова схема. 

Измерването на индекса на трансформация става по следната формула: 

Itr = (∑Ln
ep - ∑Ln

ip) / ∑Ln
ip, където 

 

Itr - индекс на трансформация; 

Ln
ep -  използвани земеделски площи/брой животни в края на периода; 

Ln
ip - използвани земеделски площи/брой животни в началото на периода. 

Друг показател измерва нивото на ликвидност на продукцията, който отчита срока 

за реализация на готовата продукция на пазара (както на вътрешния, така и на 

международния пазар). Бързата реализация дава възможност да се освободят финансови 

средства за оборотен капитал или за инвестиционни нужди.  

 

Табл. 5. 

Схема за преобразуване на срока на реализация на готовата продукция в бални оценки 

Брой дни за реализация на 
продукцията 

Равнище на ликвидност на 
продукцията Бална скала 

до 30 Високо 1 
от 31 до 60 Добро 0,75 
от 61 до 90 Средно 0,50 

от 90 до 180 Ниско 0,25 
Без реализация Нулево 0 

    Източник: Авторова схема. 
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Останалите комплексни показатели, свързани с пазарната устойчивост, 

удовлетвореност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, се измерват по 

идентичен начин чрез квантифициране на получените резултати на база изследването. 

Схемите за преобразуване от качествени в количествени данни дават възможност да се 

измерят не само настоящите данни, но да се проследи тенденцията на развитие в 

стопанствата по отношение на отделните показатели.   

Стойностите на петте показателя могат да бъдат обобщени чрез индекса за 

състоянието на стопанствата, който приема следния вид: 

 

Икп(с) = α1 * Итр + α 2 * Лпр + α 3 * К + α 4 * Пуст + α5 * Пудв, където 

 
Итр - индекс на трансформация; 

Лпр - ниво на ликвидност на продукцията; 

К - ниво на конкурентоспособност; 

Пуст - ниво на пазарна устойчивост; 

Пудв - ниво на пазарна удовлетвореност; 

Икп(с) - индекс на състояние на стопанствата; 

α1,2,3,4,5 - теглови коефициенти. 

 

     Според експертните оценки, тегловните коефициенти приемат следните стойности: 

 α1 - 0,2 

 α2,5 - 0,15 

 α3,4 - 0,25 

На базата на бонитетни балове получените резултати позволяват стопанствата да се 

класифицират в три големи групи: 1) силно развити стопанства (с индекс, чийто стойности 

надвишават 0,51); 2) средно развити (със стойности на индекса между 0,26 и 0,50); 3) 

слаборазвити (стойности на индекса под 0,25).  
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Втора глава 

Ефекти от прилагането на ОСП върху конкурентоспособността на 

земеделието  
2.1. Анализ на основните ресурси. 

В тази част на дисертацията са разгледани тенденциите на основните икономически 

ресурси в земеделието, а именно - земята, работната сила и инвестициите. По отношение 

на площите със селскостопанско предназначение - през 2011 г. те са 54,865 млн. дка и 

представляват около 50% от територията на страната (МЗХ, Аграрен доклад, 2012). За 

периода 2005-2011 г. намаляват с 4%. Същевременно през 2011 г. използваната земеделска 

площ представлява близо 46% от територията на страната, докато през 2005 г. е 47%. 

Обработваемите площи отчитат плавен ръст след 2008 г. - средно с около 0,5 мил. дка на 

година. За целия изследван период необработваемите площи намаляват с 14%. 

В структурно отношение - при използваната земеделска площ водещи са зърнените 

култури, с близо 58% дял, и техническите култури, с близо 35%, към 2010 г. За периода 

сериозен спад отчитат площите с лозя - 24%, картофи - 18%, зеленчуци - 17%, и семейните 

градини - 52%. 

Направен е сравнителен анализ на значителна част от данните с други три страни - 

членки на Европейския съюз - Гърция, Унгария и Франция. Изборът на Унгария и Гърция 

като база за сравнение се обуславя от сходствата в размера на територията и населението, 

размера на използваната земеделска площ, климатичните особености и производствената 

структура. Франция, от друга страна, е една от най-големите и развити в аграрно 

отношение държави в Европейския съюз. Тя се намира в същия климатичен пояс, в който е 

България, и притежава сходни природни условия за развитие на растениевъдството и 

животновъдството. 

Работната сила е друг основен ресурс за аграрния сектор, като от нейното качество 

до голяма степен зависи конкурентоспособността на отрасъла. При последното 

преброяване у нас се отчитат 738 хил. души, заети със земеделска дейност. Този труд, 

трансформиран в ГРЕ (годишни работни единици), възлиза на 390 200. Намалението на 

работната сила през 2010 г. е с 45% спрямо 2003 г., докато на обема на вложения труд - с 

51%. Освен в количествено отношение, работната сила отчита влошаване на възрастовата 
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структура на заетите в отрасъла. През 2011 г. 54% от заетите са на възраст над 55 г., докато 

до 35 г. са едва 10%. Без „подмладяване” на заетите в земеделието не може да се очаква 

сериозен растеж на отрасъла.  

Инвестициите са основен ресурс за развитие на стопанството на всяка страна, в това 

число на земеделския отрасъл. От своя страна преките чуждестранни инвестиции са 

измерител на инвестиционната среда на всяка страна. През 2011 г. 34 мил. лв. (по данни на 

Българска Народна Банка - БНБ) са ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции) в отрасъла, 

което от своя страна е близо два пъти по-високо ниво, в сравнение с базовата 2005 г., но и 

4 пъти по-ниско, в сравнение с 2008 г. Преките чуждестранни инвестиции в отрасъла 

остават на най-ниско ниво, в сравнение с останалите сектори на икономиката. Това се 

дължи на ниската „привлекателност” за чуждите инвеститори, административните 

трудности, продължаващите процеси на преструктуриране.  

Потреблението на основен капитал е показател за инвестиционната активност вътре 

в страната, в отрасъла. Налице са колебливи данни през годините. В структурно 

отношение най-голям разход е направен за машини и оборудване - 46%, създаване и 

отглеждане на млади трайни насаждения - 33% (НСИ), и др. 

Ниски са инвестициите в България в сравнение с останалите три страни. Например 

през 2008 г. в българското земеделие са вложени близо 4 пъти по-малко инвестиции, 

отколкото в Унгария, и 12 пъти по-малко, отколкото в Гърция, при положение, че и трите 

страни са съпоставими като размер на използвана земеделска площ. Най-високи са 

инвестициите във Франция, която има около 7,5 пъти повече използвана земеделска площ, 

но потребява 57 пъти повече основен капитал, в сравнение с България (Евростат).  

2.2. Динамика на основните икономически показатели.         

Разглеждат се макроиндикатори и стойности, свързани с БДС (брутна добавена 

стойност) в селското стопанство на България, като в някои случай се прави сравнителен 

анализ не само в исторически план, но и с други страни - членки и усреднени данни на 

Европейския съюз. Внимание е обърнато на тенденцията при стойности, които имат пряко 

значение за конкурентоспособността на стопанствата, като поливни площи, използвана 

техника и възраст, продуктивност на животните и земята. Развитието на двата основни 

подотрасъла - „Растениевъдство” и „Животновъдство”, показва ясно очертана тенденция 

на намаление на дела на животновъдството през последните години в общата 
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селскостопанска продукция. Анализът на двата подотрасъла посочва развитието на 

определени култури за сметка на останалите, в този смисъл все по-голям е делът на 

зърнените и маслодайните култури в структурата на аграрния сектор в България. 

Тенденцията на развитие на основните икономически стойности бележи ръст на 

брутната продукция в селското стопанство през последните две години.   

Фиг. 1. 

Основни икономически показатели за селското стопанство 2005-2011 г., 

в мил. лв. 

        Източник: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu;МЗХ, Аграрни доклади 2005-2011 г. 

 

Предприемаческият доход е нараснал с 18% през 2011 г. спрямо година назад. Това 

се дължи в голяма степен на предоставените субсидии. Ръстът на дохода следва тренда на 

брутната добавена стойност. Въпреки това трябва да се отчете, че коефициентът на дохода 

спрямо брутната продукция намалява. Това е негативен знак за стопанствата и показва, че 

въздействието на субсидиите не е достатъчно за постигане на по-добри резултати.  

Субсидиите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) се изплащат на 

стопанствата с влизането на страната в ЕС (през 2011 г. 67% от всички аграрни субсидии 

са по СЕПП). До 2007 г. субсидиите, които са получили земеделските стопани, се базират 

на националните плащания. През 2007 г. 23% от предприемаческия доход се дължи на 

субсидиите, като за 15% от дохода помощта идва директно по СЕПП (за сравнение - през 

2005 г. и 2006 г. субсидиите генерират 6% и 4% от дохода, МЗХ). През 2011 г. делът на 
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субсидиите спрямо предприемаческия доход достига най-високото си ниво досега - 41%, 

като 27% идват по линия на СЕПП. Директните плащания за последните три години растат 

ежегодно средно с 2% като част от дохода. Влиянието на субсидиите върху земеделието у 

нас става все по-осезаемо с всяка измината година.  

Детайлният анализ на икономически показатели по отделни сектори в 

растениевъдството и животновъдството откроява тенденциите на развитие и създава 

възможност да се очертаят настоящите проблеми на макрониво в страната. От друга 

страна, делът на субсидиите в дохода на отделните култури и подотрасли на земеделието 

показва корелация между получаваните високи дялове субсидии и растежа в 

производството на тези култури. 

2.3. Анализ на вътрешната и външната търговия.   

След членството на България в Европейския съюз делът както на аграрния износ, 

така и на вноса е насочен предимно към срани от Съюза. В тази част на втора глава са 

показани основните страни - контрагенти на България, в износа и вноса на земеделска 

продукция, като същевременно е проследена тенденцията на двете величини в стойностно 

отношение. Направено е сравнение на стойностите с други страни - членки на 

Европейския съюз. 

Съществено е да се отбележи, че структурният анализ на износа показва траен ръст 

на износ на суровини, които през целия изследван период заемат над 50% от общия износ 

(Агенция Митници, 2012). В началото на периода суровините заемат близо 61% дял от 

общия износ, докато през 2011 г. достигат пик в стойностно и дялово отношение от 67%. 

Готовата продукция през 2011 г. реализира спад. Увеличението на „ножицата” между 

суровините и готовата продукция се дължи на структурния износ, който се получава през 

последните години. На него всъщност до голяма степен се дължи и ръстът на целия 

аграрен износ на културите. За разлика от износа, при вноса готовата продукция, която 

внася България, е значително по-голямо количество и се доближава в стойностно 

изражение до суровините. Основно се изнасят зърнени и маслодайни култури, докато най-

висок ръст при вноса регистрират меса, тютюн, яйца и млечни продукти. 

Общото търговско салдо е положително, резултатът се дължи на 

растениевъдството, което реализира по-висок износ от вноса. Близо 6 пъти се подобрява 

търговският баланс при растениевъдството (по данни на Националния статистически 
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институт НСИ) - от 359 млн. долара през 2005 г. до 1 822 млн. долара през 2011 г. 

Единствено през 2007 г. растениевъдният подотрасъл отчита отрицателен баланс на 

външната търговия, в резултат на което целият аграрен сектор отчита отрицателно салдо. 

На другия полюс е животновъдството, което отчита през всички изследвани години 

отрицателно салдо. В най-висока степен салдото се влошава през 2008 г. и 2011 г., 

съответно с 219 и 186 млн. долара, за да достигне към 2011 г. отрицателен баланс от 395 

млн. долара (НСИ). 

Съществен елемент на търговията в България е промяната на значението на 

големите вериги при търговията на дребно с хранителни продукти. През последните 

години се отчита двукратен ръст на дела на търговията на дребно при супермаркети и 

хипермаркети, от 17% през 2005 г. на 35% през 2011 г. (Еuromonitor International, Retail 

market update report, 2012). В същото време реализираната домашна селскостопанска 

продукция, в търговията на дребно, показва значителен спад в България и много по-плавен 

в Унгария. 

Фиг. 2.  

Дял на домашната селскостопанска продукция, реализирана в търговията на дребно на 

съответната страна - производител, в % 

 
Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика”; USDA Foreign Agrocultural Servic; Euromonitor 

International, Foria, Z.; собствени изчисления.  

Тенденцията на спад се дължи на увеличения внос на стоки, които задоволяват 

потреблението, от друга страна - на свободния общ пазар и работеща конкуренция - 

българските стоки намират по-трудно своето място. Съществен фактор за наложената 

тенденция е невъзможността на преработвателната промишленост да задоволи местния 

пазар, защото липсват достатъчно суровини, намалява броят на предприятията, много от 
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тях не отговарят на санитарно-хигиенните условия на Европейския съюз, т. е. голяма част 

от българската продукция (по една или друга причина) не е конкурентоспособна на пазара. 

Може да обобщим, че не може да се очаква сериозен ръст на общата селскостопанска 

продукция, ако не се намерят пътища за реализиране на българска продукция на местния 

пазар. 

2.4. Динамика на цените на основните аграрни продукти. 

Ценовата динамика е от съществено значение за основните икономически 

показатели в аграрния сектор. Членството в Европейския съюз и участието в един общ 

пазар дава своето отражение върху ценовите нива на отделните земеделски култури. 

Преди членството имаше прогнози за увеличение на цените, след членството то има 

еквивалентно значение както за България, така и за другите нови страни - членки2. 

Показан е трендът на промяна на изкупните номинални цени за осемгодишен 

период. В същото време е представен индекс на дефлираните цени на основните 

селскостопански култури, с базова година 2005 г..  

Показателно е сравнението между България и други страни в Европейския съюз, 

както и средното ниво за страните – членки, на изменението на индекса на цените на 

земеделски продукти и суровини. В другите страни, с различен темп, се отчита ръст на 

цените, докато в България е отчетен спад от 0,4 пункта (Eurostat и European Union, DG for 

Agriculture and Rural Development, Agriculture in the EU, Statistical and economic information 2011, 

March 2012). 

2.5. Анализ на организационно-стопанската структура на земеделието.               

В тази част на втора глава са разгледани различни тенденции, които дават 

възможност да се проследят процесите в организационно-стопанското преструктуриране и 

развитие на земеделските стопанства на макроравнище в България. В този смисъл 

продължаващите процеси по преструктуриране на стопанствата водят до ускоряване на 

темпа на концентрация в отрасъла. Запазва се дуалистичната организационно-стопанска 

структура в отрасъла. През 2010 г. малките стопанства обработват под 7% от използваната 

земеделска площ, докато само 2% от едрите земеделци стопанисват 78% от площта в 

страната (Евростат и собствени изчисления).  
––––––––––––––––––––––––––– 
2 Csaki, C and A. Jambor, „The Diversity of Effects of EU Membership on Agriculture in New Member States”, 
2009. 
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Същевременно, въпреки продължаването на процеса за консолидация на земите и 

окрупняване на стопанствата, България все още изостава от средния размер на 

стопанствата в Европейския съюз. След извършеното през 2010 г. преброяване на 

стопанствата е определен техният среден размер - 14,1 ха, докато у нас средният размер е 

9,7 ха. Успоредно с процеса на окрупняване, броят на стопанствата в България драстично 

намалява, като за периода 2003-2010 г. е отчетен спад от 44% - до 377 хил. стопанства 

(Евростат). Други представени величини (разпределението по икономически размер, по 

юридически статут, значението на „големите” ферми и др.) сочат тенденция на развитие на 

стопанствата в България към окрупняване, на намаление на физическите лица - 

собственици на стопанства, за сметка на търговските дружества. 

Множество от изследваните показатели показват известно изоставане на страната 

спрямо други страни от Европейския съюз. Един от факторите е по-ниската подкрепа, 

която България получава по линия на Общата селскостопанска политика. 

Табл. 6. 

Дял на директните плащания и на общите субсидии в доходите на земеделските производители в 

периода 2007-2009 г., в % 

Страна Дял на директните плащания Дял на всички субсидии 
България 12 27 
Гърция 36 41 
Унгария 30 50 
Франция 38 45 
ЕС 28 40 
Източник: Eurostat. 

В същото време трябва да отбележим, че селскостопанските производители в 

Европейския съюз, също както и у нас, са все по-зависими от отпусканата им публична 

помощ под формата на директни субсидии и субсидии, свързани с развитието на селските 

райони. Делът на директните плащания в дохода на европейските фермери възлиза на 28% 

през периода 2007-2009 г., а този на всички помощи - на 40%. В три от страните, чиито 

данни са включени в изследването - Франция, Гърция и Унгария,, и е направен 

сравнителен анализ с България, делът на директните плащания, както и на всички 

субсидии във фермерските доходи е по-висок от средния за Съюза. Единствено у нас 

директните плащания имат 2,5 пъти по-малка, а всички субсидии - 1,5 пъти по-малка роля 

във фермерските доходи, в сравнение със средната в Европейския съюз. Значителните 



26 
 

колебания в дела на публичната подкрепа за доходите се определят от съществуващата 

система на разпределение на директните плащания между страните - членки, основана на 

историческия подход, както и на обстоятелството, че поради по-късното си 

присъединяване българските производители не получават пълния размер на директните 

плащания. Също така подкрепата варира в зависимост от производствената структура на 

всяка страна, тъй като директните плащания имат различен принос към доходите на 

производителите на различна продукция. 

 

 

Трета глава 

Изследване на финансово-икономическото състояние и 

конкурентоспособността на земеделски стопанства 
В настоящата глава се представят резултатите от реализирано емпирично 

изследване на земеделски стопанства в три региона на България. Тези региони се 

характеризират с традиции в земеделието, в исторически план и понастоящем, както и в 

специализацията за производство на определени земеделски култури. Изследването е 

проведено в периода от 10.10.2012 г. до 05.01.2013 г. в Русенски, Пловдивски и 

Самоковски регион. Общо за трите региона е получена информация от 164 земеделски 

производителя. Разпределението по региони е следното: 67 - в Русенски регион, 51 - в 

Пловдивски, 46 - в Самоковски регион.   

3.1. Ефективност на земеделските стопанства. 

Реализираната продукция на пазара намира своето материално отражение в 

приходите, отчетени във финансовите отчети на стопанствата. За разглеждания период от 

2006 г. до 2011 г. е налице положителен тренд в увеличението на приходите на 

стопанствата. Разглеждайки ги обаче в регионален аспект, отчетливо се вижда големият 

ръст в увеличаването на приноса на Русенски регион в общото ниво на приходите от 

продажби. Същевременно стопанствата от Пловдивски регион отчитат намаление на дела 

си от 21% на 12%, докато тези от Самоковски регион, макар че отчитат увеличение в 

абсолютна стойност, дялово намаляват от 5% на 3%. Причините за ръста и спада в 

отделните региони се дължат не толкова на географската специфика, колкото на 
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културите, които се отглеждат приоритетно в регионите. Преобладаващите стопанства в 

Русенски регион са свързани с отглеждането на зърнени и маслодайни култури, докато 

тези в Пловдивски - преди всичко са специализирани в зеленчукопроизводство, а в района 

на Самоков се отглеждат най-вече картофи и в по-малка степен други култури. 

В тази част на трета глава са разгледани различни данни, получени от стопаните, 

свързани както с продукцията им, така и с влиянието на субсидиите върху стопанствата, 

тяхната рентабилност и производителност на единица продукция. Данните дават 

възможност да се очертаят тенденциите на развитие за изследвания период по типове 

стопанства. 

3.2. Ликвидност и задлъжнялост.  

Разгледана е динамиката за отделните типове стопанства в основните елементи на 

краткотрайните активи - каса, разплащателни сметки, вземания и стоки на склад. 

Структурата на краткотрайните активи е от значение за финансовото състояние на 

стопанствата, като трябва да се имат предвид някои специфики на отрасъла. Задържането 

на високи нива на стоки на склад не означа непременно невъзможност за реализация на 

продукцията при някои стопанства, а изчакване на по-високи изкупни цени. Това е 

възможно за стоките, които имат по-висока трайност. Ръстът на вземанията не означа 

непременно, че те са плод на по-високи обороти, но е възможно част от тях да са 

проблемни.  

За разглежданите стопанства КА (краткотрайни активи) отчитат ръст, както и двата 

основни елемента - стоки и вземания, докато каса/РС (разплащателни средства) намалява, 

което предполага намаление на бързоликвидния буфер за стопанствата. Детайлният 

структурен анализ на динамиката на стойностите на краткотрайните активи по типове 

стопанства предоставя възможност да се откроят тенденциите.  

В тази част се разглежда и движението на дългосрочния и краткосрочния дълг през 

изследвания период, което допълва необходимите данни, за да бъде анализирана 

ликвидността на стопанствата. Нетният оборотен капитал е друга съществена стойност, 

определяща ликвидния потенциал на стопанствата. Тенденцията в стойността му е 

негативна след 2009 г., но все още е с положителна величина. Всъщност положителната 

величина показва възможност на стопанствата да задоволят своите краткосрочни 

задължения без ново допълнително финансиране.  



28 
 

3.3. Капитал и инвестиции. 

Собственият капитал на изследваните стопанства се увеличава ежегодно, но с 

колеблив темп. Колебанията на капиталовата стойност се дължат на промените в нивата на 

активите и задълженията на стопанствата, резултат и на промените на стойностите в 

отделните изследвани региони. Тенденцията в отделните региони е различна. Докато в 

Русенския регион е налице ръст на капитала, в Пловдивския той намалява, а в 

Самоковския се увеличава леко като стойност и спада в дялово отношение. 

Измерването на коефициентите на собствен капитал и финансова автономност 

дават възможност да се прецени до каква степен стопанствата могат сами да се справят без 

външно финансиране при необходимостта от оборотен и инвестиционен капитал. 

Детайлният анализ по видове стопанства представя различните тенденции в динамиката на 

показателите за отделните типове стопанства. 

Инвестициите в ДМА (дълготрайни материални активи) са пряко свързани с 

възможността да се повиши конкурентният потенциал на стопанствата. Детайлният 

сравнителен анализ на инвестиционната активност включва разглеждането на данните по 

земеделски култури, както и дял на новопридобитите активи от общото ниво на активите 

на стопанствата. Направените инвестиции от стопанствата, специализирани в 

отглеждането на зърнени и маслодайни култури, са с най-високи нива от всички групи 

стопанства. 

Фиг. 3. 

 
Източник: Собствени изчисления. 

3.4. Качествени показатели за измерване на състоянието на стопанствата. 

Качествените показателите са свързани с измерването на ликвидността на 

продукцията, конкурентоспособността, пазарната устойчивост и удовлетвореност, 

промяната на обработваните площи и отглеждани животни. На тях се основава общият 
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индекс на състояние на стопанствата, който след трансформация придобива количествено 

измерение. Сравнителният анализ, обхващаш шестгодишен период, дава възможност да се 

оцени промяната на стопанствата преди влиянието на Общата селскостопанска политика и 

субсидиите, и след това.  

Индексът на трансформация на стопанствата, отчитайки промяната на ресурсната 

обезпеченост от гледна точка на използваната площ и брой животни, отчита темповете на 

изменение на регионален принцип и по отделните типове земеделски производители. Най-

висок индекс на трансформация е постигнат от стопанствата в Русенския регион. 

Същевременно индексът отчита значително по-ниска промяна при земеделските 

производители в Пловдивския регион. За целия период изменението е 18%, което 

методологически е класифицирано като ниско изменение. Този критерий допълва 

измерените качествени и количествени показатели за относително слабо развитие на 

повечето стопанства в региона през изследвания период.  

Фермерите, произвеждащи своята продукция в региона на Самоков, отчитат 

показател 0,27, който може да бъде квалифициран като средна степен на трансформация на 

стопанствата. 

Фиг. 4. 

 
     Източник: Собствени изчисления. 
Индексът на състояние на стопанството е обобщаващ показател, базиран на петте, 

разгледани в детайли, показатели, свързани с ликвидността на продукцията, 

устойчивостта, удовлетвореността, конкурентоспособността и трансформацията на 

стопанствата. В сравнителен план този показател показва тенденцията на развитие на 

изследваните 164 стопанства в периода преди влиянието на Общата селскостопанска 

политика и след това.  
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Фиг. 5. 

 
Източник: Собствени изчисления. 
На база изработената методология, показателят за състоянието на стопанствата 

отчита лек спад в края на периода. В началния етап до 2008 г. състоянието на стопанствата 

се подобрява с 0,04 пункта, след което последва колеблив спад. Намалението на 

ликвидността на продукцията и удовлетвореността на стопанствата са в основата на 

намалението на показателя. Той се приравнява към средното развитие на стопанствата в 

горната граница. 

Анализът на индекса за състоянието на стопанствата по култури предоставя 

възможност за дефиниране на земеделските сектори, които успяват или не да се възползват 

от отделните инструменти в годините на действие на Общата селскостопанска политика. 

От направения анализ като високо равнище на развитие на стопанствата могат да 

бъдат отбелязани две групи стопанства, заетите с отглеждането на зърнени и маслодайни 

култури. Техните показатели надвишават индекса от 0,50, който е граничен между средно 

и високо ниво на развитие на стопанствата. Както в количествения анализ на финансовите 

показатели, така и в качествения, базиран на методологически критерии, фермерите, 

отглеждащи двете групи култури, отчитат най-високи показатели, в сравнение с другите 

стопани. 

Всички останали групи стопанства са класифицирани според индекса на 

състоянието като средно развити. Въпреки това има различия в тенденциите през 

изследвания период. Производителите на картофи и плодове бележат сравнително лек 

спад през периода на показателя, като тенденцията се формира от 2009 г. до 2011 г. В 

същото време зеленчукопроизводителите, които отчитат най-висок индекс през 2006 г., 



31 
 

следват темп на плавен спад до 2008 г., след което спадът се ускорява до 0,40 пункта през 

2011 г. 

При животновъдните стопанства две от групите фермери, заети с отглеждането на 

ЕРД (едър рогат добитък) и свине, отчитат запазване на показателя с малки колебания. 

Нивото за ЕРД е 0,37 в края на периода, докато за свиневъдите е 0,27 пункта, близко до 

границата между средно и слаборазвити стопанства. Другите две наблюдавани 

животновъдни групи стопани - ДРД (дребен рогат добитък) и птицевъдите, регистрират за 

периода спад на показателя, съответно до 0,37 и 0,29 пункта. При ДРД намалението на 

индекса започва с плавен темп от 2009 г., докато за птицевъдите спадът е формиран най-

вече през последната изследвана година.  

4.5. Тенденции в развитието на изследваните стопанства. 

Проследяването на показателя, свързан с изменението на юридическия статут на 

броя на изследваните стопанства, дава възможност за очертаване на тенденциите. Налице е 

тенденция за намаление на стопанствата, регистрирани като физически лица. Тези 

стопанства, които увеличават своите обеми през шестте години и наемат допълнителна 

работна сила, се преструктурират от физически лица към еднолични търговци, в малка 

степен, и основно към търговски дружества. 

Същевременно проследяването на тенденциите за изменение на използваната 

земеделска площ за растениевъдните и броя на глави животни при животновъдните 

стопанства ще открои развитието на отделните култури. Рязкото увеличение на площите за 

маслодайните култури и големият дял площи, заети със зърнени култури, отразява 

положителното развитие на тези групи стопанства за изследвания период.  

Животновъдните стопани отчитат значително по-нисък среден ръст на броя 

животни, спрямо ръста на използваната земеделска площ, от растениевъдните. С най-висок 

ръст се характеризират стопанствата, заети с отглеждането на ДРД - 16%, докато 

останалите три групи стопанства увеличават броя на животните си в рамките на 10% за 

целия изследван период. 

Групирането на изследваните стопанства по използвана земеделска площ дава 

възможност да се проследят процесите, свързани с преструктурирането, за наблюдавания 

период. Най-отчетлив ръст на стопанствата и в особена степен на използваната земеделска 

площ отчитат най-големите стопанства. Броят се увеличава с 15%, докато площта с 69%. 
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Увеличението се дължи на ръст на площите вследствие на сериозни инвестиции в 

закупуването и обработването на земеделски земи. В най-голяма степен това са 

представители на Русенски регион, стопанства, заети с отглеждането на зърнени и 

маслодайни култури. 

 

 

Четвърта глава 

Насоки за повишаване на конкурентоспособността на земеделски 

стопанства  
4.1. Състояние и проблеми при прилагането на ОСП.          

Последната извършена реформа на Общата селскостопанска политика има пряко 

отношение към България поради членството в ЕС след 2007 г. Както принципите на 

реформираната ОСП, така и целите по естествен път се интегрират в селскостопанската 

политика на страната. Резултатът от положителните елементи на променената ОСП., както 

и несъвършенствата, се отразяват видимо на състоянието на отрасъла в България и на 

земеделските производители. Отчитайки направените промени в ОСП през 2003 г. и 

тяхното прилагане в България за програмния период 2007-2013 г., както и в резултат на 

направения анализ, са обобщени изводи.  

Изведените изводи са на отраслово равнище, от една страна, и на ниво земеделски 

стопанства. Основен акцент сред направените изводи е положителното влияние на 

субсидиите върху земеделското производство в България като цяло. Същевременно в 

дисертационния труд са откроени тенденциите при отделните видове стопанства. Наред с 

положителните резултати са очертани както на отраслово ниво, така и на ниво земеделски 

стопанства, проблемите, които стоят за решаване, за да се постигне по-ефективно и 

конкурентоспособно селско стопанство. 

4.2. Възможности за повишаване на конкурентоспособността на земеделския 

отрасъл.                                                                                                                       
Противоречивите резултати, които се получават при действащите механизми на 

Общата селскостопанска политика, налагат необходимостта от промяна. След 

провеждането на редица дискусии и конференции между страните - членки на 
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Европейския съюз и Европейската комисия, както и представянето на множество доклади, 

започна избистрянето на концепцията за механизмите и инструментите на новата Обща 

селскостопанска политика за следващия период 2014-2020 г. Успешното реализиране на 

политиката е свързано с правилното и точно финансиране на отделните дейности. Именно 

чрез нейните инструменти се предоставя възможност за повишаване на 

конкурентоспособността на земеделските стопанства, в случай на ефективно и 

равнопоставено използване между отделните страни в Европейския съюз. 

В тази част са представени препоръки за повишаване на конкурентоспособността на 

стопанствата в България на база направеното изследване и анализ на предложенията за 

промяна на Общата селскостопанска политика.  

Разгледан е алтернативен план за разпределение на директните плащания, които 

остават основен инструмент на Общата селскостопанска политика и за следващия 

програмен период. Този план приема част от предложените промени в схемата за директни 

плащания, но при други се защитава предложение за необходимостта от корекции. Целта 

на алтернативния план е да се постигне с ускорен темп повишаване на 

конкурентоспособността на българските земеделски производители, което е условие за 

цялостно подобрение в отрасъла. 

Алтернативно предложение за директни плащания: 

40% - схема за базово плащане; 
20% - „зелени” плащания; 

до 10% - плащане за дребни стопанства; 
до 5% - плащане за млади производители; 

до 5% - плащане за специфични райони; 
до 20% - доброволно подпомагане, обвързано с продукцията на единица продукция. 
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Заключение 
Селското стопанство в България е изправено пред редица нови предизвикателства, 

сред най-съществените е повишаването на неговата конкурентоспособност. С оглед 

успешното прилагане на европейския модел, пред българското селско стопанство и 

аграрната политика остават за разрешаване специфични и конкретни задачи, най-вече в 

контекста на Общата селскостопанска политика. Ролята на субсидиите като основен 

елемент на политиката е от огромно значение както на целия отрасъл, така и за 

увеличаване на неговата конкурентоспособност. 

Анализът на резултатите от изследването на данните, получени от проведеното 

проучване в три региона в страната, същевременно на данните на макроравнище, позволи 

да бъдат обобщени някои основни изводи. Въздействието на европейските субсидии върху 

стопанствата е положително, но със съответните особености. България, като новоприет 

член на ЕС, не е равнопоставена страна в пакета помощи по линия на ОСП поради 

избрания исторически подход. Съществената част от подкрепата отива при стопаните, 

заети с отглеждането на зърнени и маслодайни култури, докато останалите производители 

са относително слабо подпомогнати. От гледна точка на икономическия размер, едрите 

стопанства успяват да акумулират основната част от помощта по линия на ОСП, което 

допринася за двуполюсното организационно-стопанско състояние на отрасъла в България. 

Земеделските стопани в България увеличават слабо своята производителност за 

изследвания период, запазва се тенденцията за изоставане, в сравнение с показателите, в 

това отношение, на Франция, Гърция и Унгария. 

Положителното развитие на аграрния сектор и реализирането на прогрес в 

конкурентните възможности на земеделските производители е свързано с реализирането 

на последователна политика от страна на институциите. Тази политика трябва да е 

подчинена на използване на иновации, повишаване на ефективността и 

производителността на стопанствата. Въвеждането на продукти с по-висока добавена 

стойност е от ключово значение за подобрение на основните икономически показатели. 

Развитието на устойчиво земеделие предполага реални действия за запазване и 

усъвършенстване на човешкия ресурс, стимулиране на инвестициите и асоциирането на 

стопанствата, както и по-балансиран подход за използване на субсидиите. Субсидиите 

трябва да бъдат елемент на политиките, но постигането на висока ефективност и устойчив 
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отрасъл би се получил след правилното управление на пакет от политики, действия, 

контрол на изпълнението и планиране на макроравнище в дългосрочен план. 

Изследователският труд постига своята основна цел в резултат на изпълнението на 

поставените задачи. Същевременно трябва да се отбележи недостатъчното време за анализ 

на един подобен актуален и широк за дискусии въпрос, касаещ влиянието на европейските 

субсидии върху конкурентоспособността на стопанствата. Изследователското проучване 

няма амбицията, че с представения анализ са изчерпани въпросите, свързани с темата, 

напротив, актуалността и в международен аспект предполага в бъдеще допълнителни по-

задълбочени изследвания.    
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ІV. Справка за основните научни и приложни приноси  

Първо, усъвършенстване на методическия подход за оценка на влиянието на 

субсидиите върху финансово-икономическото състояние и конкурентоспособността на 

земеделските стопанства в условията на действащата Обща селскостопанска политика на 

Европейския съюз.   

Второ, доизясняване и обосноваване използването на възможностите за 

субсидиране на земеделските стопанства, при отчитане на спецификите на 

производството. 

Трето, на основата на разработената методика се разкрива влиянието на множество 

аспекти върху състоянието на стопанствата. Доказани са зависимости при използването на 

субсидиите в настоящата форма, които дават възможност да се направят съответните 

оценки на въздействието им. 

Четвърто, резултатите от приложения методологически модел могат успешно да се 

използват в практиката. Същевременно методиката може да бъде използвана на оценъчно-

експертно равнище за измерване на икономическото състояние на земеделски 

производители, включително на конкурентоспособността и други основни показатели. 

Пето, изследвано е влиянието на субсидиите преди и след получаването им от 

стопанствата в условията на действие на Обща селскостопанска политика, което позволява 

извеждане на тенденции и темп на промяна на състоянието на стопанствата.   

Шесто, изведени и систематизирани са актуални проблеми с реалния ефект на 

субсидирането на стопанствата. На тази основа са обобщени изводи и препоръки за 

подобряване използването на този инструмент на Общата селскостопанска политика на 

Европейския съюз. 
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