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ПРОЕКТ „ПОЗЕСИН“

Поземлените отношения като обществени отношения в земе-
делието възникващи по повод използването на земята имат не зрял 
характер, динамиката им е предопределена от трансформацията на 
социалния модел и прилагането на aquis communitaire след 2007, от 
което не се реализират потенциални възможности за синергиини 
ползи в отрасъла. Проблемите свързани с ПО са основополагащи за 
състоянието на селското стопанство и мястото на отрасъла в иконо-
миката на страната като цяло.

Проект ПОЗЕСИН „Поземлени отношения и европейска поли-
тика: синергия и перспективи за българското земеделие“, се изпъл-
нява от Института по аграрна икономика при Селскостопанска ака-
демия - София, в партньорство с Икономически университет - Варна 
и Аграрен университет - Пловдив, в периода 2019-2022 г. и се фи-
нансира със средства от Фонд „Научни изследвания“. Ръководител 
на проекта е проф. д-р Пламена Йовчевска от Институт по аграрна 
икономика - София

Проект ПОЗЕСИН търси доказването на няколко изследовател-
ски хипотези:

– Първата хипотеза е, че социалните, икономическите и еколо-
гични процеси, протичащи в земеделието са в симбиозна и активна 
(причинно-следствена) връзка;

– Процесите в поземлените отношения, като обществени отно-
шения, са доминирани от промените в институциионалната среда и 
социо-културните традиции;

– Потенциалните синергийните възможности  могат да подо-
брят обществената среда.

Многообразието в подходите, приложени в различни части от 
изследванията по проекта ще позволят:

– да бъдат изведени важни заключения и обобщения, въз основа 
на които да бъдат оформени конкретни методологически и методи-
чески предложения; 

– да се идентифицират и групират факторите, детерминиращи 
процесите в поземлените отношения при прилагането на общност-
ната политика и извеждане на синергийни възможности;
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– количествено измерване не само на метрирани показатели, но 
и на такива показатели, които не могат да бъдат количествено из-
разени, но имат съществен дял при анализирането на процесите в 
поземлените отношения.

Базова организация по проекта е Институт по аграрна иконо-
мика (ИАИ) – София, а партньорски организации са Икономически 
университет – Варна и Аграрен университет – Пловдив.

1) Институтът по аграрна икономика е научно звено на Сел-
скостопанска академия (ССА), извършващо научноизследователска 
и научно-приложна дейност в областта на аграрната икономика, как-
то и библиотечно-информационна и издателска дейност в аграрната 
сфера. Мисията му е да подпомага аграрната политика на държавата 
чрез изследователска, консултантска, проучвателна и информацион-
на дейност в областта на аграрната икономика и организация, разви-
тието на селските райони, социологията, екологията, управлението 
на земеделието и хранителните вериги, както и да осигурява аграрна 
научна информация. 

Институтът по аграрна икономика е с 80 годишна история, съз-
даден през 1935 г. ИАИ е утвърден научноизследователски център 
в областта на аграрната икономика. Създаден е с цел всестранно да 
проучва и подпомага българското земеделие в икономическо и со-
циално отношение. Основните приоритетни направления на изсле-
дователската дейност на Института са: Общата аграрна политика на 
ЕС – влияние и ефект от приложението ѝ върху българското земеде-
лие и хранително-вкусова промишленост; Национална аграрна по-
литика – цели и средства, отраслови и регионални аспекти, подкрепа 
на производството; Пазар на земята и земеползване; Организацион-
но-стопански структури в земеделието, устойчивост и развитие; Раз-
витие на селските райони; Маркетинг и конкурентоспособност на 
селскостопанските продукти, цени и пазари; Устойчиво развитие на 
земеделието и хранително-вкусовата промишленост. ИАИ е изсле-
дователски център, в който е съсредоточена значителна част от ха-
билитираните научни работници в областта на аграрната икономика 
в страната. Провежда активна научноизследователска и научно-при-
ложна дейност, разполага с добра материална база и има богата тра-
диция и добра практика в обучението на докторанти.
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2) Аграрен университет – Пловдив е основан през 1945 г. и 
включва четири факултета: Факултет по агрономство, Факултет по 
Лозаро-градинарство, Факултет по Растителна защита и агроеколо-
гия, Факултет по икономика. От създаването на институцията до сега 
са се дипломирали над 33 000 български и чуждестранни студенти в 
трите академични нива – бакалавър, магистър и доктор. Мисията на 
Аграрния университет е: да осигурява качествено обучение, ориен-
тирано към студента и гарантиращо бъдещата му конкурентоспособ-
ност на българския и международния пазар на труда; да провежда 
фундаментални и практико-приложни научни изследвания, с което 
да допринася за развитието на науката и технологиите; да съхраня-
ва и любовта към земята и да разпалва у младите хора жаждата за 
знания;

3) Икономически университет – Варна е приемник на Висше-
то търговско училище, основано на 14.05.1920 г. Неговата основна 
мисия, утвърждавана през годините на съществуването му и актуа-
лизирана съобразно изискванията на времето, е: „да бъде водеща 
образователна и научна институция с утвърдена идентичност в ев-
ропейското образователно пространство, ориентирана към осигу-
ряване на висококачествено обучение на студенти и докторанти в 
унисон с концепцията за учене през целия живот, провеждане на зна-
чими научни изследвания и предлагане на конкурентоспособни ре-
шения с устойчив икономически и обществен ефект“. В Икономиче-
ски университет - Варна – Варна се обучават студенти в две научни 
области – “Социални, стопански и правни науки” и “Природни на-
уки, математика и информатика”), разпределени в три образовател-
но-квалификационни степени (ОКС) – „професионален бакалавър“, 
„бакалавър“ и „магистър“, както и в образователна и научна степен 
(ОНС) „доктор“. В своята над 100 годишна история Икономически 
университет – Варна е подготвил над 123 хиляди икономисти, в това 
число много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в универ-
ситета се обучават над 11 000 български и чуждестранни студенти, 
подготвяни от близо 220 редовни преподаватели, от които над 40% 
са хабилитирани.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Земята със селскостопанско предназначение е базов ресурс за 
развитие на аграрния бизнес. Тя е не само основно средство за про-
изводство в селското стопанство, но и обект на значителни инвес-
тиции, реално богатство, както за конкретния собственик, така и за 
държавата като цяло. В ръководството вниманието е насочено към 
поземлените ресурси, използвани в аграрната сфера, към които се 
отнасят основно земеделски земи. 

Планирането на земеползването в аграрната сфера се провеж-
да на различни равнища – национално (макро ниво), на регионално 
ниво (мезо равнище), на ниво район (микро ниво), както и за отдел-
ното земеделско стопанство. Устойчивото управление на поземлени-
те ресурси изисква съгласуване на поставените цели на различните 
равнища при разработването на съответните планове. Този процес 
се управлява от държавата и провежданата национална политика в 
областта  на собствеността и земеползването. 

Практическото ръководство е разработено с цел обобщение на 
някои специфични казуси, свързани управлението на земеделските 
земи, които биха били полезни за земеделски производители, при 
разработване на планове за развитие на стопанствата ѝ кандидат-
стване за финансирането им, за представители на публичната адми-
нистрация, оценители на земеделски земи и др.

Конкретни цели, към постигането на които е насочено пособи-
ето са: 

– Запознаване със специфики в законодателството, регулиращо 
управлението на поземлените ресурси. 

– Придобиване на познания в областта на екосистемните функ-
ции на почвата и особеностите при установяване на сравнителната 
оценка на почвената продуктивност.

– Запознаване със съдържанието и приложението на докумен-
тите, свързани с устройството на територията и земеустройственото 
планиране.

Ръководството е редактирано от доц. д-р Мария Станимирова 
– ръководител на екипа от страна на Икономически университет 
– Варна.
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СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОЗЕМЛЕНАТА 
ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

Мария Станимирова
Икономически университет – Варна 

Ключови думи: устойчиво земеползване; режим на земеползва-
не; управление на поземлените ресурси; поземлена политика

Земеползването е непосредствено свързано и се определя от 
характеристиките на частта от територията, за която се отнася. Ор-
ганизацията по прехраната към ООН (ФАО) определя понятието 
земеползване като: ”всички договорености, дейности и продукти, 
които се получават от определена земна повърхност, производство-
то свързано с нея, промяната и опазването ѝ“. (http://www.fao.org/nr/
land/use/en/) 

Всяка част от земята има специфичен потенциал, който е раз-
личен от този на другите части и се детерминира от серия фактори. 
Към тях могат да се отнесат географското положение на земята, го-
лемината ѝ, наличието в нея на производствени фактори и инфра-
структури, климат, природните ресурси, качеството на живот в нея, 
състоянието на околната среда, правов статут и др. 

Като основни специфики на земеползването могат да бъдат по-
сочени следните:

– Земеползването е нееднородно по характер на собствеността 
върху земята (структурата на собствеността и структурата на земе-
ползването отнасящи се за  определена площ земя може и да се при-
покриват, но в повечето случаи не са еднозначни). Това се отнася 
не само за собствениците на поземлените имоти, но и формите на 
собствеността – тя може да бъде както на физически или юридиче-
ски лица, така и държавна или общинска.

– Земеползването може да касае, както един, така и няколко или 
множество поземлени участъка (имота). Така например земеползва-
нето на крупните селскостопански предприятия у нас (арендни сто-
панства, земеделски кооперации) включва десетки, а често и стоти-
ци индивидуални поземлени имоти. Те обикновено са на различни 
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собственици (в тези случаи земята се ползва под аренда или наем). 
– Характерът и интензивността на използване на земята често 

се различават. Тези различия произтичат от спецификите в начина 
на трайно ползване на земята, природните условия, правовия режим, 
ограничения върху ползването на земята и т.н.

– Понятието „земеползване“ се разглежда в технически, иконо-
мически и юридически аспект. В технически аспект земеползването 
в аграрната сфера касае определена територия, систематично из-
ползвана за селскостопанско производство. Основни фактори, опре-
делящи земеползването в този смисъл се явяват:

– Географско положение на територията – характеризира се с 
разстоянието и достъпността на земеползването до необходимата 
инфраструктура, населени места, изкупвателни и други центрове и 
т.н.;

– Площ – определя се в кв. м, дка или ха и се явява важна коли-
чествена характеристика на земеползването. Фиксира се, както об-
щата площ на земеползването, така и площта на отделните поземле-
ни масиви и имоти, отнасящи се към тях.

– Размер и конфигурация – наред с местоположението и площта 
описва пространствените условия за земеползване. Явява се показа-
тел за компактността, а при неблагоприятни условия – за маломер-
ността, фрагментацията и неблагоприятното разположение на маси-
вите, отнасящи се към територията на земеползването. Те от своя 
страна се отразяват на възможностите за механизирана обработка на 
земята.

– Състав и съотношение на поземлените ресурси, влизащи в об-
хвата на земеползването, в т.ч. структура на земите по начин на трай-
но ползване (ниви, лозя, мери, ливади и др.), съотношение между 
обработваемата и необработваемата земя, между земеделската земя 
и общата площ на земеползването и т.н.

– Релеф на местността – наклон на терена, наличието на дерета, 
оврази и др., които могат да бъдат важен индикатор за наличието или 
потенциалната опасност от ерозионни процеси на почвата.

Наред с изброените характеристики могат да бъдат добавени 
множество почвени, геоботанически, хидрографски и други усло-
вия, детерминиращи потенциала на анализираната територия за сел-
скостопанско производство.
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От юридическа гледна точка при дефиниране на земеползването 
е необходимо да се определят характеристики като: предназначение 
на територията (териториите), начин на трайно ползване на имотите, 
право на собственост върху земята, ограничени вещни права върху 
земята и др. и др. Важни фактори в това отношение се явяват:

– Категория на земята;
– Режим на земеползването – характеризира правният статут за 

земеползването, изисквания към отчитане, опазване и мониторинг 
на поземлените ресурси и др.;

– Обремененост на земеползването -  свързва се с предоставяне 
на права и/или тяхното ограничаване в интерес на други физически 
или юридически лица;

– Договорни споразумения за използване на земята. Широко 
приложение в аграрната сфера намира арендуването на земеделска 
земя. 

В икономически аспект териториалният потенциал на поземле-
ните ресурси се определя от развитието на районите (в т.ч. на насе-
лените места) в обхвата на земеползването, степента на развитие на 
селскостопанското производство и другите икономически дейности, 
които от своя страна въздействат върху оценката на земята и обема 
транзакции с нея. Основни фактори влияещи върху земеползването 
в икономически аспект се явяват:

– Съответствие на териториалните условия за земеползва-
не (предназначение на териториите) с характера на развиваното 
производство.

– Съответствие на размера на земеползването (обща площ и 
структура на поземлените ресурси по начин на трайно ползване 
– ниви, лозя, пасища и др.) с общия обем селскостопанско произ-
водство, наличните трудови, материално технически и финансови 
ресурси. 

– Осигуреност на селскостопанското производство със средства 
за производство, неразривно свързани със земята. Тук могат да бъ-
дат отнесени пътна структура, мелиоративни съоръжения (напои-
телни и отводнителни системи), производствени бази, сгради и др.

Следва да се отбележи, че върху земеползването влияние оказват 
и фактори със социален и културен характер като традиции в разви-
тието на определени производства, неформални взаимоотношения 
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между населението в съответната територия, взаимодействие между 
институции и т.н.

Към устойчивото земеползване се отнасят въпроси като (Gűr, M. 
and oth., 2003):

– Правни аспекти, свързани със земята, в т.ч. законово регули-
ране на правото на собственост и ползването на земеделската земя, 
вкл. възможности за ипотеки и за инвестиции в земята;

– Оценка на земята и правата върху собствеността;
– Развитие и управление на обществените услуги, касаещи 

земята;
– Разработване и управление на планове за развитие на земе-

ползването, в т.ч. планове за комасация на земята;
– Оценка на въздействието върху околната среда и
– Мониторинг на всички дейности, свързани със земята, които 

могат да окажат въздействие върху нейното управление.
Под термина „поземлена политика“ в се разбира „от една стра-

на целия комплекс от социално-икономически и правови предписа-
ния, които определят как трябва да се използва земята и как да се 
преразпределя дохода получен от нейната експлоатация по начин, 
удовлетворяващ нуждите на настоящото и бъдещите поколения. От 
друга страна – поземлената политика е дейността на власт имащите 
органи по управлението и разпореждането със земята, с цел опти-
мизация на нейното използване, в съответствие с икономическите, 
градоустройствени, селскостопански и други дейности; подобря-
ване условията за живот и производствена дейност и постигане на 
по-висока удовлетвореност на потребностите на обществото“.

В контекста съвременната аграрна политика на Европейския 
съюз като основен подход за постигане на устойчиво развитие на 
поземлените ресурси в аграрната сфера в се лансира интегрирано 
развитие на ресурсите и районите. Интегрираният подход за упра-
вление на поземлените ресурси  разглежда всички фактори, които 
са в състояние да повлияят на устройството и развитието на дадена 
територия, независимо от техният характер (природни фактори като 
климатичните промени или природните рискове, човешки дейности 
като тези, които са свързани с частни инвестиции или социално/кул-
турно или политическо поведение на публичните власти в различни-
те области, и др.). 
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Приложението на концепцията за интегрирано развитие на сел-
ските райони в страните членки на ЕС предполага отчитане на оп-
ределен набор предварително дефинирани измерители и инструмен-
ти за тяхното постигане. В специализираната литература (Thomas, 
J., 2007) основните инструменти за постигане на интегрирано зе-
меползване от страните членки на ЕС са разграничени в следните 
групи:

1) иницииращи (насочващи) инструменти – като стратегии за 
развитие на селските райони; регионално управление; ЛИДЕР; про-
грамата „INTERREG” и др.;

2) планиращи – като планове за развитие на районите и на по-
землените ресурси;

3) изпълняващи – като комасационни и координиращи инстру-
менти;

4) финансови инструменти.
Основните функции на устойчивото земеползване се представят 

(Gűr, M. and oth., 2003) в обобщен вид както следва: 
– установяване на ефективна и прозрачна рамка на пазара на 

земеделска земя чрез осигуряване на информация за земята, защита 
на правото на собственост и другите вещни права върху земята; 

– балансиране на развитието на градските и селските райони в 
икономически и социален аспект;

– опазване и оценка на въздействието върху околната среда. 
Въпросите за устойчивото развитие на земеползването са не-

разривно свързани с тези за управлението на дейностите, свързани 
със земята и нейното рационалното и добросъвестно използване. От 
своя страна, рационалното използване на земята намира израз в при-
лагането на система от мероприятия, осигуряващи получаването на 
максимален обем продукция от единица площ, при запазване на ес-
тествените ресурси.  Счита се, че рационалното използване на земята 
в аграрната сфера трябва да бъде постигнато посредством добросъ-
вестно управление (в т.ч. териториално планиране) на поземлени-
те ресурси. Добросъвестното управление на земята предполага ре-
шенията свързани с управлението на поземлените ресурси да бъдат 
прозрачни, базирани на факти, безпристрастни и предсказуеми (FAO, 
2007). От тук рационалното използване на земята е непосредствено 
свързано с териториалното планиране на поземлените ресурси.
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– За анализа на устойчивото земеползване е необходима детайл-
на информация, касаеща природните и икономически условия в об-
хвата на територията. За онагледяване на части от информацията се 
съставят планове, карти, баланси, регистри и други справки за земя-
та. Необходимата информация се отнася основно до:

– Икономически условия – пазарна конюнктура, разположение 
на земеползването спрямо консумативни и преработвателни центро-
ве и др., финансово – икономическо състояние на изучаваната еди-
ница (регион, район, стопанство);

– Поземлените ресурси – структура на собствеността и 
земеползването;

– Почвени ресурси – почвени карти и основните дейности, свър-
зани с обработката на различните почвени типове; 

– Продуктова структура – данни за произвежданата продукция 
от земята. 

– Инфраструктура – планове и карти, отнасящи се до пътната 
мрежа, водопроводни, електропроводни инсталации и останалата 
инфраструктура на аграрното предприятие;

– Работна сила и други средства на производство, определящи 
технологичното равнище на производство.

– Екологична характеристика на изучаваната териториална 
единца.

В българското законодателство (Условията за поддържане земи-
те в добро земеделско и екологично състояние са приети със заповед 
на МЗХГ №РД-09- 616/21.07.2010 г., изменени и допълнени със запо-
веди № РД-09-609/27.07.2011г. и РД-09-126/14.02.2012 г.) има въве-
дени изисквания и национални стандарти за поддържане на земите 
в добро земеделско и екологично състояние. Земеделски стопанин, 
който получава директни плащания, следва да спазва законоустано-
вените изисквания за управление. 

В развитите държави за анализ, мониторинг и оценка на земеполз-
ването в аграрната сфера се използват редица индикатори, свързани 
както с количествени, така и с качествени характеристики на земята. 

В таблица 1 са представени по-важни показатели за анализ на 
земеползването, по-голяма част от които се ползват при статистичес-
ка отчетност и при оценка на достъпа и използването на поземлени-
те ресурси в селското стопанство.
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Таблица 1

Индикатори за анализ на земеползването в селското стопанство

Раздел Показател

Дефиниция за 
селски район1

Обща харак-
теристика на 
селския район

 9 Определение за селски район според ОИРС 
(ниво LAU 1)

 9 Относителен дял (%) на селските райони от 
общата територия на страната

 9 Относителен дял (%) на броя на население-
то живеещо в селските райони от общия брой на 
населението на страната

Използване 
на селскосто-
панските земи 
(структура на 
земеползването) 

 9 Относителен дял (%) на земеделските тери-
тории от общите територии 

 9 Относителен дял (%) на обработваемата от 
земеделската земя

 9 Относителен дял (%) на нивите, трайните 
насаждения, пасищата, полските пътища и др. 
съответно от обработваемата и от земеделската 
земя 

 9  Брой имоти в земеделските територии
 9 Брой земеделски стопанства
 9 Брой имоти в земеделското стопанство
 9 Среден размер на земеделските стопанства 

(дка, ха)
 9 Раздробеност на земеползването
 9 Средна продуктивност 

Собственост 
и права върху 
земята

 9 Вид собственост 
 9 Брой собственици
 9 Среден размер на имотите (дка, ха)
 9 Обща площ земя на един собственик (дка, ха)
 9 Раздробеност на собствеността
 9 Относителен дял (%) на земеделските земи 

с ограничителен режим на земеползването от 
общата площ на земеделските земи
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Околна среда  9 Площ на територията по програма Натура 
2000 (дка, ха)2

 9 Относителен дял (%) на територията по На-
тура 2000 от общата площ на територията

 9 Относителен дял (%) на земеделската земя, 
попадаща в обхвата на територията по Натура 
2000

 9 Индекс на заселеност на птици в земедел-
ските земи 

 9 Относителен дял (%) на земеделските те-
ритории, определени като „нитратно-уязвими 
зони“3

 9 Относителен дял (%) на земите, определени 
като напоителни, от общата площ на земедел-
ските земи

 9 Относителен дял (%) на ерозиралите земи 
от общата площ на земеделските земи

 9 Производство на възобновяема енергия от 
селското стопанство

 9 Относителен дял (%) на земеделските земи 
върху, които се развива органично земеделие от 
общата площ на земеделските земи

 9 Относителен дял (%) на земеделските земи, 
използвани за производство на биомаса от зър-
нени култури

1 В европейското законодателство и практика няма единно определение за 
,,селски район”. Всяка страна членка на ЕС използва национална дефиниция за 
обхвата на селските райони. Съгласно определението, използвано в Националната 
програма за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 – 2006 
г., в България селски райони са “общините, чийто най-голям град е с население 
под 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 жители на кв. км.” Според 
посочените критерии, това са 231 общини, от общо 264 общини в България.

2 Натура 2000 заема централно място в политиката на ЕС за опазване на 
природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени 
райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните 
местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-
ценните и заплашени от изчезване природни видове и местата, които те обитават. 
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Тя включва специални защитени райони, определени от страните членки, съгласно 
Директивата за природните местообитания, както и специални защитени райони, 
определени в Директивата за защита на птиците от 1979 г. Създаването на такава 
мрежа от защитени райони отговаря на задълженията на Съюза, поети в рамките 
на Конвенцията на ООН за запазване на биологичното разнообразие. Около 20% 
от територията на България попада в обхвата на Натура 2000. 

3 Нитратно уязвими зони са райони, в които чрез просмукване или оттичане 
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.

В обобщение анализът на управлението на поземлените ресур-
си дава възможност за открояване на основните проблеми, касаещи 
земеползването, причините за тях, както и начините, по които тези 
проблеми могат да бъдат разрешени. Проблемите могат да бъдат раз-
лични, например: недостиг на обработваема земя; ниски добиви от 
единица площ; ниски доходи от единица площ; недостиг на семена, 
препарати, торове и гориво; недостиг на вода за напояване; непъл-
на заетост на работещите в селското стопанство; видима деградация 
на земята и др. Причините за тези проблеми също са разнообразни: 
законови ограничения по отношение на собствеността и земеполз-
ването; недостиг на суровини и материали; неефективна система 
за напояване; недостиг на пазари; недостиг на финансови средства; 
недостиг на машини и съоръжения; неадекватна производствена и 
организационна структура и т.н.
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циалност „Икономика и управление (селско стопанство)“. Има над 
70 научни и практически публикации в специализирани издания в 
страната и чужбина в областите: управление на поземлените ресур-
си, аграрен маркетинг, развитие на селските райони и др. От 2015 
г. ръководи курсове и квалификационни семинари към Камарата на 
независимите оценители в България (КНОБ) за подготовка по оце-
нителската правоспособност „Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения“. Участвала е като експерт и ръководител в над 30 из-
следователски и бизнес проекти, част от които свързани с арендния 
модел на земеделие и развитието на селските райони. 

Email: maria_stanimirova@ue-varna.bg
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ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Даниела Цвяткова, Пламена Йовчевска
Институт по аграрна икономика – София

Ключови думи: малки земеделски стопанства; клъстери; стра-
тегически партньорства 

Условията на съвременната пазарна икономика и правилно из-
градената производствена структура на земеделските стопанства 
придобива решаващо значение за техния просперитет, жизнеспособ-
ност и конкурентоспособност. 

Общоприето е, че малките и полупазарните стопанства са ми-
кро семейни стопанства, управлявани и свързани с производство за 
собствени нужди на храни и ниска степен на участие на пазара. 

Повечето стопани все още отглеждат продуктите, които винаги 
са отглеждали, като някакъв навик. Те са производствено-ориенти-
рани, но все повече и повече нараства необходимостта стопаните да 
станат пазарно-ориентирани. 

Тези вариации са резултат от множество фактори:
– Нивото на производство в даден регион и ролята на местната 

власт в стимулиране на земеделието;
– Развитието на пазара;
– Достъпност на пазарна логистика;
– Складови възможности;
– Възможности за отглеждане на ранни или късни култури;
– Наличие на разнообразие от култури;
– Възможности за отглеждане на ранни или късни култури;
– Възможност за предлагане на необходимото качество и коли-

чество продукция;
– Способност за доставки в срок;
– Възможности за проследяване произхода на продукцията и др.
Клъстерите и мрежите са успешни съвременни форми на сът-

рудничество между земеделски предприемачи в даден регион или 
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сектор,  производствени предприятия със земеделски производите-
ли, както и други хибридни форми на съдружие. Тяхното развитие 
става все по-осезаемо в условията на глобализацията и бизнес, ос-
нован на знание, иновации и дигитализация. Мрежовите структури 
съществуват и днес, но те са неформални, ограничени ресурсно и 
в по-голямата си част регионално( местно) ориентирани, без ясна 
визия Чрез участието си ясно регламентирани мрежови структури 
българските фермери (особено малките и средните стопанства) имат 
възможност да преодолеят своята изолираност, да получат достъп до 
ресурси, подобрят пазарните си позиции, натрупат опит и „ноу-хау” 
и като резултат – да повишат своята конкурентоспособност. Доклад 
на Европейската комисия от 2017 г. (Относно актуалното положение 
във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС) е записано, 
че „европейският модел на земеделско производство е основан на 
многофункционално селско стопанство, характеризиращо се с мал-
ки до средни, семейни стопанства, притежаващи земя“ и че „наред с 
производството на храни, малките земеделски стопанства изпълня-
ват много важни социални и екологични функции, които индустри-
ализираният модел на земеделско производство не винаги може да 
осигури и 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 до-
принася за високо ниво на добавена стойност в селските райони“.

При всички случаи е несъмнено, че влизането на  стопанствата в 
стратегически съюзи с друг(и) партньор(и) е важна предпоставка за 
преодоляване на ограничените им ресурси и увеличаване на възмож-
ностите им за прилагане на стратегическото управление. По този на-
чин могат да се преодолеят изолираността, като се осигури достъп до 
пазари, инвестиции и ноу-хау – нещо много трудно поотделно за тях. 
За постигането на конкурентоспособност от страна на регионалните  
стопанства е необходимо и известно потискане на собственото „его” 
за сметка на груповия интерес или, иначе казано, за интереса на целия 
регион. Това е начинът, по който може да преодолее вътрешно при-
същите си ограничения (липса на ресурси, достъп до финансиране и 
пазари и т.н.) чрез коопериране с други подобни организации. Това 
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става, било то чрез сътрудничество във внедряването на иновации, 
било то в дистрибуцията или цялостната маркетингова политика. По 
този път група от сътрудничещи си стопанства може да постигне ико-
номии от мащаба, типични единствено за големите структури, като 
в същото време запазят естествената си гъвкавост. Плод на мислене 
от този тип са създаваните съвместни организации за насърчаване 
на експорта; организиране на общи услуги; изложения; пътувания; 
съвместно закупуване на скъпо и сложно оборудване (изграждане на 
клъстери); колективна промоция на земеделието в региона и т.н.. По-
ради ограничените си ресурси и изолираност стопанствата изпитват 
трудности при намирането на нови клиенти и при опити за сдобива-
не с необходимата им информация. Постигането на добри икономи-
чески резултати в агробизнеса е в пряка зависимост от степента на 
предприемачески и управленски капацитет, въвеждане на иновации, 
създаване на конкурентни продукти, разширяване на пазарите. По-
знаването на особеностите на местната икономика има първостепен-
но значение, ако заинтересованите страни се стремят към реалистич-
на, практична и постижима стратегия.

Ефективното изпълнение на всяка регионална стратегия за из-
исква съгласувани усилия и подкрепа. Гарантираното участие на 
местните ръководители (кмет, общински и районни съветници, об-
щественици, представители на изборни длъжности) допринася за 
осигуряването на политическа подкрепа за стратегията за местно 
икономическо развитие  и обезпечаването на необходимите средства 
за ефективното ѝ изпълнение.

Срещаме се с жена на видима възраст около 60- 65 г. от региона 
на  с. Белозем. 

Желаем да си купим продукция от нея - дини и пъпеши. Отбе-
лязваме, че мястото за продажба на продукцията се намира на гла-
вен път в посока гр. Пловдив. Покрай нея има позиционирани още 
местни земеделски производители, които предлагат произведената 
от тях продукция. Задаваме и няколко въпроса и тя все едно винаги 
е чакала някой да чуе проблемите ѝ. 

Попадаме на интересно семейно стопанство, в което 3 поколе-
ния се занимават със земеделска дейност. Дейността на стопанството 
се разгръща върху  60 дка обработваема земя, засята с дини и пъпе-
ши и 45 дка житни култури. Това е  възможност за диверсифициране 
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на риска чрез отглеждане на две, три и повече култури.  По този 
начин се намалява опасността рязкото намаляване на цената на една 
култура да доведе до фатални за дейността загуби. Това, разбира се, 
предполага наличие на една добре обмислена стратегия относно  и 
финансирането( получаване на субсидии). 

Споделя, че местната власт ги подкрепя и стимулира. Като тях 
в региона има още около 20-25 подобни производители, които са на 
пазара от години. Но подкрепата е неформална, изразяваща се адми-
нистративна облекченост и позволяване на тяхното позициониране 
край пътни артерии, осъзнавайки че това е техния начин „ за прехра-
на“ и реализация на продукцията. Местността кипи от живот, много 
от който е земеделски.

Един от проблемите, с които се сблъсква организацията, оби-
чаен за повечето земеделски производители, е намирането и наема-
нето на работа на сезонни работници. Водещото при убеждаване на 
работниците е плащането( цената)  на ден. Маркетинговите  предиз-
викателства са свързани с борба с  конкуренти (основно местни зе-
меделци), а и липсата на ясна стратегия за развитие на стопанството 
води до множество грешки и трудности. Идеи има, но не и план как 
ще се реализират те. Има самочувствие, че добре познава пазара( та 
стопанството от 15 г. е на пазара на дини и пъпеши), но уви не може 
лесно да реализира продукцията си.  „Проблемите и ограниченията, 
произтичат от относително дребният размер на семейният бизнес, 
се явяват негативно черта за бизнеса ни и отслабват позициите ни на 
пазара. В региона има много такива стопанства и пазарният ни дял 
е много свит. Ние  търсим решение на проблема, като неформално 
всички земеделски производители обменяме информация за цени, 
сортове, цената за заплащане на труд, изкупуване на продукция и 
водене на преговори”. Споделя, че най-трудно е когато не може да 
реализира цялата произведена продукция. За миналата (2020) година 
на полето са останали тонове неприбрана и непродадена продукция 
от дини и пъпеши. Загубите са  за хиляди левове.

С болка споделя, че по-евтините плодове и зеленчуци от съ-
седни държави често изместват родното производство. И не един 
или двама производители се отказват да се занимават със земеде-
лие, докато не се намери начин да се сложи край на по-евтиния, но 
по-некачествен внос на плодове и зеленчуци от съседите. Споделя, 
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че семената, които използва в тяхното стопанство са внос от Сърбия, 
но с гордост казва, че по-вкусни дини и пъпеши от местните няма да 
намерим на пазара. Тогава с гордост ни реже и ни дава да опитаме 
от продукцията им. 

Историята на това стопанство ясно ни очертава висок потен-
циал за изграждане на местен регионален клъстер, със засилено 
участие на местната власт. Традиционният секторен подход се фоку-
сира върху хоризонтални връзки и конкурентна взаимозависимост 
(връзки между преки конкуренти с подобни дейности, опериращи 
на едни и същи пазари), докато клъстерният подход акцентира върху 
значимостта на вертикалните връзки между различни  стопанства и 
симбиозна взаимозависимост, базирана на синергия.

Очевидна е ползата от клъстерния подход в сравнение с тради-
ционния  в дадения регион– още повече, че води до подобряване на  
регионалните стратегии в основни направления, като :

– продуктово развитие– дава по-големи възможности за обмяна на 
идеи и ноу-хау в развитието и производството на нови сортове култури; 

– репутация – чрез активни действия на местната власт ;
– технологичните процеси – усъвършенстване чрез активна об мяна 

на технологично ноу-хау, създаване на нови продукти и технологии;
– дистрибуция и услуги – осигурява по-широк достъп;
– пазарна информация – възможности за обмяна на информация 

за потенциални купувачи (демографски особености, потребности, 
взискателност), конюнктура на пазара;

– логистика – по-добро сътрудничество по отношение на прид-
вижването на  продукцията или информацията между участниците 
в мрежата;

– човешки ресурси – подобряване качеството им чрез по-лесно 
придобиване на нови умения.

Процесът на клъстеризация на регионалната икономика води 
до нарастване на произведената продукция, добавената стойност и 
финансовите показатели на стопанските организации. Стимулиране-
то на клъстеризацията като стратегически компонент би довело до 
подобряване благосъстоянието на заетите и на социално-икономи-
ческите характеристики на региона. Обосновката за подобен извод 
произтича главно от мултиплициращия ефект върху системата на 
регионално развитие.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА 
И ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ас. Михаела Михайлова
Институт по аграрна икономика

Ключови думи: институционална среда; поземлени отношения

Анализът се извежда на основата на промени, настъпили в ин-
ституционалната среда след пълноправното членство на България в 
ЕС и откроява процеси, с активно влияние върху поземлените отно-
шения. Предвид посоченото до тук, авторът разглежда Европейската 
законодателна норма, която има отношение към земята на територия-
та на Република България. Прави се преглед и на решения на Съда 
на ЕС1, след влизането на страната в Европейския съюз и синхрони-
зирането на националното законодателсво с acquis communautaire. 

През 2007 г., а впоследствие и през 2014 г., се създават нови 
разпоредби, относими към придобиването и притежаването на зе-
меделска земя от чужденци или чуждестранни юридически лица, 
както и от граждани на държавите - членки на Европейския съюз. 
Във връзка горепосочените промени, в Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) сe създават нови разпо-
редби, регламентиращи възможността за придобиване право на 
собственост върху земеделски земи от чужденци или чуждестранни 
юридически лица (при условията на ратифициран международен до-
говор, а чужденците - и при наследяване по закон), както и от граж-
дани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите 
- страни по Споразумението за Европейското икономическо прос-
транство, включително и от юридически лица от тези държави, след 
изтичането на срока, определен в Договора за присъединяване на Ре-
публика България към Европейския съюз (01.01.2014 г.). Това пред-
ставлява промяна, създаваща пред България нови трудности в по-
землените отношения и нов вид разрешаване на споровете в унисон 

1 Съд на ЕС - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/
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с европейското законодателство. В този анализ се разглеждат делата 
и решенията на ЕС свързани със земеделските земи в България и се 
дава оценка на влиянието на институционалната среда върху проце-
сите свързани с поземлените отношения. Ограниченията, прилагани 
върху самия имот, често пряко влияят върху цените на земята и/или 
оформят съществуващите модели за използване на земята. Ограни-
ченията са мерки за управление от гл. т. на съществуващи теоре-
тични модели (трето ниво на рамката на Уилямсън). Българското 
законодателство не предполага никакви ограничения предложени 
от ЕК върху собствеността и прехвърлянето и ползването на сел-
скостопанска земя. Придобиването на земеделска земя попада в об-
хвата на правото на ЕС. Инвеститорите в рамките на ЕС се ползват 
от основните свободи, и преди всичко от свободното движение на 
капитали и свободата на установяване. Тези свободи са неразделна 
част от вътрешния пазар, където стоки, хора, услуги и капитал могат 
да се движат свободно. Вътрешният пазар обхваща и селското сто-
панство2. Наскоро Комисията подчерта, че Общата селскостопанска 
политика (ОСП) се стреми да допринесе за изпълнението на нейните 
десет приоритета, сред които е и изграждането на по-задълбочен и 
по-справедлив вътрешен пазар3. В същото време правото на ЕС при-
знава и специфичното естество на земеделската земя. Договорите 
позволяват да се налагат ограничения на чуждестранните инвести-
ции в земеделска земя, когато те са пропорционални на целта за за-
щита на легитимните обществени интереси, като предотвратяване на 
прекомерно спекулативните сделки със земя, поддържане на населе-
нието в селските райони или подкрепа и развитие на жизнеспособно 
селско стопанство. Това става ясно от съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз (Съд на ЕС)4. Противно на останалите основни 
свободи, залегнали в Договора, свободното движение на капитали 

2 Вж. член 38, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз.
3 IP/17/187 от 2 февруари 2017 г.; https://ec.europa.eu/commission/priorities_bg
4 Използваният в настоящото съобщение термин „чуждестранни инвеститори“ 
се отнася за инвеститорите в рамките на ЕС, а доколкото става дума за свободно 
движение на капитали — и за инвеститорите от трети държави (вж. раздел 2а). 
Следва да се припомни, че от практическа гледна точка повечето придобивания на 
земеделска земя в ЕС стават във вътрешен за ЕС контекст.
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— заедно с възможните законови ограничения, установени от Съда 
на ЕС — се разпростира и върху инвеститорите от трети държави. 
Поради това с настоящото тълкувателно съобщение5 са обхванати 
както придобиванията на земеделска земя в рамките на ЕС, така и 
тези извън ЕС. Съдът на Европейския съюз в своята практика допус-
ка случаи на ограничения пред свободното движение на капитали и 
правото на установяване, но само когато тяхното налагане е обосно-
вано и преследват цел от обществен интерес, пропорционални са и 
не са дискриминационни въз основа на гражданството.

Допустимите от Европейската комисия ограничения, предста-
вени на вниманието на страните - членки, които е необходимо да 
бъдат разгледани подробно при привеждане на действащото българ-
ско законодателство в тази област в съответствие с правото на ЕС, 
са следните:

1) Предварително разрешение – мярката е ограничителна, но 
би могла да бъде оправдана при определени обстоятелства, които 
гарантират, че разрешаващият орган не може да взема своеволни, 
необосновани решения. Проблемите при този метод са свързани с 
установяване на ясни, недвусмислени, пропорционални и баланси-
рани критерии за предоставяне на съответното решение. Органи, 
които дават предварителни съгласия за сделки със земеделски земи, 
са въведени в Австрия, Германия (дават се от органи за всяка про-
винция); Белгия, Люксембург, Словения, Швеция, Естония (от мест-
ните власти); Дания, Португалия, Франция (от национални или ре-
гионални държавни органи). Независимо от това обаче, в северните 
провинции на Германия напоследък се отчита тенденция на концен-
трация на земеделски земи в ограничен брой лица.

2) Право на изкупуване (право на първи отказ) – допустимо 
ограничение, оправдано с постигане на определени политики в зе-
меделието, свързани с насърчаване на земеделските стопани. Съдът 
на ЕС допуска, че след отказ от земеделски стопани, разрешение за 
закупуване могат да имат и други лица, при условие, че земята се 
използва за земеделски цели.
5 Тълкувателно съобщение на Комисията относно придобиването на 
земеделска земя и правото на Европейския съюз. (2017/C 350/05) https://eur-lex.
europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC1018%2801%29
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3) Контрол на цените – допуска се подобен критерий за огра-
ничаване на правото, свързан с предотвратяване на спекулативни 
сделки със земя, като обикновено правомощието е на национален 
орган, който дава предварително разрешение.

4) Задължение за стопанисване на земята от нейните собстве-
ници – непропорционална и ограничаваща мярка, засягаща основни 
права като избор на професия и ограничаване на стопанската иници-
атива на субектите.

5) Изискване от купувача за квалификация в областта на 
селското стопанство – непропорционална и ограничаваща мярка, 
която не дава достатъчно гаранции за ефективно и правилно ползва-
не на земята. Освен това „земеделски стопанин“ не е регулирана про-
фесия, респективно - не се изискват специфични квалификации. Въ-
веждането на подобна мярка изисква обективна аргументация.

6) Изисквания за пребиваване – непропорционална мярка, 
несъвместима с принципа за свободно движение на капитали. Спо-
ред съда на ЕС изискването за пребиваване е особено рестриктивна 
мярка, която нарушава и свободата на установяване, както и правото 
приобретателя да може да избира свободно местожителството си, 
което представлява и непряка дискриминация, основана на нацио-
налност и е в засегнато в ДФЕС, дял четвърти глава 1 чл. 45., и 
глава 2 чл. 49.  Съдът на ЕС е обсъдил притесненията, свързани с 
подобно изискване, а именно риска от спекулативни сделки и е пре-
поръчал противодействие с други мерки, като въвеждане на по-дъ-
лъг срок на договори за ползване на земеделски земи, налагане на 
по-високи данъци и такси при препродажба на земята.

7) Забрана за продажба на юридически лица – мярката е не-
пропорционална, ограничава свободното движение на капитали и 
свободата на установяване, освен това и юридическо лице може да 
се занимава със земеделие.

8) Прагове на придобиване – ограничителна мярка, но ако са 
налице национални характеристики и съответна обосновка, които да 
подкрепят въвеждането ѝ, мярката е обоснована, особено в случаите 
на установена прекомерна концентрация на земята.

9) Привилегии в полза на местни приобретатели – мярката е 
ограничаваща свободното движение на капитали и представлява 
скрита дискриминация. Съдът на ЕС допуска въвеждането ѝ със 
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съответната аргументация за постигане на цели, свързани с укрепва-
не на жизнеспособни земеделски стопанства и увеличаване размера 
на земеделските терени.

10) Условие за реципрочност – обвързване на решение за за-
купуване на земя в държава - членка, ако другата държава - членка 
предостави също земеделска земя – непропорционална мярка, про-
тиворечаща на общностното право.

Всички горепосочени непропорционални мерки не могат да бъ-
дат прилагани на територията на държава членка от ЕС, поради това 
че са в разрез с основните права на Съюза и след подписването на 
договора за присъединяване, всяка от държавите членки е задължена 
да синхронизира законодателството си с acquis communautaire.

Следвайки своите обобщени критерии, Съдът разделя жалбите 
в четири отделни категории. В първата са поставени случаи, в кои-
то според Съда е имало злоупотреба. Тук попадат жалби, в които в 
мотивите на решението на ВКС в производството по чл. 231 от ГПК 
е споменато , че общественото положение на молителя като “борец 
против фашизма” вероятно му е помогнало при придобиване на жи-
лището, както и установени от националните съдилища “ непреки 
доказателства за злоупотреба с власт”. В тези случаи полученото от 
жалбоподателите обезщетение след продажба на жилищно-компен-
саторните им записи, макар и   под номиналната им цена било дос-
татъчно, за да се достигне до заключението че “жалбоподателите не 
са претърпели диспропорционална намеса”.

Във втора група са обособени случаи, в които според Съда били 
установени съществени нарушения на съответните наредби за жили-
щата по вина на самите жалбоподатели. Това според него са хипоте-
зи, когато са констатирани от националния съд съществени наруше-
ния на закона, изразяващи се в закупуване на жилище, превишаващо 
съответните жилищни норми, респ. Настаняването под наем в такова 
жилище /преди сключване на договора за покупко-продажба/,  липса 
на жителство в съответното населено място при закупуването на жи-
лището. В тези случаи диспропорцията в полученото обезщетение, 
респективно отказът да се подаде заявление за обезщетяване чрез 
ЖКЗ /според жалбоподателите мотивът им е бил в твърде незначи-
телната пазарна стойност при реализиране на продажбата – 15-25 %/ 
не са възприети от Съда като несъвместими с изискванията на чл. 1 
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от Протокол 1. Според неговата преценка, решаващ бил фактът, че 
договорът е сключен при съществени нарушения на закона и че все 
пак жалбоподателите са “имали ползи от обитаването на въпросния 
апартамент в продължение на много години…като наематели и…
като собственици” (§207, 213).

В третата група са отделени дела, в които нарушенията на зако-
на са били по вина на държавната администрация и при тях Съдът 
приема, че е допуснато нарушение на правото им на собственост. 
Тук са включени т.н. случаи “на запетайката” – когато договорите 
не са подписани от кмет, а от негов заместник или не са утвърдени 
от министър, а от зам.-министър. В тези хипотези Съдът изследва 
въпросите относно адекватността на полученото обезщетение. Той 
заключава, че  обезщетение в размер на 18 % от определената но-
минална стойност на записите или възможността за получаване на 
такова в границите на 15-25 %   е твърде недостатъчно, поради което 
е констатирано наличието на нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Ана-
лизирайки несигурността на пазара на ЖКЗ , Съдът приема, че в де-
лото Цилеви на жалбоподателите не е осигурена “ясна и предвидима 
възможност да получат адекватно обезщетение”, независимо че са 
отказали да получат определените им ЖКЗ. Той е възприел техните 
аргументи, че не биха могли да предвидят, че цените на ЖКЗ ще се 
повишат през 2004 г., за да изчакат удобния момент преди да ги про-
дадат. Съдът обаче не е последователен при преценката си за разме-
ра на обезщетенията. В аналогичната хипотеза по делото Стоянова и 
Иванов, които не подават искане за компенсация, считайки че това е 
безполезно с оглед ниската продажна цена на записите, той отбеляз-
ва този факт като пропуск на самите жалбоподатели, които по своя 
вина са се лишили от възможността “да възстановят поне между 15 
и 25 % от стойността на апартамента”. 

Съдът не приема наличие на нарушение на чл. 1 от Протокол 1, 
когато е получено обезщетение, равняващо се на номиналната цена 
на ЖКЗ, независимо че продажбата е извършена 6 години след оп-
разване на жилището от осъдените на основание чл. 7 лица. Аргу-
мент за това е фактът, че те били настанени в общинско жилище 
под наем. “Независимо от това, че властите не са взели предвид от-
говорността на държавната администрация за дефектите на догово-
ра на жалбоподателите, Съдът не счита, че прагът на страдание е 
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достигнат. Следователно, той счита, че не е налице нарушение на 
Член 1 от Протокол № 1.”(§234) 

В последната група са обособени случаи на прекомерно раз-
ширително тълкуване приложното поле на реституционния закон. 
Това са хипотезите, в които чл. 7 е приложен по отношение на трети 
добросъвестни лица, придобили национализиран някога имот не от 
държавата, а от друго частно лице. Съдът намира, че в тези случаи, 
тъй като властите не са осигурили ясно разграничение на реститу-
цията на имоти от добросъвестни трети лица, е дължимо обезщете-
ние по пазарната стойност на отнетото жилище.

В тази група вероятно ще попаднат и хипотезите на засегнатите 
лица вследствие удължения срок за предявяване на искове, допус-
нат с изменението на ЗВСОНИ от 1997 г. /впоследствие прогласен за 
противоконституционен/. Подобни индикации се откриват в §§ 120 
и 189 от решението.

Разширителният подход при прилагане на реституционния закон 
е особено показателен по делото Тодорова, по което Съдът констатира 
наличието на нарушение на чл. 1 от Протокол 1. През 1953 г. дворно-
то място и къщата на бабата и дядото на жалбоподателката били от-
чуждени за строителство на административна сграда. Като обезщете-
ние те получили друго дворно място и къща в същия град. Този имот 
обаче бил национализиран през 1949 г. След приемането на ЗВСОНИ 
наследниците на някогашните собственици завеждат иск по чл. 7. Ра-
йонният и окръжният иск уважават претенцията, а Върховният съд, 
макар и да констатира, че чл. 7 в случая е неприложим, оставя реше-
нието в сила, като променя основанието на иска като такъв по чл. 1.

Поради твърде спорните моменти и наличието на вътрешни 
противоречия, анализираното по-горе решение нито ще  улесни на-
ционалните власти да поправят собствените си пропуски, нито ще 
ги стимулира да предприемат позитивни мерки с оглед изпълнение 
задълженията си по Конвенцията. С него бяха въведени критерии за 
обезщетяване, които не съществуват в  закона и се разминават с цел-
та на българския законодател. За Европейския съд се оказаха важни 
основанията за прогласяване нищожността на договора при опреде-
ляне размера на обезщетението, а не размера на реално полученото 
обезщетение. Вместо да внесе яснота решението постави засегнати-
те от чл. 7 лица в абсолютно различна ситуация.
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Влиянието на институционалните промени върху поземлените 
отношения в Република България след 2007 година е в отговор на 
процесите, настъпили в следствие императивността на европейската 
нормативна уредба. Направеният до тук анализ показва, че България 
все още е в период на динамични институционални промени, които 
повлияват активно състоянието на поземлените отношения. Дина-
миката на законодателния процес по отношение на ПО показва съ-
ществуването на реални проблеми в селското стопанство и нуждата 
от тяхното познаване, идентифициране и експертно преодоляване.
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ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Снежина Ковачева 
Адвокатска колегия – Варна

Ключови думи: правно основание, ползване, отдаване

Представеният практически материал има за цел да изясни по-
нятието „правно основание за ползване на земеделските земи“ и 
неговото значение, както и да запознае заинтересованите страни с 
възможните форми за отдаване на земеделска земя за ползване. 

Понятието „правно основание за ползване на земеделските 
земи“ може да бъде дефинирано като призната от закона възможност 
да се  упражнява фактическа власт върху имота и да се получават 
добивите от нея, без тя да се променя съществено (В. Стоянов, С. 
Куртева и Ю. Стойкова, 2011).

Правното основание за ползването на земеделските земи има 
огромно значение в дейността на земеделските производители.

На първо място, представянето на документи, които да устано-
вят правното основание, на което земеделската земя се държи и об-
работва,  е необходимо условие за регистрацията на земеделските 
стопани на това основание. 

На второ място, само регистрирани земеделски производители, 
които ползват земеделските площи на правно основание могат да 
кандидатстват за финансово подпомагане по схеми и мерки на Об-
щата селскостопанска политика или по схеми и мерки на Европей-
ските земеделски фондове и централния бюджет. 

На трето място, до участие в административното производство 
по разпределение на масиви за ползване на основание чл.37в ЗСПЗЗ 
с цел окрупняване на земеделската земя, имат право само ползвате-
лите, които са регистрирали документите, доказващи правното ос-
нование за ползване на земеделската земя. 

Правното основание за ползване на земеделската земя може да 
произтича от облигационни или вещни права върху имота. 
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Облигационно е това право на ползване на земеделска земя, 
което е възникнало на основание договор за наем, договор за пос-
лужване, договор за предоставяне на земеделски земи на кооперация  
за съвместно обработване по чл.31 от ЗК, договор за аренда.  

Правното основание за ползване на земеделската земя може да 
произтича и от вещни права върху имота, каквито са правото на 
собственост и правото на ползване върху чужда вещ.  

Правно основание да се държи и обработва един масив са 
и заповедите за разпределение на масиви за ползване по чл.37в, 
ал.4 и ал.10 ЗСПЗЗ. 

Формите на отдаване на земеделската земя за ползване на-
мират приложение, в случаите, в които земеделските стопани следва 
да установят на какво основание ползват земеделска земя, когато не 
е тяхна собственост. Обикновено най-често използваните основа-
ния са договор за аренда или договор за наем. Формите на отдаване 
ползването на земеделски земи обаче не се изчерпва само с този вид 
договори. В правната теория и съдебна практика са предвидени и 
други възможности (Решение № 703/2010 от 05.01.2011 г. по гр. д. 
№ 1060/2009 г. на Върховен касационен съд разяснява формите за 
отдаване на земеделска земя, разгледани и в настоящото изложение). 

1. Земеделската земя може да бъде предмет на договор за наем. 
Той е възмезден и наемателят (земеделският стопанин) дължи 
наемна цена. Максималният срок, за който договорът може да 
обвърже страните е 10 години, освен ако е търговска сделка 
(чл.229, ал.1 от Закона за задълженията и договорите). Догово-
рите за наем на земеделска земя, сключени за срок по-дълъг от една 
година се вписват в службата по вписванията по местонахождението 
на имота. Вписването на договора в нотариалните книги не е елемент 
от фактическия състав на договора и няма конститутивно действие. 
Вписаният договор за наем обаче го прави противопоставим на тре-
ти лица, които придобиват права от същия праводател. 

Договорът за наем е най-разпространеното правно основание в 
практиката, тъй като се сключва при по-опростена процедура (кога-
то не се вписва) или когато страните желаят по-кратък срок - напр. 
арендодателят ще продава земята, арендаторът иска да я тества и т.н. 

2. Правно основание за отдаване ползването на земеделска 
земя може да бъде договорът за послужване. С него  временното 
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ползване на земеделската земя е отстъпено безвъзмездно. Среща 
се рядко, но е подходяща форма за отдаване ползването на земе-
делска земя между близки или роднини, когато е уговорено да не 
се дължи възнаграждение. 

3. В чл.31 от Закона за кооперациите е предвидена възможност-
та член-кооператора да предоставя своите земи на кооперацията за 
съвместно обработване с писмен договор, който подлежи на но-
тариална заверка и вписване. 

4. Земеделската земя може да бъде предмет и на договор за 
аренда. Формата за валидност на договора е писмена с нотари-
ална заверка на подписите. Договорът за аренда може да обвър-
же страните за срок над 5 стопански години. 

Това е предпочитаната от земеделските производители фор-
ма на стопанисване, тъй като дава стабилност на арендатора да на-
прави инвестиции и да планира добивите си. След като изтече арен-
дният срок, всички подобрения стават собственост на поземления 
собственик и това увеличава арендата. При кратък срок на аренден 
договор арендаторът избягва да влага капитал и да прави подобре-
ния в обработването на почвата, защото с неговото изтичане тези 
подобрения стават собственост на поземления собственик. 

5. Договор за учредяване на вещно право на ползване вър-
ху земеделска земя. В нашата правна система вещните права са 
ограничени на брой. Законът не предоставя на лицата възможност 
да учредяват вещни права със съдържание, свободно определено от 
тях. Могат да бъдат учредявани само такива вещни права, чието съ-
държание е определено в законите. В този смисъл единствената вещ-
но-правна форма за отдаване ползването на земеделска земя е пра-
вото на ползване. То се учредява с нотариален акт или с договор 
за делба с нотариална заверка на подписите. Правото на ползване 
може да бъде учредено за определен срок или да е безсрочно, в който 
случай то се погасява със смъртта на ползвателя.  Ако правото на 
ползване се учредява възмездно, плащането на цената може да бъде 
уговорено наведнъж или на части през определени периоди от време.

Правното основание за ползване на земеделската земя може 
да произтича и от правото на собственост върху имота (пълно 
вещно право). То включва в себе си правото на собственика да дър-
жи, да ползва и да се разпорежда с вещта, предмет на това право. 
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Правото на собственост върху земята може да бъде установено с 
нотариални актове, договор за доброволна делба, договори за при-
добиване право на собственост върху земеделска земя,  решение на 
общинските служби по земеделие, съдебни решения, включително 
за съдебна делба, постановления за възлагане в резултат на реализи-
рана публична продан и др.

Заповедите за разпределение на масиви за ползване по чл.37в, 
ал.4 и ал.10 ЗСПЗЗ също са правни основания за ползване на опре-
делен масив в резултат на неговото окрупняване. Въз основа на тези 
административни актове ползвателят може да защити ползването си 
по реда на чл.34 ЗСПЗЗ и да реализира процедура по изземването му 
от лицата, които го ползват без правно основание. 

В заключение, правното основание за ползването е важна ха-
рактеристика за  развитието, администрирането и регулирането на 
поземлените отношения. Регистрацията на документи, доказващи 
правното основание за ползване на земеделските земи, е процедура, 
която се извършва с  цел финансовото подпомагането на земеделски-
те производители и за насърчаване на уедреното ползване чрез съз-
даване на масиви по ЗСПЗЗ. Наличието на правно основание за полз-
ване на земеделски имот е необходимо и за целите на регистрацията 
на земеделските стопани, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999г. за 
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Когато не са собственици на земеделската земя, земеделските 
производители имат възможност да изберат различни форми за от-
даване ползването на земеделска земя. Коя от възможните форми за 
това ще се избере е въпрос на свободно договаряне между страните. 
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СТРОИТЕЛСТВО ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
С ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ

Валери Велковски
Главен юрисконсулт

Министерство на земеделието, храните и горите

Ключови думи: строителство; земеделска земя; смяна на пред-
назначението; недвижима собственост; законодателство

Базисните мероприятия, които са насочени към подобряване и 
поддържане  продуктивността на земеделските земи и осъществява-
нето на строителни дейности върху тях са: 

– рекултивация на земеделски земи;
– строителство върху земеделски земи без промяна на тяхното 

предназначение;
– строителство върху земеделски земи с промяна на  тяхното 

предназначение  за неземеделски нужди.
,,В земеделска територия недвижима собственост може да се съз-

даде само при реализирана процедура за промяна на предназначение-
то. Ограничено е и не се допуска създаването на жилищни недвижими 
имоти, особено с функция – постоянно обитаване. Обекти, жилищна 
недвижима собственост в земеделска земя с функция постоянно оби-
таване се допускат в застроени фермерски дворове“ (Калинков, К., 
2008, стр. 49). В текста на чл. 3 от Наредба №19 за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им (www.ciela.
net), някои земеделски земи, зони и територии, са изключени нор-
мативно от преференциалния правен режим за строителството без 
промяна на предназначението. На първо място, това са земеделски 
земи, които попадат в обхвата на населените места, промишлените, 
курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с 
Подробен устройствен план (ПУП)  по чл.109 или чл.111 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ). Второ, това са земеделските земи, 
които попадат в охранителните зони ,,А“ и ,,Б“ по смисъла на Закона 
за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Промяната на 
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предназначението на земеделските земи, така както е регламентира-
но в глава пета от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), 
е насочена към трансформация на предназначението на земеделски-
те земи в посока за неземеделски нужди. Процедурата за промяна 
на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, се 
свързва от някои автори с решаването на конкретно инвестиционно 
намерение (Калинков, К., 2010, стр.419). ,,Самото наименование на 
процедурата определя и характера на действието, тоест да се промени 
предварителното предназначение на поземления имот или обект, оп-
ределено от влезлия в сила Подробен устройствен план с това, което 
желае инвеститорът съобразно дейността, която ще извършва“. Тази 
трансформация от текста на чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ е обвързана с разре-
шителен режим, намиращ се в пряка зависимост от продуктивните 
качества на земята и преследваните от този акт цели. Кога се допус-
ка промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски 
нужди? В текста на чл.17а, ал.1 от ЗОЗЗ, са регламентирани три на-
правления, обслужващи възможността да се осъществи промяната на 
предназначението на земеделската земя, а именно: 

– за изграждане на обекти на техническата инфраструктура спо-
ред правните стандарти на ЗУТ; 

– създаване на нови или разширяване на съществуващите гра-
ници на урбанизираните територии; 

– създаване или разширяване границите на отделни урегулира-
ни поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи 
урбанизирани територии.

,,Изграждането на тази широка категория обекти в земеделски 
земи налага промяната на предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди“ (Петров, Вл., 2004, стр.197).

Специфичен правен режим е въведен и по отношение на земите 
по параграф 4 от ЗСПЗЗ. Както посочват някои автори, ,,когато на 
такива земи за земеделско ползване се променя предназначението и 
те се обособяват като вилни или жилищни зони, с подробния устрой-
ствен план, регулационните линии на поземлените имоти се прокар-
ват по техните съществуващи граници“( Джеров, Ал., П. Еврев, К. 
Гегов, 2008, стр.295). 

В текста на чл.17, ал. 1, т.1, 2 от ЗОЗЗ (www.ciela.net) са 
конкретизирани органите, които осъществяват процедурите по 
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промяната на предназначението на земеделските земи, както 
следва:

– комисии към Областните дирекции „Земеделие“ - когато иска-
ната площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна 
и земята е в землищата на населените места на територията на съот-
ветната област;

– комисията за земеделските земи - за останалите случаи.
Промяната на предназначението на земеделските земи за незе-

меделски нужди, както и осъществяването на инвестиционни наме-
рения, чрез изграждане на обекти върху земеделските земи, в опре-
делени случаи изисква определяне на площадки и трасета. 

Тези площадки и трасета имат пряко отношение към процеса на 
изграждане на обекта  върху земеделска земя и на управлението на 
устройствения процес по цялата технологична верига – от смяната 
на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, 
до окончателното изграждане на обекта.

При наличие на определени ситуации обаче и с цел облекчаване 
на процеса на управление и регулиране на едно такова устройствено 
мероприятие върху земеделските земи, каквото е изграждането на 
конкретни обекти, в законодателен план са в сила правни норми, кои-
то отменят необходимостта от определяне на площадки и трасета.

Така например, според регламента от нормата на чл.17,,а“, ал.2 
от ЗОЗЗ (www.ciela.net), не се изисква утвърждаване на площадки и 
трасета за проектиране и промяна на предназначението на земедел-
ски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфра-
структура когато те:

а/ не са разположени на повърхността на терена;
б/ необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях 

съоръжения, разположени на терена, е: до 15 кв. м. за линейните 
обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 KW; и 
по-високо – необходимата площ на всеки елемент от линейния обект 
е до 100 кв. м.; - а за кранови възли, станции за катодна защита, све-
щи, контролно –измервателни прибори и електрически съоръжения 
към газопроводи с площ не по-голяма от 300 кв. м. 

Не се изисква провеждане на процедура за утвърждаване на 
площадка или трасе за проектиране, според регламента на чл.17,,а“, 
ал.3 от ЗОЗЗ в още два случая (www.ciela.net):
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а/ когато промяната на предназначението на земеделските земи, 
за неземеделски нужди, е предвидена с влязъл в сила Общ устрой-
ствен план;

б/ при изпълнение на концесионен договор.
Промяна на предназначението на земеделските земи за неземе-

делски нужди, предвидена с влязъл в сила Общ устройствен план, 
както и в случаите на изпълнение на концесионен договор, се из-
вършва, без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка 
или трасе за проектиране. 

Предложенията за утвърждаване на площадка или трасе за про-
ектиране и за промяна на предназначението на земеделска земя за 
държавни нужди се правят от Министъра на регионалното развитие 
и благоустройството за обекти и съоръжения на територията на по-
вече от една област, от Областния управител - за обекти и съоръже-
ния на територията на съответната област, а за общински нужди - от 
Кмета на съответната община. Съгласно регламента от чл.20, ал.1 и 
ал.2 от ЗОЗЗ (www.ciela.net), границите и предназначението на зе-
меделските земи, които се включват в границите на урбанизираните 
територии, се определят с Общ или Подробен устройствен план.

Промяна на предназначението на земеделските земи, включени 
в границите на урбанизираните територии, може да се извършва и по 
квартали в съответствие с разработките на плана по предложение на 
Кмета на общината.

Когато се изграждат обекти в поземлени имоти чрез процедура-
та ,,промяна на предназначението на земеделската земя“, при група 
съседни поземлени имоти с обща площ над 30 декара, предвидена с 
Общ устройствен план за застрояване, се изработва и одобрява Под-
робен устройствен план на цялата територия. 

При наличие на ниви, ливади, лозя и овощни градини, не се до-
пуска разделянето на: 

– ниви на части по-малки от 3 декара;
– ливади на части по-малки от 2 декара;
– лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар.
При създаването на индустриална, жилищна или търговска 

недвижима собственост върху земеделска земя, характерна за се-
лищната територия, задължително се преминава през смяна на 
предназначението. 
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В заключение, устройството на територията сама по себе си е 
сложна система, с множество цели и задачи, с конкретни и с по-об-
щи политики и със сърцевина, устройствените мероприятия. В този 
смисъл, устройствените мероприятия върху земеделските земи, са 
необходимост за аграрния сектор. Провежданите устройствени ме-
роприятия върху земеделските земи, макар и нормативно обоснова-
ни, влияят, както положително, така и негативно, от гледна точка на 
различните варианти на въздействие върху тях, респективно, върху  
аграрния сектор, като цяло. Поради тази причина към тях трябва да 
се подхожда аналитично от позициите на потребностите от тези ме-
роприятия, целите на инвестиционната политика и доброто познава-
не на законодателството от тази област.
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Ключови думи: масиви за ползване; доброволни споразумения; 
правни основания

Постигането на доброволни споразумения за обработване на 
масиви за ползване на земеделски земи е не лек процес при който 
е необходимо постигането на съгласие от всички участници в про-
цедурата. Служебните разпределения са краен и в повечето случаи 
нежелан резултат от повечето земеделски стопани. Необходими са 
компромиси, добронамереност и разбирателство за постигане на 
консенсус между всички заинтересовани лица, като това трябва да 
се случва съгласно административните срокове. 

Правни основания са документите доказващи правото на полз-
ване или собствеността върху имоти, в случая – земеделски земи. 
Това могат да бъдат договори за аренда, наем, съвместна обработка 
на земеделска земя; нотариални актове за собственост, решения за 
възстановяване на земеделски земи и др.

До 15 февруари за съответната година се извършва регистрира-
не на правните основания за ползване на земеделските земи в ОСЗ 
по местонахождение на площите.

Земеделските стопани подават декларации по чл. 69 и заявления 
по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за ползване на земи в реални граници или же-
лание за участие в масиви за ползване по споразумение. Срокът за 
подаване е до 31 юли и важи за следващата стопанска година. Декла-
рациите и заявленията се подават в съответната общинска служба по 
земеделие.

При подаване на заявление за участие в споразумение за полз-
ване по чл. 37в от ЗСПЗЗ се посочват имотите, ползвани на правно 
основание съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи 
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за собственост. Заявлението се представя и на магнитен носител.
В срок до 15 август Собствениците и ползвателите на земедел-

ски земи подават декларация/ заявление, съгласно чл. 71, ал. 1 от 
ППЗСПЗЗ (при промяна на собствеността, формата на стопанисване 
и начина на трайно ползване). Новите обстоятелства се вземат пред-
вид при определяне на масивите за ползване за предстоящата сто-
панска година, когато декларациите или заявленията са представени 
в посочения срок.

Като по-важни аспекти, касаещи земеползването могат да бъдат 
посочени – ползването в реални граници и създаване на масиви за 
ползване; спазване на административните срокове.

Ползване в реални граници – стопаните обработват точно тези 
имоти на терен за които имат правно основание и изрично са заяви-
ли, че ще ги ползват по този начин.

Доброволно споразумение е такова при което земеделските сто-
пани участващи в него си разпределят доброволно създадените ма-
сиви за обработка на земеделски земи в дадено землище.

Служебно разпределение е административно разпределяне на 
създадените масиви за обработка на земеделски земи в дадено зе-
млище, където няма постигнато доброволно споразумение или по-
стигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата 
площ на масивите в землището.

В срок до 30 август се сключва доброволно споразумение за 
ползване на масиви за предстоящата стопанска година. Целта на 
споразумението е собствениците и ползвателите на земеделски земи 
в съответното землище да комасират (уедрят) обработваните от тях 
площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно ос-
нование имоти, към които прибавят т.нар. „имоти – бели петна”, на-
миращи се в разпределените между участниците в споразумението 
масиви. Срокът за служебно разпределение е до 25 септември.

В тримесечен срок от издаване на заповедта се внася средно-
то годишно рентно плащане от ползвателите на земите по чл. 37 в, 
ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ („бели петна”) по банковата сметка за чужди 
средства на ОД „Земеделие“.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Зе-
меделие“ издава заповед въз основа на доклада на комисията по 
чл. 72 в от ППЗСПЗЗ.
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При работата на назначените със заповед на директора на об-
ластна дирекция „Земеделие“ комисии по провеждането на процеду-
рата за осъществяване на доброволно споразумение в дадено земли-
ще е необходимо да се преодолеят всевъзможни проблеми и да се 
стигне до консенсус между всички земеделски ползватели заявили 
желание да участват в споразумението. Такива проблеми може да 
са от различно естество, като например не добри лични отношения 
между ползватели, стремеж на всеки един от ползвателите да при-
добие максимална площ от най-високо продуктивните земи в земли-
щето и т.н.

Възможна и използвана не съвсем коректна практика, която се 
прилага от отделни земеделски стопани спрямо останалите е, да за-
държат високо продуктивни площи, като ги заявяват за обработване 
в реални граници, а да участват в споразумение само с недотам ка-
чествени площи с цел да ги уедрят при възможност в по-плодородни 
масиви. 

Като цяло стремежът към по-висока индивидуална икономиче-
ска изгода противопоставя земеделските стопани в дадено землище 
и при създаването на споразумения често се стига до конфликти. В 
землищата където веднъж са установени коректни взаимоотноше-
ния и разбирателство, и споразуменията не търпят големи промени 
година за година, то процесите по създаването на споразумение про-
тичат бързо и гладко в определените административни срокове.

Един от основните проблеми, свързани със законодателството 
е, че на практика в много случаи сроковете се случва да бъдат про-
срочени. Една от причините е, че при възникнали съдебни спорове 
относно тях, на последна съдебна инстанция е постановено, че те 
са инструктивни, а не са преклузивни. Това е породено от начина 
на регламентирането им в законодателните текстове. По тази при-
чина като парадокс може да се отбележи, че има случаи за не малко 
просрочване на сроковете, при което доброволните споразумения се 
сключват след края на октомври, като същевременно есенните кул-
тури са вече засети.
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Повече от три десетилетия след демократичните промени в Бъл-
гария продължават реформите в земеползването и земевладението. 
Неоспорим факт е, че те породиха нов тип поземлени отношения, 
непознати досега не само в нашата история, а и в световната. По-
землените отношения безспорно са едни от най-дискутираните и 
сложни обществени отношения (Копева, 2012; Йовчевска, 2016; 
Кънева, 2018; Георгиев, 2018). В тези преходни етапи на развитие и 
реформи от институционалната среда, глобализация и разрушителна 
конкуренция, те продължават да са централна тема на обсъждане и 
консултации сред политици, практици, анализатори, научни работ-
ници и изобщо сред обществото.

Феноменът „бяло петно“ няма формална дефиниция. Това наз-
вание се е наложило през годините в практиката, а възможността 
за превръщане на земеделската земя в „бяло петно“ е регламенти-
рана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ). Според чл.  37 6  от ЗСПЗЗ, „площта на земеделските 
земи, за които няма сключени договори и не са подадени декла-
рации от собствениците, се разпределя между ползвателите про-
порционално на площта и съобразно начина на трайно ползване 
на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съот-
ветното землище.”

Целта на разработката е да се осветли феноменът „бели петна“ 
в българския модел на земевладение и земеползване и защитени ли 
са правата на собственост.  
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В настоящата разработка се прилагат качествени и количествени 
подходи. Направен е преглед на закони, имащи отношение към земе-
ползването и земевлаението; нормативни документи.  Проведени са 
наблюдения и дълбочинни интервюта със земеделски производите-
ли и кооперации през периода 2020-2021 г. в изпълнение на задачи 
от научноизследователски проекти в Институт по аграрна икономи-
ка, Селскостопанска академия. Прилага се регресионен анализ с цел 
проверка на взаимовръзката между изменението на средната рента 
на “белите петна” и  средната рента на земята.

Търси се търси отговор на следните въпроси:
– На каква база се определя рентата на „белите петна“ ?;
– Има ли ангажимент Общинската служба по земеделие са уве-

домява собствениците на земеделска земя, че земята им е разпреде-
лена като „бяло петно“, и че се стопанисва от други ползватели?;

– Къде се съхраняват непотърсените от собствениците рентни 
плащания?;

– Ощетени ли са собствениците?.
Правата на собственост върху земеползването и земевладение-

то в България са уредени съгласно Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи - ЗСПЗЗ (Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 
1991г.); Закона за арендата в земеделието (обн. дв. бр.82 от 27 сеп-
тември 1996 г,) и в други нормативни актове. Фактът, че тези два 
закона са изменени и допълнени над четиридесет пъти (посл. изм. 
ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020 г.), показва, че все още не е постиг-
нат баланс между интересите на стейкхолдърите – полисимейкъри, 
държавна и общинска администрация, собственици и ползватели на 
земеделски земи (еднолични търговци, търговски дружества, земе-
делски кооперации, арендни стопанства) и др. 

Според закона, ежегодно до 31 юли, собствениците на земе-
делски земи трябва да подават декларация в Общинската служба 
по земеделие, в която да декларират, че не желаят земята им да се 
включва в общия масив за земеделска дейност. В противен случай, 
по служебно разпореждане, тя може да бъде включена, като „бяло 
петно“ и други земеделски производители (ЕТ, търговски друже-
ства, земеделски кооперации и др.) при желание, да я обработват, 
дори без знанието на собственика. Ако собственикът на земеделска 
земя е сключил договор за аренда със земеделски производители и 
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го е регистрирал в Общинската служба по земеделие, не следва да се 
подава декларация всяка година. Много често обаче, собствениците 
забравят срока на договора за аренда и не подават декларация.

Според разпоредбите, земеделските предприемачи, които обра-
ботват от разпределената земеделска земя, обявена за „бяло петно“, 
следва да плащат рента по сметка на съответната Областна дирекция 
„Земеделие“. В срок до 10 години тези суми се изплащат на собстве-
ниците, при положение, че те знаят и ги потърсят. Възстановяването 
на средства от рентните плащания за „белите петна” е законово ре-
гламентирано, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ.

След интеграцията на България в ЕС през 2007 г. и възможност-
та за получаване на субсидии по СЕПП, от подпомагането се въз-
ползват  предприемачи, ползващи „бели петна“, без да са собствени-
ци на земеделски земи. 

Според административните органи е гарантирано получаването 
на рента. Тя се определя на база реални пазарни цени в региона от 
независими оценители. Според данни от МЗХГ, НСИ и лични на-
блюдения, се открояват известни несъответствия. Справката за из-
платените средни цени на „белите петна“ показва отклонения, спря-
мо средните рентни плащания на земеделските земи по години, и 
по региони в България. Разликата е в порядъка от 5 до 35 лв./дка в 
зависимост от региона. По данни от МЗХГ има региони, където рен-
тата за „белите петна“ е 75% по-ниска от пазарната  рента на земята. 

След проведени дълбочинни интервюта с председатели на земе-
делски кооперации в Южен централен район, се откроява обратната 
тенденция. Обявената средна цена на „бели петна“ от Общинската 
служба по земеделие в някои случаи е до два пъти по-висока от па-
зарната рента на земята за района. По данни от НСИ (2020) средното 
рентно плащане в този регион е 33 лв./дка. Според интервюираните 
председатели на кооперации договорите за наем се сключват на 20 
лв./дка. Те от своя страна съответно дават годишна рента на член-ко-
операторите средно по 60 кг. пшеница на декар, която покрива тази 
цена (според данни НСИ „сектор селско стопанство“ за 2020 г. це-
ната на твърда/мека пшеница за 3-то тримесечие е средно 314/350 
лв./т.). Интервюираните заявяват, че Общинската служба по земеде-
лие в региона предлага „бели петна“ на желаещи да развиват земе-
делска дейност по 40 лв./дка. Това демотивира както земеделските 
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кооперации  да увеличават обработваемата земя чрез включване на 
„бели петна“, така и останалите производствени структури в  съот-
ветния регион. 

Практиката показва следното: Общинската служба по земеде-
лие няма ангажимент да информира собствениците, че земите им 
са обявени за „бели петна“, както и, че има преведена сума на тяхно 
име. За да си получи тази сума обаче, собственикът следва да подаде 
в съответната Областна дирекция набор от документи, с които да 
удостовери собствеността си. При много наследници е необходимо 
пълномощно и попълване на множество декларации.

Естествено тази политика, непозната в световната практика се 
обяснява от полисимейкърите, че този акт се прави в „защита на 
дребните собственици и се намалява делът на необработваната земе-
делска земя“. Държавата дефинира „белите петна“, като „изоставени  
имоти“. 

Изглежда „феноменът бели петна“ поражда множество диску-
сии сред заинтересованите страни. Факт е обаче, че това е предизви-
кателство в поземлените отношения и поставя пред изпитание упра-
жняването на правата на собственост. Естествено възниква въпросът 
какъв е механизмът за определяне средната рента на “белите петна” 
и средната рента на земята и ощетени ли са собствениците на земе-
делски земи?

За да се измери дали съществува статистическа значима връзка 
между средната рента на “белите петна” и средната рента на земята, 
предназначена за земеделска дейност в България се прилага регре-
сионен анализ. Приема се, че средната рента на “белите петна” е 
зависимата променлива - у, а независимата (факторна) променлива 
е средната рента на земята – х. Ще се провери дали изменението 
на средната рента на “белите петна”, следва  промяната на средната 
рента на земята. Целта от използването на регресионния анализ  е 
да се опише с помощта на функция връзката между х и у, а с корела-
ционния анализ да се определи силата на тази връзка.

От друга страна, решението  дава отговор за въпроса, ощетени 
ли са собствениците на земеделски земи при попадане на земите им 
в група „бели петна“.

Равнището на зависимост между средната рента на “белите пет-
на” и средната рента на земята ще се провери чрез линейна функция:
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у = a + b . х + ε,
където:
у – зависима променлива, равна на средните цени на “белите 

петна”;
х – независима променлива, означаваща средните цени на рен-

тата на земята; 
a – свободен член;
b – коефициент, показващ промяната на зависимата променлива 

(у) при промяна за независимата променлива  (х) с 1-ца;
ε – случаен компонент.
Коефициентът на детерминация R2 показва какъв процент от 

промяната на резултата се дължи на фактора. Казано с други думи, в 
каква степен промяната на независимата променлива оказва влияние 
върху промените на зависимата променлива (Табл. 1).  В конкретния 
случай 78% от промяната на средната рента на “белите петна” след-
ва да се приеме, че се дължи от изменението на средната рента на 
земята. Коефициентът на корелация  R показва силна връзка между 
средната рента на “белите петна” и средната рента на земята (.886). 
Следва да се приеме, че в случая средната рента оказва силно вли-
яние върху средната рента на “белите петна”. Стойността Sig. F = 
1.67Е – 10, е по-малка от 0,05, следователно връзката е статистиче-
ски значима (Табл. 2–3).

Таблица 1. Model Summary

Regression Statistics
Multiple R 0,885918
R Square 0,784851
Adjusted R 
Square 0,776883
Standard Error 5,38356
Observations 29

Източник: собствени изчисления
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Таблици 2 и 3. ANOVA

ANOVA
 df SS MS F Significance F

Regression 1 2854,639 2854,639 98,49452 1,67E-10
Residual 27 782,5334 28,98272
Total 28 3637,172    

 Coefficients Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% Upper 

95%
Lower 
95,0%

Upper 
95,0%

Intercept -0,72299 2,549377 -0,28359 0,778886 -5,953876 4,507905 -5,95388 4,507905

X Variable 1 0,598375 0,060293 9,92444 1,67E-10 0,4746635 0,722086 0,474664 0,722086

Източник: собствени изчисления

Интерпретацията е следната: Свободният член а – минус 0.723 
показва каква ще е стойността  на  у, ако х приема нулева стойност. 
Казано с други думи, върху средната рента  не оказва влияние сред-
ната рента на „белите петна“. По-скоро трябва да се търси обратната 
зависимост. Коефициентът b – 0,5984 показва промяната на зависи-
мата променлива  у  при 1-ца изменение на независимата промен-
лива  х. Нарастването на х (в случая средната рента) с 1 лв/дка, ще 
увеличи средната рента на „белите петна“ с около 0.60 лв/дка. 

Изводът, който може да се направи е, че средната рента на „бе-
лите петна“ следва изменението на средната рента, но със забавяне. 
Ощетяването на собствениците на земеделски земи е средно с 40%. 
Това означава, че на всеки потенциални 100 лв. рента, в случай, че 
земите им попадат като „бели петна“, те губят по 40 лв.
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Източник: собствени изчисления
Фигура 1. Корелограма на връзката между средната рента на 

„белите петна“ и средната рента на земеделските земи. 
Трендови модел

Регресионното уравнение изглежда по следния начин:
у = 0.5984 . х – 0.723, или
Средна рента на „бели петна = – 0.723 + 0.5984 . рента на земята 

(Фиг. 1).
В заключение, в българския модел на земеползване и земевла-

дение правото на собственост върху ресурса земеделска земя, т.е. 
правото на използване и разпореждане, се очертава като един от 
най-дискусионните въпроси. Според Конституцията на България, 
собственикът е този, който притежава правото да владее собстве-
ността си.  На практика обаче, е налице несинхронизиране на зако-
нодателната система. Изглежда все по-често корпоративни интереси 
надделяват при „институционализиране“ на някои „феномени“ в по-
землените отношения, поставяши пред изпитание собствениците на 
земеделските земи, които нямат аналог по света. В казуса с „белите 
петна“ в България, създадените „правила на играта“ от институции-
те създават условия за „размиване“ правата на собственост върху зе-
меделските земи. 
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Като възможни решения на проблема се отправя предложение 
към полисимейкърите за създаване на механизми, с които да се мо-
тивират собствениците на земеделски земи към коопериране и други 
форми на съвместна организация на производството.  
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ФИНАНСИРАНЕ ЗАКУПУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 
ЧРЕЗ БАНКОВ КРЕДИТ

Дамян Киречев
Икономически университет – Варна

Ключови думи: кредит, кредит за земя; финансиране; оценка на 
инвестиция

Земеделската земя е специфичен ресурс, в който може да се ин-
вестира във времето, което увеличава стойността ѝ.

Инвестирането в земя обаче, трябва да отговаря на принципа на 
икономическа целесъобразност и да е в синхрон с бизнес стратегия-
та на предприятията от аграрния бизнес, защото трябва да осигурява 
печалба и рентабилност на вложените капитали.

В процеса на разглеждане на земята като инвестиционен актив, 
е необходимо да се изследва състоянието на търсенето и предлага-
нето на финанси.

В доклад на ЕК и ЕИБ (fi-compas, 2020), недостигът във финан-
сирането на селското стопанство се оценява на между 289 милиона 
и 863 милиона евро, като най-голяма нужда от финансиране има 
при малките ферми (с използвана земеделска площ под 20 ха), които 
срещат най-често и най-много трудности с достъпа си до финанси. 
Проучването показва, че 30% от фермерите в България се сблъскват 
с трудности свързани с достъпа до земя (при 11% в сравнение със 
страните от Европейския съюз).

Трудностите, които изпитват българските фермери, се отразяват 
в търсенето им на финанси, което се определя от следните основни 
аспекти: нужди от оборотен капитал (67%); модернизация на сел-
скостопанските предприятия (строителство на сгради, закупуване 
на машини и оборудване) (63%); закупуване на допълнителна (обра-
ботваема) земя (29%); внедряване на технологични подобрения в из-
ползването на земята (17%). Сравнение в направлението на търсене 
на финансиране в България и ЕС е представено на фигура 1. 
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Фигура 1. Насоки за търсене на капитал за земеделските 
стопанства в България и ЕС

Предлагането на финансови средства за земеделските произво-
дители се осигурява от голям брой доставчици, които според БНБ 
включват 26 банкови институции, 26 кредитни кооператива, 208 не-
банкови институции и 1 гаранционен фонд. Банковото финансира-
не за земеделието се доминира от 3 банки: УниКредит Булбанк АД, 
Райфайзенбанк (България) ЕАД и Прокредит Банк (България) ЕАД, 
които имат 65,6% от пазарния дял за кредити. 

Банките опериращи на земеделските финансови пазари пред-
лагат разнообразни финансови продукти, в т.ч. краткосрочни заеми 
(до 18 месеца), банкови овърдрафти и кредитни карти; средносрочни 
заеми (до 5 години) за инвестиционни цели; дългосрочни заеми (над 
5 до 15 години), за инвестиционни цели, в т.ч. и за закупуването на 
земеделска земя.

Проучване на основните банки кредитиращи покупката на земя, 
показва следните характеристики на кредита:

 9 Срочност – от 5 до 15 години;
 9 Гратисен период – до 12 месеца;
 9 Издължаване – по индивидуален план (на равни вноски или 

на равни части на главницата);
 9 Обезпечение – залог на имущество и / или закупената земя;
 9 Лихвени нива – между 3,5 и 5% годишен процент на разходите.
 9 За нуждите на настоящото ръководство, е създаден пример 

при следните условия:
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 9 Цена на земята – разработени са варианти от 600 лв./дка до 
2600 лв./дка през стъпка от 200 лв.

 9 Срок на заема – от 5 до 15 години.
 9 Годишен процент на разходите (лихвено плащане) – 4%.
 9 За нуждите на изчисленията са ползвани еднократни годиш-

ни вноски. При вариант, в който се прилагат месечни вноски, лихве-
ните плащания за година леко намаляват, което намалява годишното 
плащане с около 1,5%.

 9 Разработени са варианти на печалби от декар – от 80 лв. до 
200 лв., определени на база приходите от продукция от декар и раз-
ходите за материали и труд;

 9 Предвидена е субсидия от 35 лв. на декар, като за нуждите на 
изчисленията, този размер не се променя. При вариант в който суб-
сидиите нарастват, ефекта от тях ще е положителен.

 9 Определено е равнище на рентно плащане, на база пазарния 
подход за оценка, като рентата е обект на оценка като разход, който 
намалява финансовия резултат и фермата няма да прави, ако разпо-
лага със собствена земя (отчита се ефекта на спестените разходи за 
рента). За нуждите на оценката на примера е прието изискуемата от 
инвеститора възвращаемост да е цената на заема, т.е. 4%

Цена на земята  =                                        .

Рентното плащане = Цената на земята × изискуемата 
възвращаемост

 9 Предвиден е ръст в цената на земята през следващите 15 го-
дини от 3% годишно, изчислен на база предната промяна в цената на 
земята за последните 3 години, с който нараства остатъчната стой-
ност на земята.

 9 Избрана е дисконтова норма за осъвременяване на паричните 
потоци в размер на 4%, на основата на средния процент на разходите 
по заема.

Методическата последователност в изчисленията от ефекта за 
придобиване на земеделска земя с банков кредит е както следва:

1) Определена е годишната вноска по кредит, включващ лихве-
ни плащания и плащания по заема (на примера на равни анюитетни 

Рентно плащане
Изискуемата възвращаемост
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вносни). Не е предвидено погасяване на заема с равни части на дъл-
га, предвид нарастване на плащанията в първите години на погаси-
телния план, което би утежнило изплащането на заема.

2) Определена е печалбата със субсидия на декар, без да се 
включва рентата.

3) За сравнение се показват промените в печалбата, ако фермата 
заплаща рента, а не придобива собствена земя. На практика рентата 
не указва влияние в изчислителните процедури, но има значение при 
анализа, предвид факта, че ако земята е собствена няма да се запла-
ща наем за ползването ѝ.

4) Във връзка с изчисляването на нетната настояща стойност 
на инвестицията в земя, предварително определяме остатъчната 
стойност на земята в края на периода на инвестицията. Остатъчната 
стойност на земята (предвид факта, че не се амортизира, се приема 
да е колкото покупната цена, но нараснала с 3% годишно, според 
годините на кредита. След изчисляването на остатъчната стойност 
земята се изчислява нейната настояща стойност, предвид необходи-
мостта да се включи в изчисляването на нетната настояща стойност.

5) Изчислителните процедури приключват с измерването на 
нетната настояща стойност на инвестицията финансирана с банков 
кредит.

Резултати:

1) Установяване на годишната вноска по кредита, като равно 
плащане. Това е най-разпространената погасителна схема по дълго-
срочни банкови заеми. При този начин на погасяване, погасителната 
вноска през целия срок остава константна величина, поради кое-
то равното плащане A ще е отбелязан без индекс и се определя по 
формулата: 

A =                      ,

където:
K0 – сумата на дълга по заема;
PVFIA(r, n) – дисконтовият анюитетен фактор, при условията на 

лихвен процент r и брой периоди за погасяване на заема n. 

K0

PVFIA(r, n)
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За нуждите на нашия пример, за K0 е приета цената за един де-
кар, която се явява сумата на заема, а дисконтовият анюитетен фак-
тор се определя по следната формула:

Таблица 1. Равна вноска по заема, при сума на заема и срочност

Цена на декар (сума на заема), в лева
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

С
ро

к 
за

 п
ог

ас
яв

ан
е 

на
 за

ем
а 

(г
од

ин
и)

5 135 180 225 270 314 359 404 449 494 539 584
6 114 153 191 229 267 305 343 382 420 458 496
7 100 133 167 200 233 267 300 333 367 400 433
8 89 119 149 178 208 238 267 297 327 356 386
9 81 108 134 161 188 215 242 269 296 323 350
10 74 99 123 148 173 197 222 247 271 296 321
11 68 91 114 137 160 183 205 228 251 274 297
12 64 85 107 128 149 170 192 213 234 256 277
13 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
14 57 76 95 114 133 151 170 189 208 227 246
15 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234

2) Определяне на печалбата – разработени са различни вариан-
ти на печалба (приходи от продажба намалени с разходите за мате-
риали и труд) – между 80 лв./дка и 200 лв./дка, при стъпка от 10 лв. 
Към тях са добавени размер на субсидии – по 35 лева. 
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Таблица 2. Печалби със субсидии (без включена рента), в лева

Цена на декар (печалба със субсидия)
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

П
еч

ал
ба

 н
а 

де
ка

р

80 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
90 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

100 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
110 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
120 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
130 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
140 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
150 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185
160 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
170 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
180 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
190 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
200 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235

3) За сравнение, е изчислена промяната в печалбата при различ-
ните варианти на печалба и цена на декар, като се отчита рентно-
то плащане. Рентното плащане е определено по пазарния подход за 
оценка на земята, при изискуема за инвеститорите възвращаемост от 
4%, колкото е цената на заема. 
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Таблица 3. Печалба със субсидии (ако от печалбата се изплаща 
рентно плащане), в лева

Рента 
на декар, 

при 
различна 
цена на 

земя

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104

П
еч

ал
ба

 н
а 

де
ка

р 
 

80 91 83 75 67 59 51 43 35 27 19 11
90 101 93 85 77 69 61 53 45 37 29 21

100 111 103 95 87 79 71 63 55 47 39 31
110 121 113 105 97 89 81 73 65 57 49 41
120 131 123 115 107 99 91 83 75 67 59 51
130 141 133 125 117 109 101 93 85 77 69 61
140 151 143 135 127 119 111 103 95 87 79 71
150 161 153 145 137 129 121 113 105 97 89 81
160 171 163 155 147 139 131 123 115 107 99 91
170 181 173 165 157 149 141 133 125 117 109 101
180 191 183 175 167 159 151 143 135 127 119 111
190 201 193 185 177 169 161 153 145 137 129 121
200 211 203 195 187 179 171 163 155 147 139 131

4) Определяне на остатъчната стойност на земята. Остатъчна-
та стойност е нараснала, чрез сложно олихвяване, при норма на на-
растване от 3% (средния очакван размер на ръст на цените на земята 
за следващите 15 години). Нарасналата стойност на земята в края на 
годината на използване определяме по формулата:

FV = C0 × (1+r)n, 
Където:
FV – (future value) бъдещата стойност на капитала след n години;
C0 – (capital) стойност на вложения капитал в настоящето;
r – (interest rate) годишната норма на нарастване на капитала, 

която трябва да се изисква през целия период и е една и съща;
n – брой на годините до момента от време, към който се изчис-

лява бъдещата стойност на паричната сума.
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Таблица 4. Нараснала стойност на земята, в лева, в края на 
съответната година на инвестицията

Цена на декар
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

С
ро

к 
за

 и
нв

ес
ти

ци
ят

а 
(г

од
ин

и) 5 696 927 1159 1391 1623 1855 2087 2319 2550 2782 3014
6 716 955 1194 1433 1672 1910 2149 2388 2627 2866 3105
7 738 984 1230 1476 1722 1968 2214 2460 2706 2952 3198
8 760 1013 1267 1520 1773 2027 2280 2534 2787 3040 3294
9 783 1044 1305 1566 1827 2088 2349 2610 2871 3131 3392
10 806 1075 1344 1613 1881 2150 2419 2688 2957 3225 3494
11 831 1107 1384 1661 1938 2215 2492 2768 3045 3322 3599
12 855 1141 1426 1711 1996 2281 2566 2852 3137 3422 3707
13 881 1175 1469 1762 2056 2350 2643 2937 3231 3524 3818
14 908 1210 1513 1815 2118 2420 2723 3025 3328 3630 3933
15 935 1246 1558 1870 2181 2493 2804 3116 3428 3739 4051

След това изчисляваме настоящата стойност на остатъчната 
стойност на земята в края на инвестицията, което е необходимо да 
се включи при изчисляване на нетната настояща стойност. Прилага-
ме процеса на дисконтиране, при ставка от 4%, колкото е цената на 
кредита, по следната формула:

PV = Cn ×  ,

където:
PV – (present value) – настояща стойност на капитала;
Cn – (capital) – стойност на очаквания капитал, която се очаква 

да се получи в бъдещето след n брой години;
n – индексът на годината, като се брои от текущия момент ната-

тък, в която се се получи доходът Cn;
r – (discount rate) – нормата (процентът) на дисконтиране, харак-

теризиращ нормата на доходност на алтернативни инвестиции със 
същия риск.
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Таблица 5. Настояща стойност на остатъчната стойност на 
земята в края на съответната година на инвестицията

Цена на декар
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

С
ро

к 
за

 и
нв

ес
ти

ци
ят

а 
(г

од
ин

и) 5 572 762 953 1143 1334 1525 1715 1906 2096 2287 2477
6 566 755 944 1132 1321 1510 1699 1887 2076 2265 2454
7 561 748 935 1122 1308 1495 1682 1869 2056 2243 2430
8 555 740 926 1111 1296 1481 1666 1851 2036 2221 2407
9 550 733 917 1100 1283 1467 1650 1833 2017 2200 2383

10 545 726 908 1089 1271 1453 1634 1816 1997 2179 2361
11 540 719 899 1079 1259 1439 1619 1798 1978 2158 2338
12 534 712 891 1069 1247 1425 1603 1781 1959 2137 2315
13 529 706 882 1058 1235 1411 1588 1764 1940 2117 2293
14 524 699 873 1048 1223 1398 1572 1747 1922 2096 2271
15 519 692 865 1038 1211 1384 1557 1730 1903 2076 2249

5) Определяне на финансовия ефект от инвестицията. Реализи-
раме чрез изчисляването на нетната настояща стойност на инвести-
цията (Net Present Value, NPV) . Той е водещ показател за оценка на 
ефективността на инвестиционни проекти, тъй като той в най-голя-
ма степен показва в каква степен се е повишило благосъстоянието 
на собствениците на фермата. При този метод се установява дали 
сумата от дисконтираните нетни парични потоци за целия срок на 
икономически живот на проекта превишава сумата от дисконти-
раните инвестиционни разходи. Формулата за изчисляване на пока-
зателя “нетна настояща стойност“ за инвестиция, която има повече 
от един паричен поток има вида:

                                           ,

Където:
Со – инвестиционни разходи
NСFi – нетни парични потоци по години на реализиране на про-

екта, i = 1,n
АО – остатъчна стойност в края на използване на актива.
r – норма на диконтиране
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Критерият за оценяване и класиране на проектите при разглеж-
дания метод е: максимална положителна нетна настояща стойност. 
На тази основа се извежда следното правило за вземане на решение:

NPV > 0 – проектът се приема;
NPV < 0 – проектът се отхвърля;
NPV = 0 – проектът е на границата изгоден/неизгоден и е необ-

ходим допълнителен анализ.
За изчисляване на инвестиционния разход се приема цената на 

декар земя при различния вариант.
За изчисляване на паричния поток, се приема реализираната пе-

чалба (в т.ч. и субсидиите), намалени с разходите за обслужване на 
банковия заем).

Остатъчната стойност е определена в Таблица 3.
Като норма на дисконтиране е приет цената на кредита в размер 

на 4%.
Предвид многото варианти на инвестиционна оценка в насто-

ящия пример са представени 3 варианта, определени при различен 
срок за погасяване на заема – съответно 5, 10 и 15 години.

Таблица 6. Нетна настояща стойност на инвестицията,  
при срок за кредита 5 години

Инвестиционен разход определен на база цена на земята за декар
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

П
еч

ал
ба

 н
а 

де
ка

р

80 -123 -349 -574 -800 -1025 -1250 -1476 -1701 -1927 -2152 -2378
90 -75 -301 -526 -752 -977 -1202 -1428 -1653 -1879 -2104 -2329

100 -27 -253 -478 -703 -929 -1154 -1380 -1605 -1831 -2056 -2281
110 21 -205 -430 -655 -881 -1106 -1332 -1557 -1783 -2008 -2233
120 69 -156 -382 -607 -833 -1058 -1284 -1509 -1734 -1960 -2185
130 117 -108 -334 -559 -785 -1010 -1236 -1461 -1686 -1912 -2137
140 165 -60 -286 -511 -737 -962 -1187 -1413 -1638 -1864 -2089
150 213 -12 -238 -463 -689 -914 -1139 -1365 -1590 -1816 -2041
160 261 36 -190 -415 -640 -866 -1091 -1317 -1542 -1768 -1993
170 309 84 -142 -367 -592 -818 -1043 -1269 -1494 -1719 -1945
180 357 132 -93 -319 -544 -770 -995 -1221 -1446 -1671 -1897
190 405 180 -45 -271 -496 -722 -947 -1172 -1398 -1623 -1849
200 454 228 3 -223 -448 -674 -899 -1124 -1350 -1575 -1801
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Таблица 7. Нетна настояща стойност на инвестицията,  
при срок за кредита 10 години

Инвестиционен разход определен на база цена на земята за декар
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

П
еч

ал
ба

 н
а 

де
ка

р

80 339 84 -172 -427 -683 -938 -1194 -1449 -1705 -1960 -2216
90 435 180 -76 -331 -587 -842 -1098 -1353 -1609 -1864 -2120

100 532 276 20 -235 -491 -746 -1002 -1257 -1513 -1768 -2024
110 628 372 117 -139 -394 -650 -905 -1161 -1416 -1672 -1927
120 724 468 213 -43 -298 -554 -809 -1065 -1320 -1576 -1831
130 820 564 309 53 -202 -458 -713 -969 -1224 -1480 -1735
140 916 661 405 150 -106 -361 -617 -872 -1128 -1384 -1639
150 1012 757 501 246 -10 -265 -521 -776 -1032 -1287 -1543
160 1108 853 597 342 86 -169 -425 -680 -936 -1191 -1447
170 1205 949 694 438 183 -73 -329 -584 -840 -1095 -1351
180 1301 1045 790 534 279 23 -232 -488 -743 -999 -1254
190 1397 1141 886 630 375 119 -136 -392 -647 -903 -1158
200 1493 1238 982 727 471 215 -40 -296 -551 -807 -1062

Таблица 8. Нетна настояща стойност на инвестицията,  
при срок за кредита 15 години

Инвестиционен разход определен на база цена на земята за декар
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

П
еч

ал
ба

 н
а 

де
ка

р

80 799 513 227 -60 -346 -633 -919 -1206 -1492 -1778 -2065
90 944 657 371 84 -202 -489 -775 -1061 -1348 -1634 -1921

100 1088 801 515 229 -58 -344 -631 -917 -1204 -1490 -1776
110 1232 946 659 373 86 -200 -487 -773 -1059 -1346 -1632
120 1376 1090 803 517 231 -56 -342 -629 -915 -1202 -1488
130 1521 1234 948 661 375 88 -198 -484 -771 -1057 -1344
140 1665 1378 1092 805 519 233 -54 -340 -627 -913 -1200
150 1809 1523 1236 950 663 377 90 -196 -482 -769 -1055
160 1953 1667 1380 1094 807 521 235 -52 -338 -625 -911
170 2097 1811 1525 1238 952 665 379 92 -194 -480 -767
180 2242 1955 1669 1382 1096 810 523 237 -50 -336 -623
190 2386 2099 1813 1527 1240 954 667 381 94 -192 -478
200 2530 2244 1957 1671 1384 1098 812 525 239 -48 -334
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Потъмнелите области показват зоните, в които инвестицията за 
финансиране на покупката на земеделска земя с банков заем е обос-
нована от финансово-икономическа гледна точка. Това обаче не може 
да попречи на фермера инвеститор в земя да закупува нови земи, 
ако очаква промяна в икономическата конюнктура, която да направи 
инвестиционното му решение привлекателно. Ето защо, решението 
за инвестиране в земя трябва да следва логиката на икономическата 
целесъобразност, но при оценката трябва да се извършва и 

Следва да се обобщи, че решението да се финансира покупката 
на земеделска земя с банков кредит трябва да бъде обект на сериозна 
финансово-икономическа оценка по отношение на срока за възвра-
щаемост, цената на заема и възможностите на фермера да реализира 
печалби, с които да покрива финансовите си разходи.
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ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО 
И ЩАДЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Павлина Иванова
Икономически университет – Варна

Ключови думи: почви, земеделски практики, ОСП, околна среда

България има богато разнообразие от плодородни почви, но те 
представляват ограничен, незаменим и практически невъзстановим 
природен ресурс. Моделът на ОСП след 2020 г. залага на опазва-
нето на околната среда и измененията в климата. Една от десетте 
специфични цели,  които трябва да бъдат постигнати, като за това е 
осигурено финансово подпомагане от Европейския фонд за гаранти-
ране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е насърчаване на устойчиво 
развитие и ефективно управление на

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) чрез своите 
инструментите и механизмите по отношение на намаляване на за-
губите на въглерод в почвата, увеличаване на дела на биологичното 
земеделие, подобряване на разбирането на земеделските произво-
дители за изменението на климата и по-ефективното управление на 
земеделските земи има значителен потенциал за смекчаване на по-
следиците от изменението на климата и адаптиране към резултатите 
(Киречев, 2017). В тази връзка е добре земеделските стопани да са 
добре запознати с подходящите практики, в частност практиките за 
устойчиво и щадящо ползване на почвите, които биха могли да при-
лагат за да постигнат тези резултати и да се възползват от финансо-
вото подпомагане.

Почвеното плодородие е определящият фактор по отношение 
ценността на земята за селското и горското стопанство. (Станимиро-
ва, Христова,  2014). Под почвено плодородие се разбира способнос-
тта на горния слой на земята, наречен почва, да снабдява растенията 
с необходимите им хранителни вещества, вода и въздух (Ангелов, 
Маринов, 1995). Основен компонент в съдържанието на почвата е 
органичното вещество (хумус), което в българските почви намалява 
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с тревожно бързи темпове и от 4-5 % през 60-те години на миналия 
век до стойности от 1,7 – 2,3% в наши дни (виж фиг.1), това дава 
основание да се предположи, а и редица изследвания (МЗХГ, 2020) 
го показват, че в следващите 20-25 години на някои площи няма да 
могат да се отглеждат окопни култури, а в някои случаи и по-скоро. 
Причина за това са влошените физико-механичните свойства на поч-
вите и последващите ги ускорени процеси на уплътняване, ерозия, 
загуба на органично вещество и намалена микробиологична дейност. 

Източник: МОСВ (2020), Национална 
програма за опазване, устойчиво ползване 
и възстановяване функциите на почвите 
(2020 – 2030 г.)

Фигура 1.  Карта на запасеността на 
почвите с органично вещество в слой 

0-100 cm
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За да могат да се гарантират функциите на този ресурс ползва-
нето на почвата трябва да е устойчивото и щадящо. Кое обаче увреж-
да почвата? Законодателството в областта на опазване на почвите 
идентифицира следните процеси, които увреждат почвата: 

– Ерозия; 
– Вкисляване;
– Засоляване; 
– Уплътняване; 
– Замърсяване; 
– Запечатване; 
– Намаляване на почвеното органично вещество;
– Заблатяване и свлачища.
За справяне с влошаването на околната среда и изменението на 

климата, всяка държава членка на Европейския съюз (ЕС) следва 
да предприеме съответните действия, като е налице задължение за 
постигане на определен резултат и за осигуряване на пълно съот-
ветствие между използваните финансови ресурси и постигнатите 
резултати. В този контекст и по двата стълба на Общата селскосто-
панска политика (ОСП) след 2020 г. е предвидено получаването на 
финансиране за съответните интервенции, което е ориентирано към 
резултатите, т.е. 

включват се плащания във връзка с поети задължения в облас-
тта на управлението, които допринасят за смекчаване на последи-
ците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за 
защитата и подобряването на околната среда, включително качест-
вото и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, био-
логичното разнообразие, екосистемните услуги, и подпомагането на 
генетичното разнообразие.

В конкретика в настоящото практическо ръководство се пред-
ставят земеделски практики, които се очаква да окажат благоприят-
но въздействие върху почвите, като голяма част от тях имат добавена 
стойност и в други области.

Част от практиките са групирани според начина на обработка 
на почвата (табл.1). Това са практики присъщи за консервационното 
земеделие. 
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Таблица 1
Консервационно земеделие.  

Обработки, целящи запазване на почвения ресурс
Земеделска практика Предимства Недостатъци
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Директна сеитба без 
оран в предварително 
наличната покривна 
растителност – жива или 
унищожена, например 
мулч.

Намаляване на заплахите от 
ветрова и водна ерозия на 
почвата. 
Намаляване на 
уплътняването на почвата 
и увеличена биоактивност. 
Намаляване на изпарението 
и прекомерната загуба на 
влага в почвата.  

Необходимост 
от специални 
машини, като 
сеялка за директна 
сеитба и други 
специализирани 
машини.
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Strip-Till (обработка 
на ивици) – почвата 
остава необработена 
от прибирането на 
предходната култура до 
засяване на следващата 
с изключение на ивици с 
ширина 1/3 от ширината на 
реда.
Ridge-till – (обработка 
на лехи) – почвата 
остава необработена 
от прибирането на 
предходната култура до 
засяване на следващата 
с изключение на ивици с 
ширина 1/3 от ширината на 
реда.
Mulch-till – (мулчираща 
обработка) – управление на 
количеството, ориентацията 
и разпределението на 
остатъци (растително-
стъблена маса) от културни 
и други видове растения 
върху почвената повърхност 
целогодишно докато се 
развиват растенията.
Opti-till или Minimum-
till - минимални, частични, 
слети обработки на почвата, 
една, две или три на брой в 
зависимост от вида почва и 
от конкретните климатични 
условия.

Доближаване на 
агроекосистемите до 
природните екосистеми 
при по-високо 
възпроизводство на 
органично вещество 
и запазване и/или 
повишаване на
почвеното плодородие.
Защита на почвата от 
водна и ветрова ерозия.

Влошаване на 
водно-физичните 
свойства на 
почвата.
Увеличение на 
популациите на 
вредителите, 
населяващи 
почвата.

Източник: МЗХГ, 2020
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Консервационна обработка (conservation tillage) е всяка обра-
ботка или система за отглеждане на земеделски култури, която след 
засяване оставя най-малко 30% (или повече) растителни остатъци 
на повърхността на почвата след засяването за намаляване на во-
дната ерозия. За консервационна обработка се счита всяка система 
за обработка на почвата, която поддържа най-малко 90-100 кг/дка 
растителни остатъци (стърнище) по време на критичен ветрово-еро-
зионен период. Именно консервационното земеделие спомага да се 
ограничи деградацията на земите чрез интегрирано управление на 
наличната почва (Николов, 2020). 

Във връзка с промените в климата в България в краткосрочен ас-
пект се очакват промени в естествените цикли на културите. В тази 
връзка благодарение на практики, свързани с избор и последовател-
ност на отглежданите земеделски култури може да се постигне по-
добряване състоянието на почвата. Такива практики са:

– Избор на подходящи сортове, селекция на сортове, приспосо-
бени към изменения на климата. Включване на бактерии за противо-
действие на патогените.

– Диверсификация на културите - представлява отглеждане на 
няколко различни култури в стопанството с цел избягване на моно-
културното производство, което може да доведе до намаляване на 
почвеното плодородие, увеличаване на проблемите със защитата от 
болести, неприятели и плевели, което пък от своя страна е предпос-
тавка за по-големи нива на влагане на торове и продукти за расти-
телна защита.

– Ротация на културите и управление на сеитбообращението. 
Интегриране на различни земеделски култури в земеделските пло-
щи, включително и  покривни култури.

– Съвместно отглеждане на повече от една земеделска култура. 
Отглеждане на култура в междуредията или паралелно отглеждане 
на повече от една култура върху една и съща площ.

– Практики за управление на хранителните вещества и торене. 
Управление на хранителните вещества - баланс на хранителните 
вещества.

– Торене с променлива норма. Торенето може да бъде фиксира-
но (с единна норма за целият парцел) или променливо (според нуж-
дата на растенията в отделни зони).
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– Торене с микробиални торове. Микробиалните или т.нар. 
„живи торове“ са вещества, които съдържат живи микроорганизми, 
които при прилагане върху семена, повърхности на растенията или 
почва колонизират ризосферата или вътрешността на растението и 
насърчават растежа чрез увеличаване на предлагането или наличие-
то на основни хранителни вещества към приемното растение.

– Торове от естествен произход – оборски тор и компостни 
материали.

– Други практики за секвестиране на въглерода (напр. добавя-
не на биовъглен, отпадъчни продукти и биоресурси). Биовъгленът е 
перспективен почвен подобрител. Прилагането му в почвата е срав-
нително нов подход, който води до подобряване на нейните физи-
ко-химични свойства, биологичния ѝ статус.

– Зелено торене (сидерация) – засяване на култури, т.нар. сиде-
рати като основна култура, с които се обогатява почвата с органични 
вещества.

– Междинни култури – средство за уплътняване на сеитбообра-
щението

– Отглеждане на азотфиксиращи култури. Азотофиксиращите 
култури „улавят“ азота от въздуха и го предават в почвата.

Ползите от прилагането на този вид практики могат да се об-
общят така: намалена употреба на ПРЗ и торове; намаляване на за-
плахите от ветрова и водна ерозия; подобряване на съдържанието на 
хранителни вещества в почвата; подобряване на почвената реакция; 
подобряване на биологичната активност и почвено плодородие.

При продължителен период без валежи или без напояване сме 
свидетели на почвеното засушаване (то може да се наблюдава през 
всеки месец или сезон). При почвеното засушаване, коренообита-
емият слой на почвата просъхва. Това налага стопаните да прилагат 
практики, свързани с осигуряване на ефективно напояване на култу-
рите, задържане на влагата и температура на почвата (виж табл.2).
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Таблица 2

Практики, свързани с осигуряване на ефективно напояване на 
културите, задържане на влагата и температура на почвата

Земеделска практика Предимства
Капково напояване - представлява 
планирана напоителна система, при 
която водата се подава директно в 
зоната на корените на растенията 
чрез т.н. апликатори. Може да е в 
комбинация с покривни растения 
или мулч.

Намаляване риска от 
засоляване на почвата.

Почвени обработки за управление 
на влажността в почвата:
– Браздово-гребениста оран. 
Създават се прегради за водата, за 
да се удължи периода на попиването 
и предпазването от оттичане.
– Теснолехова дълбока оран 
с обръщане на орния слой 
срещу наклона на склона - 
противоерозионна обработка, която 
има за цел да намали повърхностния 
воден отток.
– Обработка без обръщане на 
пласта. При тази обработка почвата 
се разрохква добре, като 80-85% от 
растителните остатъци остават на 
повърхността.
– Мулчиране. Мулчирането е 
процес, при който се извършва 
покриване на почвата около 
растенията с различни материали, 
регулиращи водните и въздушните 
режими в повърхностния слой на 
почвата.

- Намаляване на водно-
ерозионните процеси.
- Запазва структурата на 
почвата. 
- Увеличава притока 
на въздух в почвата, 
необходим за оптималното 
развитие на отглежданите 
растения.
- Регулиране на 
топлинния режим на 
почвата (т.е. предпазване 
от прегряване).

Източник: МЗХГ, 2020
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Като основни практики за управление на заплахите от ерозия 
могат да бъдат посочени:

– Прилагане на поясно земеделие - разделяне на склоновата по-
върхност на ивици с определена широчина разположени по хоризон-
талите на терена, или напречно на наклона на склона, върху който се 
отглеждат различни култури като: зърнени, окопни, многогодишни 
треви и др. С това се постига както намаляване на ерозионните про-
цеси, така и увеличаване на влагата на почвата върху склоновете.

– Затревяване на междуредията в трайни насаждения и лозя.
– Цялостно затревяване (поддържане в чим).
– Преобразуване на обработваеми земи в постоянно затревени 

площи - с цел защита на почвата от ерозия, земеделският стопанин 
трябва да засее подходящи тревни смески.

– Контурно земеделие - основните видове земеделски операции 
– оран, култивиране, сеитба и прибиране на реколтата на хълмисти 
терени се извършват по посока перпендикулярна на склона или по 
хоризонталите. Това намалява почвените загуби 3-4 пъти и се увели-
чават добивите с 30-40%. Контурното земеделие се прилага на на-
клонени терени, където се отглеждат едногодишни култури.

– Вертикално мулчиране. Това е противоерозионен агротехни-
чески метод подходящ за използване на наклонени терени и на поч-
ви с устойчиви иловиални хоризонти.

– Оттокоотвеждащи и оттокозадържащи бразди.- Опитите по-
казват, че бразденето като противоерозионна обработка е високое-
фективно, ползотворно и достъпно за практикуване.

– Прорязване с ходообразувател - ефектът на тази почвозащитна 
обработка се изразява в това, че се намалява повърхностния воден 
отток и количеството на изнесената почва при ерозионните дъждо-
ве, падащи след сеитбата, увеличава се влагозапасяването, аерация-
та и температурата на почвата, а също така се ограничава и нейното 
уплътняване.

В заключение, за да се постигне ефективно изпълнение на зе-
меделските практики от полза за почвите и околната среда е от съ-
ществено значение земеделските стопани да са запознати с тях, да 
разполагат с възможност за обмен на информация и съвети. 
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ДОБРА ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА 
ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА 

ЧРЕЗ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПШЕНИЦА

Десислава Иванова 
Икономически университет – Варна

Ключови думи: устойчиво земеделие; мека пшеница

Повишаващите се агроекологични изисквания в Европейския 
съюз за безопасност на храните, опазване на биоразнообразието, 
опазване на почвените ресурси и внедряване на устойчиви практики в 
земеделието, Университетът в Болоня в сътрудничество с WWF Ита-
лия, Университета Туша и Open Fields представят проект на име “La 
Carta del Mulino”, предлагат нов метод за отглеждане на мека пшени-
ца. Чрез внедряване на практики за устойчиво земеделие, проектът си 
поставя за основна цел да въведе в глобален мащаб храна, която да 
бъде здравословна, идваща от чисти и отговорни вериги за доставки. 
“La Carta del Mulino” представлява правилник за устойчиво земеде-
лие. Храненето, както устойчивостта на околната среда все повече се 
явяват задължителен елемент за по-добро бъдеще. Ангажиментът се 
основава на запазване на почвената структура на земеделската земя, 
повишаване на плодородието, опазване на опрашващите насекоми, 
както и предлагане на сортове обикновена мека пшеница, които на 
свой ред да гарантират качествени хлебни изделия и продукти.

При отглеждането на устойчива мека пшеница цялата верига от 
доставки е подложена на строг мониторинг, който се осъществява 
чрез контролен орган на трета страна. Важното при производство-
то е ангажирането с опазването на околната среда, както и произ-
водствен процес основан на икономията на ресурси, на използване 
на възобновяемата енергия и рециклируеми опаковки (La Carta del 
Mulino, 2021).

Интензивните технологии в земеделието са сериозна запла-
ха за биологичното разнообразие, което наложи, ЕС да приеме на 
мерки за запазване на земеделието като отрасъл от една страна, а 
от друга, опазване на околната среда, ограничаване употребата на 
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неблагоприятни пестициди, както и да се върне и запази равновесие-
то на биохимични цикли на биосферата (Стратегия за биологичното 
разнообразие ЕС, Стратегия за опазване на почвите на ЕС, От фер-
мата до вилицата и др.). Според д-р. Франко Фероне, ръководител 
Земеделие и биоразнообразие, проекта има за цел да направи устой-
чиво отглеждането и преработката на мека пшеница, чрез имплемен-
тиране на земеделски практики, свързани с опазване на природата, 
които включват всички участници във верига на доставки, в това 
число производители, мелници, зърнохранилища и др. (La Carta del 
Mulino, 2021). Опазването на биоразнообразието в почвата и произ-
водството на безопасни храни предполагат производителите да при-
лагат производствени правила  щадящи околната среда и налагащо 
осигуряване на дългосрочна устойчивост. Според проф. Джовани 
Динели и проф. Джовани Буржо от катедра по агро-хранителни на-
уки и технологии към университета в Болоня десетте правила, на 
които е основано устойчивото отглеждане на мека пшеница показ-
ват, че земеделския производител има съществена роля във веригата 
на доставки и може да повлияе значително на агросистемата и да се 
постигнат екологични производствени ползи.

Сред целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на 
ЕС и Зелената сделка е насърчаването на селскостопанските модели 
с по-малко въздействие върху природата и околната среда. Новите 
правила неминуемо ще доведат до промяна в производствените на-
вици, както и преразглеждане на производствени стратегии и при-
емане на риска по отрицателни резултати през преходния период..

Иновативният проект се основава на десет правила за устойчи-
во отглеждане на мека пшеница. Необходимо е всички, които се при-
съединят към проекта да бъдат сертифицирани и да спазват изисква-
нията на сертифицирането на устойчивостта ISCC Plus (International 
Sustainability and Carbon Certification). Сертифицирането дава редица 
предимства, като достъп до нови пазари и подобряване на имиджа.

Всички земеделски стопани трябва да включат план за сеитбо-
обращение, който да включва следните: минимум петгодишно сеит-
бообращение, като през петгодишния период трябва да има най-мал-
ко три различни култури, сред които задължително една бобова или 
маслодайна култура; допуска се най-много едно повторно засяване със 
същата зърнена култура. Проекта допуска и план за сеитбообращение, 
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който да бъде по-кратък три или четири години в случаите на меж-
динно отглеждане на незърнени култури с минимално задържане на 
тост на полето 120 дни (La Carta del Mulino, 2021). Необходимо е да 
се отбележи, че предшестването на мека пшеница от твърда пшеница, 
ечемик, ръж, овес, лимец и тритикале се счита за повторно засяване 
със същата култура, тъй като те принадлежат към един и същи ботани-
чески род. Въвеждането на ефективна програма за сеитбообращение 
може да доведе до намаляване на заразяването на зърнените култури 
с листни въшки. Тази практика има за цел да предотврати разпростра-
нението на патогени, да намали разпространението на плевели, като 
това от своя страна не повлияе на добива и печалбата на земеделския 
стопанин. Правилото за сеитбообращение спомага за запазване на поч-
веното плодородие и на органичните вещества, за увеличаване на съ-
държанието на азот в почвата, намаляване на ерозията, увеличаване 
способността за проникване на вода в почвата и др. Трето правило на 
проекта, е че всички земеделски стопанства трябва да заделят част от 
обработваемите си площи за засаждане на смески от цветни растения, 
съгласно постоянен метод или временен такъв. Това позволява намаля-
ване на използването на синтетични продукти за защита на културите 
от вредители, което на свой ред помага за опазване на полезни насеко-
ми. След присъединяване към проекта е необходимо всички земедел-
ски стопани да използват само одобрени сортове обикновена пшеница. 

При отглеждането на устойчива пшеница е необходимо земе-
делските производители да насочат вниманието си към използване-
то само на сертифицирани семена, като е забранено използването на 
генетични модифициран растителен материал. Използването на се-
мена с гарантирана сортова идентичност допринася за устойчивост-
та на производството. Доброто обеззаразяване на семената от друга 
страна намалява проблемите свързани със земеделската култура в 
ранните етапи на растеж. Не е позволена употребата на семена, обез-
заразени с неоникотиноиди и/или препарати за растителна защита, 
съдържащи неоникотиноиди. По своето естество те са инсектициди, 
които според различни научни изследвания са токсични за опраш-
ващите насекоми. Забраната за тяхното използване спомага за опаз-
ването на пчелите и полезните насекоми. Забрана за земеделските 
стопани има и за употребата на глифозат. Този препарат е широко 
разпространен и се използва за борба с плевелите по растенията. 
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Според проекта La Carta del Mulino, е възможно производството на 
мека пшеница и постигането на положителни резултати без употре-
бата на този вид хербицид 

Необходимо условие за производителите е да обозначат с табели 
парцелите с мека пшеница, който са отглеждани по правилата на про-
екта както и да спазват специални техники на съхранение. Тази сис-
тема гарантира произхода и управлението на суровината, като всяка 
партида трябва да се прибира и доставя отделно от всички останали 
партиди. Всички членове на проекта трябва да гарантират финансово 
възнаграждение, разпределено по цялата верига на доставки.

Стремежа към опазване на околната среда, биоразнообразието 
и почвения състав, както и по-здравословен начин на живот и жела-
нието за  качествени хранителни продукти насърчава производители 
и заинтересовани в сектора да насочат вниманието си към внедрява-
не на нови производствени практики и процеси. Проектът „La Carta 
del Mulino“ дава възможност на България и българските земеделски 
производители да използват нови методи и подходи за устойчиво 
използване на земята, опазване на почвеното разнообразие, чрез от-
глеждането на обикновена мека пшеница по устойчив начин, и така 
да наложат български произход „безопасно“ зърно на международ-
ните пазари, както и ще гарантират на потребителите по-добри про-
дукти, щадящи природата и биоразнообразието.
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НЕОБХОДИМО ЛИ Е ДА СЕ ИЗИСКВА ПРАВНО 
ОСНОВАНИЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРСР ПРИ СТОПАНСТВА 

С НАПРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВЪДСТВО – ПЧЕЛИН 

Юри Зарев
Икономически университет – Варна

Ключови думи: финансиране земеделско стопанство, пчелин
В практиката, при разработване на проекти за финансиране на 

земеделски стопанства в направление животновъдство (в частност 
пчелин), възниква въпросът доколко имот с начин на трайно ползва-
не (НТП) „нива“, на който е разположен регистриран по реда на чл. 
137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ пчелин, 
подлежи на регистрация по реда на чл.37б от Закона за собственост-
та и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. Възможни са два ва-
рианта на отговор на този въпрос. 

Първият от тях, който очевидно ДФЗ застъпва е, че нормата на 
чл. 2 от ЗСПЗЗ определя обхвата на понятието земеделска земя. В 
текста е прието, че земеделски земи по смисъла на този закон са 
тези, които са предназначени за земеделско производство и: не се 
намират в границите на урбанизираните територии (населени места 
и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, 
или с околовръстен полигон; не са включени в горския фонд; не са 
застроени със сгради на: промишлени или други стопански пред-
приятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности 
или други обществени организации, нито представляват дворове 
или складови помещения към такива сгради;4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 
1992 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) не са заети от открити мини и 
кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръ-
жения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към 
такива съоръжения.

Предвидено е задължение за регистрация на земеделските земи 
в ЗСПЗЗ, чл. 37б. (1) (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 
от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., предишен текст на чл. 37б, 
доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., изм. и доп. 
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- ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила 
от 05.08.2016 г.) Всеки собственик подава в общинската служба по 
земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, 
в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно 
ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, 
ползва всички съсобственици. Ползвателите на земеделски земи са 
длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от 
договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. 

Предвид, че отдадения под наем имот е с НТП „нива“, то за него-
вият ползвател е възникнало задължението да регистрира същия по 
реда на ЗСПЗЗ, поради което документа е изискуем, в съответствие 
с разпоредбата на чл. 5, ал. 5, т. 1 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за 
прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
и Условията за кандидатстване по подмярката, посочени в ИСУН.

Вторият вариант на отговор на въпроса е, че съгласно § 1 от До-
пълнителните разпоредби на Закона за пчеларството /ЗП/, т. 7. „Пче-
лин“ е място, върху което са настанени пчелни семейства заедно с 
наличното оборудване. Чл. 8 от ЗП разпорежда, че в кметствата се 
води регистър на пчелините, включително пчелните семейства, като 
собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното 
придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1. В едномесе-
чен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация 
за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции „Земе-
делие“ и Българската агенция по безопасност на храните. Създадени 
са задължителни изисквания постоянните пчелини бъдат оградени с 
ограда, както и задължение за собственикът на пчелина поставя на 
оградата табелка с регистрационен номер на пчелина съгласно на-
редба на министъра на земеделието, храните и горите. Българската 
агенция по безопасност на храните публикува на интернет страни-
цата си списък, който съдържа информация за разположението на 
пчелните семейства по кметства и данни за собствениците им. 

Със закупуване на пчелните семейства и тяхната регистрация в 
кметството, възниква законовоопределено в чл.2, ал. 2 от  Наредба 
№ 10 от 1 Април 2015 г. за условията за регистрация и реда за иден-
тификация на пчелните семейства, задължение е животновъдният 
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обект да бъде вписан и регистриран по реда на чл. 137 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.

Съобразно разпоредбата на чл. 137 от ЗВМД, (действаща към 
момента на регистрация на пчелина, както и към момента на канди-
датстване по мярката) собствениците или ползвателите на животно-
въдни обекти подават заявление за регистрация по образец до дирек-
тора на съответната ОДБХ, към което прилагат: 1. копие от документ 
за собственост или право на ползване на обекта; 2. копие от доку-
мент за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква 
съгласно Закона за устройство на територията; 3. копие от договор с 
ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на боле-
стите по животните, които ще се отглеждат в обекта; 4. документ за 
платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.

Горното сочи на това, че правните основания за ползване на 
имота като пчелин вече един път са регистрирани.

Видно от представените при кандидатстване копия на офици-
ални свидетелстващи документи- удостоверение за регистрация на 
животновъден обект, такава е била налична преди подаване на про-
ектното предложение, като за да се получи регистрацията изисква-
нията на закона се презюмира, че са спазени.

Изложеното води до следните изводи:
Първо: пчеларството се приема от закона за животновъд-

на дейност, която е възможно да се извършва след задължителни 
регистрации. 

Второ: животновъдните обекти е възможно да се разполагат 
в предвидените от закона места само след одобрение, т.е. след из-
вършване на дейностите по разполагане на пчелина и неговата ре-
гистрация земята, на която се извършва производството на пчелен 
мед и производните му продукти, променя предназначението си от 
земеделска земя в животновъден обект, от което следва, че в него не 
се произвежда растителна продукция, а животинска такава.

Нормата на чл. 2 от ЗСПЗЗ определя обхвата на понятието зе-
меделска земя, като в закона и правилника към него съществува раз-
граничение между растителна и животинска продукция. В текста е 
прието, че земеделски земи по смисъла на този закон са тези, кои-
то са предназначени за земеделско производство и: не се намират в 
границите на урбанизираните територии (населени места и селищни 
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образувания), определени с подробен устройствен план, или с око-
ловръстен полигон; не са включени в горския фонд; не са застрое-
ни със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, 
почивни или здравни заведения, религиозни общности или други 
обществени организации, нито представляват дворове или складови 
помещения към такива сгради;4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1992 г., изм. 
- ДВ, бр. 14 от 2015 г.) не са заети от открити мини и кариери, от 
енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо 
ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръ-
жения. Следователно, за да се определи една площ като земеделска 
е необходимо кумулативно и съществуване на земеделско производ-
ство, т.е. производство на растителна продукция, и неналичие на 
ограниченията посочени в ал. 1, т. 1-4 от закона. 

В случая обаче, продукцията която се произвежда е животинска, 
а липсата на една от двете визирани в закона предпоставки за ха-
рактеризиране на площта като земеделска не е налице, което прави 
неприложима по отношение на регистрираните като животновъдни 
обекти пчелини разпоредбата на чл. 37б, ал. 1  от ЗСПЗЗ, вменява-
ща задължение за ползвателите на земеделски площи да регистри-
рат същите в регистъра за правни основания. Предвид промяната на 
вида на производството и вече извършената регистрация на догово-
ра в БАБХ, то не се налага и регистрирането му по реда на чл 37б от 
ЗСПЗЗ.

Допълнително, в Условията за кандидатстване, Раздел 11, т.11.1, 
подточка 2.4. и 2.5 на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  
по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопан-
ства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Про-
грамата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са 
посочени условията за допустимост на кандидатите, като съобразя-
вайки текста е видно, че кандидатите следва да са собственици и/
или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя 
или да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради 
и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че 
развиват такава. От посочените текстове е видно, че в условията за 
кандидатстване е направено диференциране между земята използва-
на за производство на растителна /пт.2.4./ и животинска продукция, 
като е предвиден режим на разделност за доказване изпълнението 
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на условията за кандидатстване при различните видове земеделско 
производство. Такава разделност е предвидена и в текстовете на чл. 
5, ал. 2 , т.3 и т.4 на приложимата Наредба № 10 от 10.06.2016 г.

Изложеното сочи на извода, че Управляващия орган на ПРСР е 
разграничил видовете земеделско производство съобразно вида на 
произвежданата продукция, като е съобразил спецификата при него, 
като не считам, че е необходима регистрация на правните основания 
за ползване по реда на чл. 33б от ЗСПЗЗ в случаите, когато в имота 
се произвежда продукция от животински произход.

Доколкото обаче управляващ орган на Програма за развитие на 
селските райони е Министерство на земеделието, храните и горите, 
считам, че към същото следва да бъде отправен въпрос относно не-
обходимостта от регистрация на правното основание за ползване на 
създадените пчелини по реда на чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Същото ще 
даде официално тълкуване на издадените от Министър на земедели-
ето храните и горите Наредба № 10 от 1.04.2015 г. за условията за ре-
гистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, Наредба 
№ 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопан-
ства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г., Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане 
на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
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