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І. Оценка на социално-икономическото и екологично състояние и потенциал 
за развитие 

1.1. Икономическа ситуация в земеделието, хранително-вкусовата 
промишленост и горското стопанство 

Място на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горското 
стопанство в икономиката на страната 

 Земеделието е отрасъл с изключителна важност, особено за селските 
райони на България, доколкото осигурява доходи на около 1 348,1 хил. души, 
заети временно или постоянно, като обемът на вложения от тях труд е равен на 
791 560 годишни работни единици1 (ГРЕ). Земеделието осигурява допълнителна 
заетост за около 369 хил. души2.  

По данни от НСИ за 2004 година броят на заетите в селско, горско и ловно 
стопанство е 806 966 или 24,9% от заетите в страната. Ако към тях прибавим и 
заетите в производство на хранители продукти, напитки и тютюневи изделия 3,6% 
става ясно, че земеделието, ХВП и горското стопанство създават значителна 
заетост, което определя и важността им за икономиката като цяло. 
 Относителният дял на земеделието и горите в общия доход, генериран в 
българската икономика през последните години, намалява от 18,8% през 1998 год. 
на 10,9% през 2004 год. Намаляването на дела на земеделието и горите в 
брутната добавена стойност (БДС) се дължи основно на бавния и неустойчив 
растеж в сектора, който е резултат от бавния процес на преструктурирането му 
(виж Приложение 1, Таблица 1), както и бързия темп на развитие на националната 
икономика .  
 БДС на един зает в селско, горско и ловно стопанство през 2004 год. е  
2 260 евро при 5 204 евро на един зает за икономиката на страната.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ГРЕ е равна на отработените часове от един работник при пълно работно време в рамките на една 
година За България е прието1 ГРЕ  да е 1 856 човекочаса. 
 
2 По данни от преброяването на земеделските стопанства, проведено през 2003 год. от дирекция 
“Агростатистика” при МЗГ 
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Фигура 1 Дял на селско и горско стопанство в Брутната добавена стойност 
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Източник: Основни макроикономически показатели, НСИ, Статистически 
справочник 2005 
 
 При отрицателно външнотърговското салдо на страната през 2004 г. 
външната търговия със селскостопански стоки и за 2004 г. приключва с 
положително търговско салдо на стойност 198 908 хил. евро, което означава, 
че земеделието е отрасъл с потенциал за износ. 
  

Земеползване 
Земеделието остава все още високо рискова икономическа дейност, което в 

съчетание с ниската рентабилност, дължаща се отчасти на преобладаващо малкия 
размер на стопанствата, не стимулира устойчивото развитие на този вид дейност.  
 По данни от преброяването на земеделските стопанства, проведено през 
2003 г., използваната земеделска площ (ИЗП) на участвалите в преброяването 
стопанства е 2 904 480 ха, от които 92,1% е делът в обработваемата земя, 3,7% с 
пасища и ливади и 3,5% с трайни насаждения. 
 В страната много на брой стопанства (96,8%) стопанисват под 5 ха земя, 
което представлява обаче само 15% от общата ИЗП. Между 5 и 50 ха стопанисват 
2,4% от стопанствата или 6,6% от общата ИЗП и едва 0,8% стопанисват над 50 ха, 
което представлява значителна част от ИЗП (78,5%). Средната ИЗП на едно 
стопанство е 4,4 ха. 
 79% от ИЗП на стопанствата е взета под наем и едва 21% е собствена. 
Физическите лица обработват преобладаващо собствена земя (52%), а 
юридическите лица и едноличните търговци преобладаващо наета земя (93%). 
 Разпокъсаността на земята, създала се след приключване на процеса по 
възстановяването на собствеността, създава пречки за развитието на модерно и 
ефективно земеделие. Повишаването конкурентоспособността на българското 
земеделие налага мерки за нейното окрупняване.  
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Основни сектори в земеделието  

 По данни от икономическите сметки за отрасъла през 2004 г. 
растениевъдната продукция е с по-голям дял в структурата на стойността на 
брутната продукция от отрасъла - 51,8 %, при 31,4 %, за животновъдната 
продукция. Най-голямо значение за формиране на брутната производствена 
стойност в растениевъдството през 2004 г. имат зърнените култури, зеленчуците и 
техническите култури. От животновъдната продукция с най-голям дял е 
производството на мляко. Това са и най-значимите от гледна точка формиране на 
БДС в земеделието продукти. 
 
 Външна търговия със земеделски и преработени от тях продукти  
 В периода 2000-2004 г. износът на земеделска продукция нараства повече 
от два пъти, а вносът – около два пъти, в резултат на което външнотърговското 
салдо се увеличава с 23 % (виж таблица 2, Приложение 1). През 2004 г. за ЕС е 
предназначен едва 40 % от износа, докато на ЕС се пада почти половината от 
вноса. Положителното търговско салдо се дължи обаче не толкова на 
конкурентните предимства на българските земеделски производители, колкото на 
сравнително високата митническа защита и на ограничената покупателна 
способност на местното население. Особено тревожно е, че в структурата на 
българския износ преобладават суровините и полу-фабрикатите, а във вноса - 
продукти с висока добавена стойност. Необходими са инвестиции на ниво 
стопанство в добавяне на стойност към земеделските продукти, което ще 
подобри структурата на българския износ и ще повиши доходите на земеделските 
производители. 
 Износът на земеделски продукти и преработени от тях стоки през 2004 г. по 
данни на Агенция “Митници” представлява 10,7% от общия износ. Най-голям дял 
в износа заемат житните култури-пшеница, ечемик, царевица, (14%), тютюните 
растения (13,58%), маслодайните семена, предимно маслодаен и шарен 
слънчоглед (11,11%), месата (8,09%), хранителните продукти от плодове и 
зеленчуци (6,13%), млякото и млечните продукти (6,05%), зеленчуците 
(4,60%), виното (3,9%) и плодовете (3,5%). 
 Водещо място в експортната листа на българския износ за страните от 
Европейския съюз заемат тютюните тип „Ориенталски”, агнетата, семената 
от черен и шарен слънчоглед, гъшият черен дроб и медът. 
 Посочените сектори с потенциал за износ са и секторите, от които 
зависи успехът на българското земеделие. Те се нуждаят от подкрепа, с цел 
тяхното модернизиарне и повишаване на конкурентоспособността им. 

 
Структура на стопанствата 
Преброяването на земеделските стопанства в България, проведено през 

2003 г., е първото наблюдение, което дава пълна информация за структурата на 
земеделските стопанства. 
 Средният размер на стопанствата в България е 1,6 икономически единици . 
92,4% от всички стопанства са с размер до 2 икономически единици3 със 
средна използвана земеделска площ (ИЗП) 0,69 ха, но те допринасят за 33,8% от 
стандартната разлика на страната4. Това са стопанства, които преобладаващо 
работят за собствена консумация и продават само малка част от произведената 

                                                           
3 1 икономическа единица е равна на 1 200 евро 
4 Изчислява се като сбор от стандартните разлики за стопанствата, обхванати в Преброяването на 
земеделските стопанства,2003 
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продукция. Повече от половината от тези стопанства са смесени. Тяхна важна 
функция е опазване на биоразнообразието. 

7,2% от стопанствата са от 2 до 100 икономически единици (средни 
стопанства) и формират 31,2% от общата стандартна разлика и едва 0,4% са 
големи стопанства с над 100 икономически единици, но те допринасят за 35% от 
общата стандартна разлика на страната. Възможна целева група по мярката 
полупазарни стопанства са стопанствата от 2 до 4 икономически единици – 
една част от полупазарните стопанства, които са специализирани в своята дейност, 
имат потенциал, и могат да станат пазарни, ако бъдат подкрепени. Пазарната им 
сила обаче зависи и от преодоляване на проблема с нежеланието за коопериране. 
Обединени в организации на производители, тези стопанства могат да намерят по-
добри пазари за реализация на произвежданата от тях продукция. 

Средните по размер стопанства са малка част от общия брой стопанства, 
но са важни за постигане на конкурентноспособност на българското 
земеделие.  

Ниското равнище на специализация на стопанствата е сериозен структурен 
проблем за българското земеделие. То води до ниска ефективност, слабо равнище 
на прилагане на нови технологии и ниска конкурентноспособност. Повече от 
половината от стопанствата в България са смесени (Таблица 3, Приложение 1). 
Около 95% от смесените стопанства са малки – с размер под 2 икономически 
единици.  
  
 Материално-техническа база  
 Инвестициите в разходи за придобиване и придобити дълготрайни 
материални активи в страната през 2004 г. възлизат на 7 889,5 млн. евро, като само 
2,1% от тях са в земеделието. 
 Част от оборудването и сградите в сектора са на практика 
неизползваеми поради несъответствие с изискванията на стандартите на ЕС. 
Хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС и постигането на 
съответствие със стандартите на Общността в областта на хигиената, околната 
среда и хуманното отношение към животните най-вече в секторите “мляко” и 
“месопроизводство” струват твърде скъпо на българския производител. Само за 
сектор “мляко” необходимите инвестиции за постигане на съотеветствие с 
изискванията за качество на млякото по експертна оценка са над 35 млн. 
евро. 81% от стопанствата с млечни крави са без доилни инсталации. За 
въвеждането на новото европейско законодателство, свързано с отглеждане на 
кокошки носачки, в сектор птици са необходими инвестиции в размер на около 
30 млн. евро. Необходими са значителни инвестиции за изграждане на места 
за съхранение на оборския тор и пречиствателни съоръжения, особено в 
нитратно чувствителните зони. Тези инвестиции също трудно биха се реализирали 
без подкрепа. Едва 528 стопанства са с обезопасено торище.  
 Биологичното производство е залегнало като приоритет в Програмата на 
правителството на Република България, но преходът от конвенционално към 
биологично производство е свързан със значителни инвестиции. По-подробни 
дани за развитието на биологичното производство в страната и пазарите за 
реализация са посочени в Приложение 1.  

 
Качество на работната ръка 
Един от основните проблеми в земеделието е възрастовата структура 

на земеделските стопани. Едва 5% от управителите на стопанства са под 35 
години, а над 55 години са 66% от собствениците.  
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Ниското образователно и квалификационно равнище и недостатъчни 
икономически знания и управленски умения на земеделските производители 
(виж таблица 4, Приложение 1) в България са проблеми, от решаването на които 
зависи успехът на земеделието. Едва 2% са стопаните със средно земеделско 
образование и 1% с полувисше или висше, или следдипломна квалификация в 
областта на земеделието. Особено важно е обучението за млади фермери и 
производители на биологична продукция. Когато заявяваме, че биологичното 
производство е приоритет за България, ние трябва да създадем и предпоставки за 
това – чрез обучение.  
 Хранително-вкусова промишленост 

Хранително-вкусовата промишленост е основният пазар за по-голямата 
част от земеделските суровини, поради което нейното състояние и развитие имат 
решаващо значение за земеделието и за селските райони. 

Съгласно данни от НСИ към 2003 г. в сферата на производството на 
хранителни продукти и напитки функционират 6 439 предприятия, от които 4 752 
бр. (74%) са микро, 1 287 бр. (20%) са малки, 345 бр. (5%) са средни и само 55 бр. 
(1%) са големи. Структурата на предприятията от ХВП е дадена в Приложение 1, 
Таблица 5.  

Хранително-вкусовата промишленост има значителен пазарен дял в 
страната. Обемът на продажбите на промишлените предприятия в ХВП (без 
производството на тютюневи изделия) за 2003 г., съгласно данни от НСИ, е 15% 
от всички продажби в страната и нарежда отрасъла на едно от първите места. 
Водещите сектори по размер на продажбите на промишлените предприятия и 
следователно със значимост за задоволяване търсенето на вътрешния пазар са 
секторите: “производство на напитки, в това число и вино”, “месо“, “мляко“, 
“плодове и зеленчуци“ и “мелнична промишленост“. Ръстът на продажбите на 
предприятията, произвеждащи хранителни продукти, който през 2003г. е с около 
30% по-голям спрямо 2000 г. и с около 21 % спрямо 2002 г., говори за потенциала 
на вътрешния пазар в бъдеще. Най-голямо относително увеличение в периода 
2000 - 2003 г. е отбелязано при преработката и консервирането на плодове и 
зеленчуци (105%). 

Съгласно данни от проведено през 2001 г. емпирично социологическо 
изследване5 в 204 предприятия на ХВП, технологичното оборудване  в 54 % от тях 
е остаряло. В 34 % от предприятията то е на приемливо ниво и едва в 12 % - е 
съвременно. 

По отношение на суровинната база най-големи проблеми имат секторите, 
свързани с преработката на животинска продукция и по-специално на мляко и 
месо, дължащи се на дребния размер на животновъдните стопанства и оттам на 
по-лошото качество на суровината. За суровото мляко България има преходен 
период до 31.12.2009 г. за пълно привеждане в съответствие с изискванията на ЕС. 
Това ще породи трудности и проблеми пред млекопреработвателните предприятия 
за периода 2007-2009 г., защото те ще преработват два вида мляко - отговарящо 
напълно на изискванията (за целия пазар на ЕС) и неотговарящо на изискванията 
(само за българския пазар). Ще им бъдат необходими допълнителни инвестиции, 
за да се осигури разделна преработка на суровото мляко.  

Недостатъчни са и произвежданите в страната плодове и винено грозде. 
Развитието на тези сектори от ХВП изисква приоритетна подкрепа за тези сектори 
от земеделието, от които зависи суровинната им осигуреност. 

                                                           
5 Владимиров, Ж., Кацарски, И., Харизанова, О., Маламова, Н., Баджаков, М. & Тодоров, Т. ,  
Предприятията от ХВП на България: конкурентноспособност в условията на институционална 
промяна (социологически анализ), С.,  “Прийм трейд” ООД, 2002г. 
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Съгласно данни от проведено през 2001 г. емпирично социологическо 
изследване в 204 предприятия на ХВП основните проблеми относно 
преработваните суровини са следните: лошо качество, недостатъчно количество и 
асортимент, висока цена, сезонни дефицити и свръхпредлагане и проблеми с 
доставчиците, т.е. ниска степен на вертикална интеграция. Съществуващите 
предприятия се нуждаят от подкрепа за модернизация и технологично обновяване, 
поради ниската степен на съответствие на оборудването спрямо нивото в ЕС 
(Приложение1, Таблица 6).  

Хранително-вкусовата промишленост ще се нуждае от значителни по 
размер инвестиции, за да станат предприятията напълно конкурентноспособни 
след присъединяването на страната към ЕС. Обект на подкрепа трябва да бъдат 
секторите, които имат значителен дял в износа на страната, както и тези с важно 
значение за вътрешния пазар. 

Необходими са инвестиции в преработвателните предприятия, за да 
постигнат пълна съвместимост със санитарните, ветеринарните и хигиенните 
изисквания на законодателството на ЕС. Успоредно с това са необходими 
инвестиции за повишаване на качеството и на безопасността на произвежданите 
храни. Необходимо е подновяване на системите за пречистване на отпадъчните 
води в преработвателните предприятия и инвестиции в охладителни съоръжения в 
събирателните центрове. Приоритетно трябва да се насочат средства и към 
иновации и създаване и промоциране на нови продукти и разнообразяването на 
асортимента на произвежданите продукти.  

 
Горски сектор 

 Горите на България се възприемат от българското общество като част от 
националното богатство и националната ни идентичност. Общата горска площ на 
България е 4,064 млн. хектара или 34% от територията на страната, от които 
залесената площ е 3,648 млн. ха или 65,9% от горите са с основно 
дървопоризводителна функция. Средният годишен прираст от дървесина е 3 300 
м3. 
 736 229 ха или 20,2% от тях са общинските и частни гори. Разпределена по 
видове собствеността е както следва: частни физически и юридически лица – 
10,2%, общини – 9.5%, религиозни общности – 0.5%. Съотношението между 
видовете собственост в отделните райони на страната е различно и неравномерно. 
Горите на частните собственици са с малка площ, повечето под 1 ха.  
 Недържавните гори имат значителна роля за собствениците си като 
източник на допълнителни доходи и снабдяване с дървесина.  
 Собствениците продължават да срещат затруднения с достъпа до 
инвестиции и съвети, което показва, че помощта в тази насока остава 
недостатъчна. Общините са в началото на процеса по създаване на 
специализирани управленски единици за управление на общинските гори.  
 Необходими са обаче значителни инвестиции за изпълнение на някои от 
дейностите, като например отгледни сечи, подобряване на горската 
инфраструктура и достъпа на частни горовладелци до съвети.  

От анализа на икономическата ситуация в земеделието, ХВП и горско 
стопанство могат да се изведат обобщено следните слаби страни: 

• Раздробяване на сектора, довело до огромен брой полупазарни 
стопанства; 

• Ниска производителност на труда; 
• Амортизирана материално-техническа база (водеща до ниска 

производителност на труда и слаби икономически резултати); Част от 
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оборудването и сградите са на практика неизползваеми, поради несъответствие с 
изискванията на новите стандарти;  

• Ниско образователно, квалификационно равнище и недостатъчни 
икономически знания и управленски умения;  

• Ниска степен на готовност за коопериране на дребните производители; 
• Недостиг на собствен и заемен капитал; 
• Застаряващо население, занимаващо се със земеделие. 

 
 Силните страни на българското земеделие, ХВП и горско стопанство, 
които трябва да определят бъдещата подкрепа са: 

• Благоприятни почвени и климатични условия за производството на 
разнообразни продукти; 

• Богати традиции в производството на редица земеделски суровини и 
преработени продукти; 

• Функционираща система от научни, учебни и консултантски звена; 
• Добър имидж на българските земеделски продукти (храни) в страните от 

Централна и Източна Европа; 
• Наличие на значителен производствен капацитет в хранителната 

промишленост; 
• Близост до основни експортни пазари. 

  
1.2. Опазване на околната среда и управление на земята 

Биологично разнообразие 
България е една от страните в Европа с най-богато биологично 

разнообразие с много редки и ендемични видове. Българската флора съдържа 
между 3 550 и 3 750 вида висши растения. От тях в Червената книга на България 
(1984) са включени 763 вида. Около 750 растения от българската флора се ползват 
като лечебни растения. Повече от 250 от тях се възприемат като стопански ценни 
видове. България изнася годишно около 15,5 хил. тона билки при ясно изразена 
тенденция за увеличаване на това количество. Традиционното отглеждане в 
България на местни сортове в личните стопанства и градини, е предпоставка за 
съхраняване на значителното разнообразие от стари примитивни сортове (народна 
селекция), местни популации и форми от тях. В Института по растителни 
генетични ресурси -Садово са създадени колекции от 2 916 броя зърнено-житни 
култури, 410 зърнено-бобови и 2154 зеленчукови култури, събрани от различни 
райони на страната, оценени по голям брой показатели според съответните 
класификатори и методики, за които са необходими специални грижи за 
съхранение.  

Необикновено голямото разнообразие на животински видове в България е 
с международно значение. За България са описани около 27 000 безгръбначни. 
Гръбначната фауна е проучена най-задълбочено и е известно, че включва над 750 
вида: 94 вида бозайници, над 400 вида птици, 36 влечуги, 16 земноводни и 207 
черноморски и сладководни риби. Местните (аборигенни) породи 
селскостопански животни са част от наследството на нашата страна. 
Традиционно отглежданите български породи са адаптирани към местните 
условия и са устойчиви на болести. Поради тази причина, най-често те са 
предпочитани при биологичното отглеждане на животни, изключващо употребата 
на ветеринарно-медицински препарати. По данни на Министерството на околната 
среда и водите, в резултат на човешката дейност, през последните няколко 
десетилетия всички 37 типични породи домашни животни в България са в 
опасност, като 6 от тях вече са безвъзвратно изчезнали, 12 са на път да изчезнат, 
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16 са застрашени и 3 са потенциално застрашени от изчезване. Загубата на 
популации на местни породи е в разрез с принципите за устойчиво развитие на 
животновъдството и с правилното управление на генетичните ресурси. 

Към края на 2004 година броят на защитените територии в България е 866, 
с обща площ 544394,9 ха, което представлява 5 % от територията на страната. 
Защитените територи са разпределени в следните категории: национални паркове - 
3, резервати - 55, природни паркове -10, природни забележителности - 346, 
защитени местности – 409, поддържани резервати – 35. Най–голяма е площта на 
природните паркове - 44,95% и на националните паркове – 27,62 % спрямо общата 
площ на защитените територии. Строго защитените територии, включващи 
резервати, национални паркове и поддържани резервати са 2,66% от територията 
на страната. 

Много от българските защитени територии са с международно значение. 
Два обекта (национален парк “Пирин” и биосферен резерват “Сребърна”) са 
признати за обекти на Световното природно наследство по Конвенцията за 
опазване на световното културно и природно наследство от 1972 г. 17 територии 
са вписани като биосферни резервати по Програмата “Човек и биосфера” на 
ЮНЕСКО (UNESCO). Четири обекта са обявени за важни влажни зони по 
Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарска конвенция). 
За България е характерен и висок процент на земеделски земи с висока природна 
стойност. Съгласно определението на Европейската агенция за околна среда около 
20% от селскостопанския фонд на страната са земеделски земи с висока природна 
стойност.  

 
Национална екологична мрежа Натура 2000 
Местата, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, се 

определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда 
Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана кратко 
Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите 
птици (наричана кратко Директива за птиците). Изискванията на двете директиви 
са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през август 2002 г. Според него, 
в страната тези места се обявяват за защитени зони, като част от Националната 
екологична мрежа. 

До момента е приключило проучването на проекто-защитените зони за 
птиците, като са определени и се очаква да бъдат внесени като предложения в 
МОСВ 114 потенциални места по Натура 2000, отговарящи на критериите за 
обявяване на Специални защитени зони (SPA). Тези места обхващат 25  700 км2 
или 22,8% от територията на страната и 430 км2 акватория. От тази територия  
47% са гори, а земеделските земи са 41%.  

Все още продължава проучването на проекто-местата по Натура 2000, 
определяни съобразно изискванията на Директивата за хабитатите, като до 
момента те заемат територия от 4  064  548 хa, от които 11 860 хa акватория, или 
приблизително 36% от територията на страната.   
 Земеделските земи (CLC6, ниво 1, клас 2) представляват 25,9% от 
проучваната територия, което е близо 18% от покритието им за цялата страна. В 
най-голяма степен от тях са обхванати селскостопанските площи със значително 
участие на естествена растителност и пасищата. Избягвано е включването на земи 
с интензивно земеделие в проекто-местата по Натура 2000 .  
                                                           
6 CORINE Land Cover 
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 Горските и полуестествените площи (CLC, ниво 1, клас 3) са 68,7% от 
територията на мрежата, което представлява около 58% от тези типове земно 
покритие в страната.  
 В най-пълна степен от така предложената мрежа са обхванати влажните 
зони. Изцяло са включени идентифицираните по проект CORINE земно покритие, 
версия 2000 г., солени блата и торфища и около 90% от крайбрежните лагуни. 
  

Земеделските земи са първият по значение тип местообитание за птиците в 
Европа. У нас, постоянно или в отделни периоди от годината, те се обитават от 12 
световно застрашени вида птици (царски орел, голям креслив орел, ловен сокол, 
малка белочела гъска, червеногуша гъска и др.), а така също и от 78 вида птици от 
Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (респ. Приложение 1 на 
Директивата за птиците). Относителният дял на селскостопанските земи в 
мрежата от Орнитологично важни места (бъдещи места по Натура 2000) е 41%.  

Постоянно затревените площи, повечето от които са полуестествени, за 
2005 г. заемат около 36% от използваната земеделска площ. Полу-естествените 
тревни площи са една от най-ценните екосистеми в селскостопанския ландшафт. 
Те са резултат от многогодишните земеделски практики на използване на 
затревените площи за паша, за сено, или за комбинирано използване. Върху полу-
естествените местообитания в България се оказва различен натиск, водещ до 
намаляване на биоразнообразието в тях: 

• В резултат на рязкото намаляване на броя на животните през 90-те години 
и ниските цени на млякото и месото, много от пасищата с висока природна 
стойност са изоставени и недоизпасвани. Успоредно с това е прекратено и 
косенето на ливадите, което води до появата на по-агресивни тревни 
видове, храсти и дървета.  

• Поради ниската ефективност при пашата на животните в полуестествените 
тревни площи, много от земеделските стопани в равнинните части се 
насочват към тяхното разораване и превръщането им в обработваеми земи, 
овощни градини или лозя. Това води до необратима загуба на разнообразие 
на растителни видове и загубата на гръбначни и безгръбначни съобщества. 

• Когато полуестествените затревени площи са собственост на общината и се 
намират в близост до населените места, те често се използват за паша от 
собствениците на животни. Това често пъти води до преизпасване и 
последваща ерозия на почвата и загуба на природната стойност на земите. 
 
Като цяло промените в българското земеделие от последните 15 години 

доведоха до спад в употребата на химикали и торове, до раздробяване на 
стопанствата и възстановяване на част от естествените елементи в 
селскостопанските ландшафти, което до голяма степен се отрази положително на 
биоразнообразието. Наред с това са налице и процеси на изоставяне на земеделски 
земи с подчертано негативно влияние върху биоразнообразието, като например 
преустановяване на косенето на ливадите. Друга негативна тенденция, която се 
наблюдава и в момента, е превръщането на ценни от природна гледна точка 
земеделски земи (напр. пасища, мери и ливади) в обработваеми земи и трайни 
насаждения (лозя, овощни градини). Използването на някои неподходящи 
земеделски техники, неконтролираното събиране и унищожаване на растителни и 
животински видове води до загуба на биологично и генетично разнообразие. 
Заплахите за крайбрежните екосистеми са замърсяването на водите, събирането на 
редки и застрашени видове, въвеждането на чужди видове. В случая с влажните 
зони основните проблеми са: пресушаване, промяна на водния режим, инженерни 
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работи по речните брегове и съответното унищожаване на растителни и 
животински видове и загуба на цели природни местообитания.  
  

Води 
 България е страна слабо обезпечена с водни ресурси. Повърхностните 
водни ресурси са 70% от общия воден ресурс, а подземните – 30%. Реките се 
оттичат към два басейна: Черноморски (57% от оттока; 42% чрез р. Дунав) и 
Беломорски (43%). Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС все още не е 
транспонирана напълно в националното законодателство във водния сектор и няма 
разработен план за приложението й. Близо 75% от дължината на реките в страната 
е в състояние, което отговаря на нормираните показатели за добро качество на 
водите.  
 Като основни проблеми, отнасящи се до качеството на водите, могат да се 
посочат: замърсяването от населени места и земеделски стопанства, 
несъответстващи на изискванията съоръжения за съхранение на оборски тор, 
липса на канализация в множество населени места и др. При преброяването на 
земеделските стопанства в България през 2003 г. е установено, че само 528 
стопанства разполагат със специално обезопасено торище за складиране на 
оборски тор, а 484 836 разполагат с обикновено торище за складиране на оборски 
тор, показател, за  необходимостта от предприемане на специални мерки за 
подпомагане на земеделските стопани за изграждане на обезопасени торища за 
складиране на оборски тор.  

 
Правила за добра земеделска практика 
Със заповед № РД 09-431/22.08.2005 г., министърът на земеделието и 

горите утвърди Правила за добра земеделска практика. Те са разработени в 
изпълнение на изискванията на Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите 
от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на 
околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на 
земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 87 от 24.10.2000 г. Наредба № 2 въвежда в 
българското законодателство Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници (наричана накратко 
Нитратна директива). В тях се дават указания за правилното използване на 
органични и минерални торове, включително и върху наклонени терени, и за 
правилното им съхранение, така че да се предотврати възможността от 
замърсяване с нитрати на водите (повърхностни и подземни). 
 Правилата за добра земеделска практика задължително трябва да бъдат 
прилагани от земеделските стопани на териториите на санитарно-охранителните 
зони, около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди.  
 Чувствителните/уязвимите зони са определени със Заповед № РД-
795/10.08.2004 г. на министъра на околната среда и водите и обхващат 96 общини 
или части от тях. Първата за България Програма за ограничаване и ликвидиране на 
замърсяването в чувствителните зони е в процес на разработване. Тя ще бъде 
финализирана и ще влезе в сила през 2006 г., като се предвижда нейното 
актуализиране да се извърши след 4 години. 
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Почви 
В България са налице много фактори, показващи, че процесите на 

опустиняване имат място на територията на нашата страна. Те са предимно 
комплексни и са свързани с деградационните процеси като ерозия на почвата във 
всичките й форми на проявление, вкисляване, засоляване, замърсяване, 
унищожаване и др. 

Повече от 60% от територията на страната е засегната в различна степен от 
ерозионни процеси, като в най-южните части на страната, Предбалкана и 
Лудогорието и в планинските райони площите, подложени на ерозия достигат 
70%. Подкрепата за дейностите, свързани с ползване на земеделската земя в 
необлагодетелствани райони и спазването на добрите земеделски и екологични 
условия в тези райони, ще доведе до намаляване на изоставянето на земеделските 
земи в тези райони и до намаляване на ерозията.  

Разпределението на ерозионния риск и почвените загуби вследствие на 
водоплощна ерозия на територията на страната показват, че преобладават 
засегнати площи със загуби над 5 т/ха и тези с умерен до много висок ерозионен 
риск. За разлика от водоплощната ерозия, която е характерна за планински и 
хълмисти условия, ветровата ерозия се проявява главно при големи и открити 
равнини.  

 
От направения анализ на биоразнообразието, почвите и водите в България, 

могат да се обобщят следните заплахи: 
• Загуба на биоразнообразие вследствие на: 

- преустановяване косенето на ливадите;  
- превръщането на пасища, мери и ливади в обработваеми земи и трайни 
насаждения; 
- неконтролираното събиране и унищожаване на растителни и животински 
видове;  
- събирането на редки и застрашени видове; 
- промяна на водния режим, инженерни работи по речните брегове - за 

крайбрежните местообитания. 
 

• Замърсяване на водни обекти от земеделски дейности: 
- липса на съоръжения за съхранение на оборски тор; 

 - липса на канализация в множество населени места; 

 - интензивно и монокултурно земеделие в чувствителните/уязвимите зони. 

• Загуба на почвеното плодородие в резултат от: 
- водна, ветрова и иригационна ерозия; 
- монокултурно отглеждане, липса на сеитбооборот; 
- засоляване; 
- вкисляване; 
- интензификация. 
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1.3 Aнализ на социално-икономическата ситуация в селските райони в 
България  
 

Територия, географско положение, релеф и административно-териториално 
деление на България 

Територията на България обхваща площ от 110 910 кв. км, от която 110 550 
кв.км сухоземна и 360 кв.км – водна. Страната е разположена в източната част на 
Балканския полуостров, като на север граничи с Румъния, на запад – със Сърбия и 
Черна гора и Македония, на юг – с Гърция и Турция, а на изток – с Черно море. 
Сухоземната й граница е с обща дължина от 1, 181 км. 
 Релефът на страната е преобладаващо планински.  
 България е разделена на 6 района за планиране (класифицирани като 
райони по NUTS II) и 28 административни области (които според европейската 
класификация отговарят на ниво NUTS III). Следващата административно-
териториална единица в страната са общините (264 на брой), които отговарят на 
ниво “местна административна единица 1” (LAU 1). 

 Най-малките административно - териториални единици, съгласно законода-
телството на Р. България, са общините. Всяка община вкючва едно или повече 
съседни населени места и селищни образувания. Населените места от своя страна 
се класифицират като градове или села. Общият брой на населените места в 
България е 5 333, от тях 246 са градовете, а броят на селата е 5087.  
 В Европейското законодателство и практика няма единно определение за 
селски район в рамките на ЕС. Всяка страна-членка използва национална 
дефиниция за обхвата на селските райони. За сравнителни анализи в рамките на 
ЕС и за целите на Стратегическите насоки на ЕС за периода 2007-2013 г. се 
използва дефиницията на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), според която като селски район се определя територия на ниво 
област NUTS III, с гъстота на населението под 150 души на квадратен километър. 
На база тази дефиниция, 76,5% от територията и  58,4% от населението на 
страната са определени като предимно селски за България. Данни на база 
дефиницията на ОИСР и сравнение с дефиницията за селски райони, използвана за 
целите на НПРЗСР 2000-2006 г. по програма САПАРД са дадени в Приложение 4. 
Съгласно дефиницията за селски райони, използвана за целите на НПРЗСР 2000-
2006 г. по програма САПАРД, “общини, чийто най-голям град е с население под 
30 000 души и гъстота на населението е под 150 жители на кв.км” от всичките 264 
общини в България, 231 са определени като селски райони. Територията на 
селските райони по така приетото дефиниране обхваща 83,7% от цялата територия 
на страната и в тях живее 41,9 % от населението на България. Общият брой на 
населените места в селските райони е 4 157, от общо 5 333 населени места в 
България, което означава, че значителна част от населените места на България 
(около 20% - предимно села), не попадат в категорията селските райони, 
определени съгласно досега действащата дефиниция. В тази връзка, още в процеса 
на прилагане на програма САПАРД, се постави въпроса за предефиниране на 
селските райони. Основен аргумент за преразглеждане на критериите и обхвата на 
селските райони е изключването като обект на подкрепа на голяма част от селата в 
някои общини, които не попадат в селските райони според използваната досега 
дефиниция, но имат типични характеристики на райони, класифицирани като 
селски и дори като изостанали селски. Предефинирането на селските райони в 
България ще бъде внимателно разгледано, обсъдено и представено в Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  
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 Демографските проблеми като отрицателен естествен прираст, 
застаряване на населението и вътрешната миграция, са валидни за цялата страна, 
но те са много по-силно изразени в селските райони. Всички изследвания, 
направени през последните години, показват трайна тенденция на задълбочаване 
на тези проблеми. 
 Гъстотата на населението в селските райони е два пъти по-ниска от 
средната стойност на този показател за страната (35,5 души на кв.км при средна 
гъстота на населението за страната 70,3 души на кв.км). 
 Основната причина за намаляването на населението в селските райони е 
намаляването на броя на младите хора, което води до по-ниска раждаемост. През 
2003 г. естественият прираст на 1 000 души е минус 5,7‰ за страната, като 
разликата в селата и градовете е значителна - в селата  показателят е с много 
голяма отрицателна стойност (минус 12,2‰), докато в градовете тази стойност е 
минус 2,9‰.  
 В последните години стойността на коефициента на зависимост на 
възрастното население нараства, ясна тенденция на застаряване на населението в 
селските райони. Възрастовата структура на населението в тези райони става все 
по-неблагоприятна - нараства делът на възрастното население (над 65 г.) и 
намалява този на младите хора под 15 години. Делът на възрастното население 
над трудоспособна възраст в селските райони е значително по-висок от този в 
градските (27,5% в селските райони при 20,8% в градските райони). Значителна 
част от населението в трудоспособна възраст в България живее в селските 
райони (38,5% по данни от НСИ), но делът на населението в трудоспособна 
възраст в селските райони е значително по-малък от този в градските райони 
(56% срещу 64,3% ) и спрямо същия показател средно за страната (60,8 % от 
населението на страната). 
 Брутният вътрешен продукт на глава от населението в селските райони е 
значително по-нисък от този в градските (стойността на този показател е с 34 % 
по-ниска от средната за  България и повече от два пъти по-ниска от тази в 
градските райони). Причината е  относително ниската добавена стойност в сектор 
земеделие, който е силно преобладаващ икономически сектор в селските райони. 
Високата заетост на населението от селските райони в земеделието не е 
достатъчна за решаване на проблемите в тези райони, в т.ч с безработицата в тях, 
защото голяма част от стопанствата са натурални и не генерират работни места. 
Неземеделската заетост в селските райони все още е рядко явление и представлява 
реална алтернатива за по-голяма част от селските домакинства. Модернизацията 
на сектора и в бъдеще ще води до намаляване на работните места и търсене на 
алтернативни източници на доходи извън земеделието. Разнообразяването на 
стопанските дейности ще позволи да се разкрият нови работни места и източници 
на доходи, включително и за частично заетите в земеделието, и ще доведе до 
подобряване на качеството на живот. 
 Въпреки общата тенденция за намаляване равнището на безработица в 
България през последните години, коефициентът на безработица в селските 
райони продължава да е значително по-висок от стойността на този показател 
средно за страната (по данни на Агенция по заетостта за 2003 г. коефициентът на 
безработица в селските  райони е 20,27%, при средно ниво за страната 14,0% за 
същия период). 
 Тенденцията в последните години показва, че областите и общините в 
селските райони, в които заетостта в земеделието е висока, са и с високо равнище 
на безработица и обратно, областите, в които делът на заетите в сектор услуги 
и/или други не-земеделски дейности е по-висок, равнището на безработица в 
селата е по-ниско.  
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 По отношение образователното равнище и професионалната 
квалификация на работната сила в селските райони, ситуацията не се е 
променила значително в годините от 2000 до 2004 г. - едва 3% от населението в 
селските райони има висше образование, докато в градовете този дял е 12%, а 
лицата със средно образование в селските райони са едва 37% от населението 
срещу 60% в градовете. Ниското образователно-квалификационно равнище на 
населението в селските райони има отрицателен ефект не само върху развитието 
на модерно и ефективно земеделие, но намалява и шансовете за стартиране на 
не-земеделски дейности. Поради липсата на квалификация или ниско 
образование, все повече нараства делът на дълготрайно безработните в селските 
райони. Качеството на работната сила е недостатъчно, за да отговори на 
предизвикателствата на икономиката, основана на знанието и процеса на 
глобализация. 
 Развитието на селските райони има не само секторни, но и важни 
териториални и икономически аспекти. От особено значение за запазване на 
тяхната жизненост е осигуряването в тях на здравословна и благоприятна среда и 
запазването на тяхното богато природно и културно-историческо наследство. 
 Добрата техническа инфраструктура може да съдейства за подобряване 
качеството на живот в селските райони, да създаде условия за тяхното съживяване 
и е предпоставка за привличането и задържането на интереса на инвеститори и 
предприемачи към тези райони.   
 Потребностите от различен тип инфраструктура в селските райони се 
различават значително, в зависимост от вида и размера на населените места, като 
разликите между общинските центрове и околните села са особено големи, 
въпреки че се наблюдават и известни регионални различия. В общинските 
центрове пътната мрежа, уличното осветление, водоснабдяването, канализацията, 
системите за събиране на твърди битови отпадъци, на места дори централното 
отопление, са развити сравнително добре, докато достъпът до такава 
инфраструктура и съоръжения в селата е ограничен.  
 Основните проблеми на населените места в селските райони са свързани 
със системите за канализация и събиране на отпадъците, които в 70% от селата 
липсват. Въпреки че електроснабдителната мрежа е добре развита и обхваща 
почти цялата територия на страната (с малки изключения), спирането на 
електричеството и водният режим са често срещани явления, особено в селските 
райони, което заедно с липсата на канализация в голям брой населени места, води 
до сериозни затруднения за бизнеса и причинява неудобство на жителите. При 
нарастващото водопотребление, дефицитът на вода ще продължава да расте и ще 
се превърне в много сериозен социален, икономически и екологичен проблем за 
страната. Република България е сред петте най-бедни на води страни в Европа 
заедно с Полша, Чехия, Белгия и Кипър. Водоснабдителната инфраструктура в 
страната обхваща 98% от населението. Високата степен на завършеност на 
водоснабдителните системи в населените места на страната не е определяща за 
нуждата от такава инфраструктура, защото по-голямата част от съществуващите 
системи - над 88%, са изградени по остарели технологии в периода 1960-1980 г., 
което означава че те са морално и физически амортизирани, с висока аварийност, 
ниска ефективност при експлоатация и високи загуби. Тези фактори водят до 
непрекъснато влошаване състоянието на водоснабдителните мрежи и съоръжения. 
Степента на изграденост на канализационните мрежи е значително по-ниска от 
водоснабдителната и може да се оцени като незадоволителна. Изградената до 
момента улична канализационна мрежа е 7 718 км, а общо с външните колектори – 
9 150 км. От тях само 400 км са в селата. Броят на канализираните населени места 
е 272, от които 167 града и 105 села. Делът на градовете с изградена канализация е 



 18

около 70,5% от общия им брой, а на канализираните села – 2,1%. Спрямо улиците 
на всички градове изградената канализация е 48,5% от дължината на уличната 
мрежа, а в селата 0,6%.  
 Организираното сметосъбиране на битови отпадъци обхваща 80% от 
населението на страната, но този процент в селата е значително по-нисък ( 33%) в 
сравнение с процента на градското население, което има достъп до такава услуга 
(99%) и нуждата от подкрепа за сметосъбиране и сметоизвозване в селските 
райони е очевидна. 
 По отношение на пътната инфраструктура, ситуацията в отделните 
населени места се различава значително - някои от тях имат по-добре развита 
мрежа, а в други, които са слабо развити и обикновено обезлюдени, пътната мрежа 
е в недобро или крайно незадоволително състояние. Проучването на нуждите на 
селските райони (2004 г.), направено от Световната банка, сочи, че пътната 
инфраструктура не се поддържа добре и хората от интервюираните домакинства 
са най-недоволни от състоянието на общинските пътищата между отделните 
селища (61%), от улиците в самите населени места в селските райони (65,2%) и от 
пътищата до земеделските земи (50%). Като цяло състоянието на общинската 
пътна мрежа е незадоволително, което се дължи основно на недостига на средства 
за тяхното обновяване. Пътищата между селищата и вътре в населените места не 
отговарят на съвременните стандарти, не се поддържат добре, настилките са 
износени и амортизирани в по-голямата си част. Съществуващата система на 
общинска пътна мрежа (третокласни, четвъртокласни и вътрешноселищни 
пътища) има нужда от възстановяване.  
 Определено има дефицит в осигуряването на основни услуги за 
населението и бизнеса в селските райони (като информационните, бизнес услуги, 
социални услуги и др.).  
 

Обобщено анализът на силните и слаби страни извежда следните основни 
проблеми в селските райони: 

• Неблагоприятна демографска структура; 
• Силно зависима от земеделието икономика; 
• Неподготвеност на местните общности за самоорганизация и участие в 

управлението на фондовете на ЕС; 
• Силно амортизирана и/или неизградена базисна инфраструктура – 

водоснабдителна, канализационна, пътна инфраструктура в и между населените 
места, системи за събиране, третиране и извозване на отпадъците. 
  

Силните страни на селските райони могат да се обобщят както следва:  
• Наличие на богата, разнообразна и съхранена природа; 
•  Изградена селищна мрежа, включваща сравнително добре развита 

електроснабдителна съобщителна и жилищна инфраструктура; 
• Наличие на основна пътна инфраструктура с осигурен достъп и до 

сравнително малките населени места в селските райони; 
• Множество запазени жизнени селски общности с богати исторически и 

културни традиции. 
 Тези предимства и проблеми на селските райони трябва да намерят своето 
отражение в политиката за РСР в частта, отнасяща се до подобряване качеството 
на живот и създаване на по-благоприятна икономическа среда в тях. 
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Развитие на селските райони, основано на местната инициатива 
България натрупа значителен опит по мобилизиране на местните общности 

преди всичко по програми на международни донори. Тези програми се различават 
по своите цели и процедури, но като цяло допринасят в значителна степен за 
мобилизирането на местните общности. Главната им заслуга е, че местните 
общности са ангажирани в цялостния проектен цикъл, т.е това проектите са 
избирани от тях. Особено важни за успеха им са практическите резултати от 
прилагането, което ги прави привлекателни за гражданите. Подробни данни за 
работата по мобилизиране на местните общности е дадена в Приложение 1. 

Изводите и препоръките на междинната оценка на проекта на 
Министерство на земеделието и горите и Програмата на ООН за развитие 
(ПРООН), “Устойчиво развитие на селските райони” са свързани с 
необходимостта да се осигури обучение и да се засили капацитетът на всички 
членове на регистрираните по проекта местни инициативни групи (МИГ), а не само 
на работещите в офисите на проекта по двама души. Изразява се необходимостта от 
целенасочени дейности по поддържане на по-добро партньорство между 
заинтересованите страни, членуващи в МИГ, както и необходимостта от постоянни 
и дългосрочни усилия на местно ниво, за да се променят отношението и 
настоящите практики в управлението на природни ресурси; подчертава се нуждата 
и необходимостта от засилени действия за участието в национална и международна 
мрежа между общините, което е изключително важен процес за споделяне както на 
общи проблеми, така и на добри практики.  

 
ІІ. Стратегия за развитие на селските райони на България за периода 2007-
2013 г.  

 

2.1. Цели   
На база на Стратегическите насоки на Общността за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 г. и за да реализират основните приоритети на ЕС по 
отношение на заетостта, растежа и устойчивостта (Лисабон, Гьотеборг), да се 
гарантира допълването с останалите политики на ЕС (кохезия, околна среда, 
особено координация със Структурните фондове и управление на природните 
ресурси в селските райони) и на база социално-икономическите условия, 
преобладаващи в селските райони на България, техните силни страни и потенциал, 
бяха дефинирани следните цели на Националния стратегически план за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.: 

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан 
на иновации хранително-преработвателен сектор; 

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

3.  Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване 
качеството на живот в селските райони.  
 В допълнение към посочените по-горе цели на плана, неговото изпълнение 
трябва да допринесе и за изпълнение на стратегическите цели на Националната 
стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г., а именно:  

Достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез 
динамична икономика на знанието в съответствие с принципите на 
устойчивото развитие. 

Повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на 
равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи 
високо качество на живот. 
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И трите  цели на Националния стратегически план са насочени към 
подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони и се 
допълват взаимно. Те са ясно ориентирани към подобряване 
конкурентоспособността на земеделските структури и пазарна ефективност, 
създаване на заетост и повишаване на жизнения стандарт в селските райони, като 
се държи сметка за опазване на околната среда.  

Първата цел за седемгодишния период е развитие на конкурентно 
земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-
преработвателен сектор. Условията на живот и труд в селските райони и в 
следващия период в голяма степен ще зависят от развитието на конкурентно 
земеделие и горско стопанство. Все още земеделието в България създава 
значителна заетост, то е силно преобладаващ икономически сектор в селските 
райони. В същото време БВП на глава от населението в селските райони е 
значително по-нисък от този в градските, поради относително ниската добавена 
стойност в сектора.  

Инвестирането в земеделски стопанства е една от приоритетните сфери в 
България, за която е необходимо да се положат големи усилия, за да се 
подпомогнат земеделските стопани да адаптират производството си към строгите 
хигиенни, ветеринарни и екологични изисквания на европейското 
законодателство, както и да развият производства, добавящи стойност към 
първичните селскостопански продукти. От успешното преструктуриране на 
сектора зависи в голяма степен и неговата конкурентноспособност. От добрия 
баланс, намерен между подкрепата за средни по размер и по-големи 
стопанства и подкрепата, насочена към полупазарни стопанства, ще зависи 
доколко успешно ще се осъществи това преструктуриране в страната. 
Подкрепата за млади фермери и тяхното обучение  е гаранция за развитие на 
модерно земеделие, основано на знания и умения.  

Българското земеделие и горско стопанство заедно с преработвателния 
сектор имат потенциал да произвеждат преработени продукти с високо качество, 
съответстващи на нарастващите изисквания както на българския, така и на 
европейския потребител. Това ще позволи на земеделието да се превърне в 
модерен сектор, със значителен принос за ръста на БВП на глава от населението в 
селските райони, привлекателен за младите хора. 

Изграждането на иновативни средни и малки по размер предприятия в 
преработвателния сектор и в сферата на маркетинга, както и обновяването на 
материално-техническата база на съществуващите предприятия в отрасъла, ще 
определят пазарните позиции на бранша. Насърчаването на процеса на 
коопериране между земеделски производители, преработватели на земеделски 
продукти и научни институти ще създаде предпоставки за разработване на нови 
продукти и въвеждане на нови технологии както в селското стопанство, така и в 
преработващата промишленост.  

Действията за постигане на първата стартегическа цел, т.е. 
модернизирането и преустройството на земеделието и на хранително-
преработвателния сектор и инвестирането в човешки капитал, ще допринесат за 
постигане на приоритетите на ЕС, най-вече на целите, поставени в новата 
Лисабонска стратегия, за постигане на икономически растеж и заетост. В резултат 
на подкрепата ще се постигне икономически растеж в земеделието, по-пълна 
заетост на работещите в земеделието и разкриване на нови работни места.  

Втората цел е насочена към опазването на природните ресурси и 
подобряване на околната среда. По-доброто управление на земята и опазването 
на околната среда цели изпълнение на одобрената Национална агроекологична 
програма (НАЕП) и на вече поети международни ангажименти като Протокола от 
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Киото и конвенциите за опазване на биоразнообразието, борбата срещу 
опустиняването и изменението на климата. 
 Подкрепата за устойчивото управление на земята и горите за опазването на 
биоразнообразието и земеделието и на местата по Натура 2000 ще допринесе за 
поддържане атрактивността на селските райони, ще създаде предпоставки за 
развитие и на други дейности в селската икономика като туризъм, занаяти, 
занимания, свързани със свободното време и не на последно място ще доведе до 
създаване на устойчив поминък на населението в селските райони. 
 Основните дейности в Националната агроекологична програма са свързани 
с опазване на земеделските земи с висока природна стойност и съхраняване и 
възстановяване на биоразнообразието в тях, поддържането на традиционните 
характеристики на ландшафта и нискоинтензивни практики на отглеждане на 
местни сортове овощни градини, намаляване на замърсяването на водите от 
нитрати от земеделски източници чрез въвеждане на подходящи устойчиви 
сеитбообръщения, предотвратяване на почвената ерозия във водосборните речни 
басейни, опазване на застрашени от изчезване местни породи и развитие на 
биологичното производство. 

Биологичното производство е залегнало като приоритет в Програмата 
на правителството на Република България. То е начин на производство, който 
цели опазване на природните ресурси и при който се използват методи, щадящи 
околната среда.  

В съответствие с Европейския план за развитие на биологичното 
производство България инициира разработване на Стратегия и Национален план 
за действие за развитие на биологичното земеделие, утвърдени в края на 2005 г. 
Дефинирани са следните стратегически цели: 

• Развитие на вътрешния пазар на биологични продукти; 
• 8% от използваната земеделска земя да се управлява по методите на 

биологичното производство към 2013 г.; 
• Да се изгради ефективна нормативна рамка, подкрепяща развитието на 

биологичното земеделие към 2007 г.; 
• Научните изследвания в областта на биологичното земеделие да са 

ориентирани към практиката, да се изгради система за образование, обучение и 
консултантска дейност в областта на биологичното земеделие към 2010 г.; 

• Да се установи ефективна система за контрол и сертификация на 
биологичните продукти. 

Към 2010 г. площта на защитените територии и защитените зони в рамките 
на Националната екологична мрежа трябва да представлява най-малко 15% от 
територията на страната. Компенсирането на земеделските производители, чиито 
места попадат в Националната екологична мрежа Натура 2000, ще е от съществено 
значение за изпълнението на мерките за опазване на различните местообитания и 
видове, включени в плановете им за управление. 

 Подкрепата за дейностите, свързани с ползване на земеделската земя в 
необлагодетелствани райони (райони, в които условията за извършване на 
земеделска дейност са затруднени в сравнение с останалите райони) е друга важна 
стъпка във формирането на ново мислене по отношение поддържането на селската 
среда и околния пейзаж. Подпомагането на необлагодетелстваните райони и на 
планинските райони като част от тях, е от огромно значение за България, 
изхождайки от факта, че близо 60 % от територията на страната са райони с 
влошени природни характеристики, затрудняващи земеделската дейност. Поради 
природните затруднения доходът на земеделските производители от тези райони е 
значително по-нисък от средния доход. Ето защо компенсирането на доходите на 
тези производители е важно за предотвратяване процеса на обезлюдяването им.   
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Подпомагането на земеделските стопани, чрез компенсаторни плащания в 
необлагодетелстваните райони ще допринесе за: 

• По-рационално използване, съхранение и устойчиво развитие на 
поземлените и другите природни ресурси;  

• Компенсиране на земеделските стопани, работещи при по-неблагоприятни 
условия, за получаване на доходи, близки до тези в останалите райони на 
страната; 

• Стабилизиране на доходите на селското население, което да 
противодейства на обезлюдяването на тези райони; 

• Подпомагане поддържането на привлекателността на ландшафта. 

Реализирането на действията за постигане на втората стартегическа цел, т.е 
съхраняването на биоразнообразието, опазването на водите, съхраняването и 
устойчивото развитие  на поземлените и другите природни ресурси ще допринесат 
и за постигане на европейската цел за устойчивост от Гьотеборг. 
 

Третата цел е насочена към насърчаване на възможностите за заетост 
и подобряване качеството на живот в селските райони.  

Селските райони разполагат със съществени ресурси, които представляват 
значителен потенциал за развитие. И въпреки че в миналото тези райони са 
осигурявали някои от основните услуги за селското население, на настоящия етап 
секторът на услугите не осигурява достатъчно добро ниво на обслужване, което 
предпоставя необходимостта този сектор да бъде подпомогнат, с цел да бъде 
предотвратено обезлюдяването на селските райони. 

Съществуващите демографски и социално–икономически проблеми в 
селските райони изискват по-интегриран подход за тяхното разрешаване. Ето 
защо разнообразяването на икономическите дейности е една от 
възможностите за подобряване на доходите и условията за живот в селските 
райони, както и път към създаване на заетост.  

Благодарение на информационните и комуникационните технологии могат 
да се открият съвършено нови възможности за бизнеса и населението на селските 
райони. Многобройните ниши за развитието на нови дейности - компютърни 
клубове и информационни центрове в селата, производството на биогорива, 
селския туризъм – са идеи, които трябва да бъдат подкрепени, за да намерят 
своята успешна реализация в селските райони. В резултат на използването на тези 
технологии работните места стават много по-гъвкави. 

Инфраструктурата в по-голямата си част е собственост на местните 
административни власти и като цяло има добро покритие, но е значително 
остаряла. Инфраструктурните потребности се различават значително в зависимост 
от вида и размера на населените места, като разликите между общинските 
центрове и околните села са особено големи, въпреки че се наблюдават и известни 
регионални различия. В общинските центрове и в повечето от по-големите 
градове на селските райони уличната мрежа, осветлението, 
водоснабдяването, канализацията, системите за събиране на твърди битови 
отпадъци и на места дори централно отопление са развити сравнително 
добре, докато достъпът до такава инфраструктура в селата липсва или е 
ограничен. Основните проблеми на базисната техническа инфраструктура в 
селските райони са свързани със системите за водоснабдяване и особено за 
канализация, които в 70% от селата липсват. Недобро е и състоянието на 
общинската (междуселищна) пътна мрежа.  

В значителен брой от населените места в селските райони не е 
регламентирано местоположението на сметищата, което води до хаотично 



 23

изхвърляне на отпадъците, често пъти на повече от едно място. Често поречията 
на реките, преминаващи през населените места, се използват за сметища за битови 
и селскостопански отпадъци. Изхвърлянето на отпадъците на произволни места 
създава заплаха от замърсяване на почвите, водите и околната среда и е един от 
сериозните проблеми в селските райони.  

Тези проблеми извеждат необходимостта значителна част от усилията в 
периода 2007-2013 г. да се насочат именно в посока към тяхното разрешаване, 
отчитайки от една страна въздействието, което те оказват върху здравето и общото 
благосъстояние на населението и от друга - обстоятелстото, че цялостната бизнес 
среда се влияе в значителна степен от състоянието на инфраструктурата 
(надеждно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, пътища, 
сметосъбиране и извозване). 

 Действията за постигане на третата стартегическа цел, т.е разнообразяване 
и насърчаване на възможностите за заетост, развиване на услугите и изграждането 
на по-добра инфраструктура в селските райони, както и укрепване на капацитета 
на местните партньорства, ще допринесат за постигане на приоритетите на ЕС от 
Лисабон за постигане на по-добра заетост в тези райони.  

2.2. Визия за развитие на земеделието и селските райони до 2013 г.: 

 
 Българското земеделие ще се развива от млади фермери с необходимата 
квалификация; 

 Българското земеделие ще се основава на конкурентни средни земеделски 
стопанства; 

 Ще се насърчават земеделски стопанства и техни сдружения, които 
затварят производствения цикъл и които произвеждайки качествени храни 
готови за консумация, и добавяйки стойност към първичния земеделски 
продукт, стават по-рентабилни; 

 Подобрено качество на живота и жизнени селски райони с укрепена и 
разнообразена икономика, подобрена инфраструктура и услуги; 

 Постигане на еколого-съобразно и пълноценно стопанисване на природните 
ресурси в съответствие с принципите на устойчивост; 

 Пълноценно използване на човешкия ресурс в земеделието и селските 
райони, нараснали умения и капацитет на  местните общности за изготвяне 
и изпълнение на местни стратегии за развитие.  

 
 
ІІІ. Стратегия на помощта по оси, количествени цели и индикатори 
 

Следвайки приоритетите на ЕС за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 година, първият от които е “Увеличаване на 
конкурентноспособността в секторите земеделие и горско стопанство”, 
първата цел на Националния стратегически планае съсредоточена основно върху 
Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на 
иновации хранително-преработвателен сектор. Изхождайки от анализа и 
нуждите от преструктуриране на българското земеделие и хранително 
преработвателен сектор, бюджетът за мерките по ос 1 следва да има най-голяма 
тежест и да възлиза на 40% от общия бюджет за развитие на селските райони 
през периода 2007-2013г. 
 Българското земеделие и хранително-преработвателната промишленост 
трябва да работят в условия на нарастваща конкуренция на вътрешния пазар. 
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Хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС и постигането на 
съответствие със стандартите на Общността в областта на хигиената, 
околната среда и хуманното отношение към животните най-вече в секторите 
мляко и месопроизводство струват твърде скъпо на българския производител  
 Средствата по първа ос ще бъдат насочени приоритетно (около 90% от 
бюджета по ос 1) към модернизиране и перструктуриране на стопанствата, 
включително обучение и предоставяне на консултантски услути. Значителна част 
от тези средства ще са за модернизиране на сградите и оборите в земеделските 
стопанства и обновяване на предприятията от ХВП. Целева група на подкрепата 
ще бъдат средните по размер земеделски стопанства, микро, малките и средните 
преработвателни предприятия. Подкрепа ще се предоставя и на специализиарните 
полупазарни стопанства, които имат шанс в резултат на подкрепата да увеличат 
пазарния си потенциал. Тази подкрепа ще се допълва от подкрепа за предоставяне 
на консултантски услуги, обучение и подкрепа за сдружаване, за да могат 
обединени в организации на производители, тези стопанства да намерят по-добри 
пазари за реализация. Особено важна е подкрепата за организации на 
производители в секторите мляко и тютюн. 
 Голяма част от инвестициите ще бъдат насочени към покриване на 
стандартите на Общността, най-вече инвестиции за изграждането на места за 
съхранение на оборски тор и пречиствателни съоръжения, особено в нитратно 
чувствителните зони. В сектор „Мляко” те са за покриване на хигиенните 
изисквания за качество. В сектор „Птици” акцентът пада върху въвеждане на 
новото европейско законодателство, свързано с хуманно отношение към 
кокошките носачки.  
 Обект на подпомагане в земеделието и ХВП ще бъдат земеделски 
стопанства и предприятия от секторите, в които постигането на съответствие със 
стандартите на Общността изисква огромни инвестиции, които трудно биха се 
реализирали без подкрепа. Подкрепени ще бъдат и сектори, в които България има 
добри традиции и потенциал за износ. 
 Ще се подкерпят инвестиции на ниво стопанство в добавяне на стойност 
към земеделските продукти. Добавянето на стойност към земеделските продукти 
от страна на земеделските производители чрез затваряне на производствения 
цикъл ще направи стопанствата им икономически по-жизнеспособни. 
 Създаването на стопанства на млади фермери ще се подкрепя чрез 
комбинация от мерки – инвестиции в модернизиране на стопанствата, обучение. 
 Повишаването конкурентноспособността на българското земеделие е 
немислимо без мерки за окрупняване на земята.  

България има своите традиции в производство на храни, с които е позната 
на европейския пазар – българско розово масло, кътък, луканка, но успешното 
бъдещо развитие на преработвателния сектор и възможността му да се конкурира 
с динамичния сектор за производство на храни в Европа зависи от готовността да 
се развива чрез трансфер на иновации. Около 10% от средствата по първа ос ще 
бъдат насочени към иновации. В тази насока ще работи и подкрепата за  
кооперирането наука – земеделие - преработка. Обект на подкрепа, с цел 
модернизиране и технологично обновяване, ще бъдат сектори със значителен дял 
в износа и сектори, значими от гледна точка на вътрешния пазар - вино, плодове и 
зеленчуци, мляко, месо, мед, растителни масла, фуражи, мелничарска 
промишленост.  
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 Горските стопани, макар и с по-ограничена роля в ос 1, ще бъдат 
подкрепяни за инвестиции, свързани с повишаване икономическата стойност на 
горите, горска инфраструктура и техника за дърводобив. 
 Част от средствата по ос 1 ще се насочат към обучение на земеделските 
производители. Особено важно е обучението за млади фермери и производители 
на биологична продукция. Инвестициите в човешки потенциал са неразделна част 
от процеса на адаптиране към стандартите на ЕС. Мерките, свързани с изграждане 
на човешки потенциал, ще се използават за изграждане на управленски умения в 
управителите на земеделски стопанства.  
 Когато заявяваме, че биологичното производство е приоритет за България 
ние трябва да създадем и предпоставки за това – чрез обучение и чрез подкрепа на 
инвестиции. Организациите на производители на биологична продукция също ще 
бъдат обект на подкрепа.  

При разпределяне на средствата от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) най-голям приоритет ще бъде даден на 
действията от приоритетна ос 1, тъй като те обхващат стратегически важни 
мерки, целящи развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство.  

Пазарната реализация на земеделската продукция, а също така и 
увеличаването на земеделските доходи, зависят в голяма степен от производството 
на качествени продукти и развитието на конкурентноспособно земеделие и горско 
стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор.  

 
Втората цел е свързана с развитие на селскостопански методи, целящи 

опазване и съхранение на околната среда, компенсиране на производителите в 
планинските и други необлагодетелствани райони за поддържане на земята в 
добро състояние и спиране на обезлюдяването на тези райони. Тя е насочена към 
постигане на европейския стратегически приоритет “Подобряване на околната 
среда и селската природа”. Предвижда се бюджетът по тази ос да бъде 26%.  

Основните проблеми, свързани с опазването на селската природа и 
околната среда не биха могли да се разрешат само в рамките на тази ос. 
Стратегията се базира на използването на интегриран и балансиран подход, в 
който опазването на околната среда и селската природа е приоритет и на мерките 
от останалите две оси. За предотвратяване на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници, развитието на биологичното земеделие, закупуването на 
необходимата техника за косене и балиране са необходими инвестиции, които 
земеделските производители ще имат възможността да направят чрез участието си 
в мерките от първа ос. Разработването на планове за управление на местата от 
Натура 2000 ще може да се извършва чрез мерките от ос 3. Обучението на 
земеделските производители за използването на екологосъобразни и устойчиви 
методи на управление на земите е залегнало в стратегияга по ос 1. 

За разрешаване на основните проблеми, свързани с опазване и 
възстановяване на биологичното и генетичното разнообразие, опазване на почвите 
от ерозия и деградация, поощряване на екологичното планиране, 
идентифицирането и поддържането на ценни местообитания и характеристики на 
ландшафта, опазването на културното наследство и застрашените от изчезване 
местни породи, въвеждането на подходящи сеитбообращения, предотвратяване на 
изоставянето на високопланинските пасищата и ливади е разработена Национална 
агроекологична програма. Една от основните дейности на програмата е опазването 
на земеделските земи с висока природна стойност. Останалите дейности са: 
подпомагане на биологичното земеделие, на традиционното животновъдство, 
опазване на почвите и водите и опазване на характеристиките на ландшафта. 
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Предвижда се средствата за подпомагане на дейностите от НАЕП да 
представляват около 40% от средствата, предвидени за втора ос. 

Подкрепата за дейностите, свързани с ползване на земеделската земя в 
необлагодетелствани райони и спазването на добрите земеделски и екологични 
условия в тези райони, ще доведе до намаляване на изоставянето на земеделските 
земи в тези райони, намаляване на ерозията и като цяло до предотвратяване на 
обезлюдяването в селските райони. Очаква се средствата за подпомагане на 
земеделските стопани в необлагодетелстваните райони да са около 35% от 
бюджета на втора ос. 

Компенсирането на земеделските производители, чиито места попадат в  
Националната екологична мрежа Натура 2000, ще е от съществено значение за 
изпълнението на мерките за опазване на различните местообитания и видове, 
включени в плановете им за управление. Предвижда се между 2007-2010 г. да се 
компенсират дейностите, свързани с опазване на местообитания и видове, 
характерни за орнитологично важните места. Постепенно към тях ще се включват 
и дейностите, свързани с опазването на местообитанията, определени в 
съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията. 

Подкрепата за устойчиво използване на горите е изцяло насочена към 
опазване на околната среда и съхраняване на селския пейзаж. Предвидените мерки 
за залесяване на земеделски и неземеделски земи ще подпомогнат борбата срещу 
водната и ветрова ерозия, опустиняването и ще доведат до намаляване на 
неблагоприятните последици от затоплянето на климата. Ще се повиши 
лесистостта на страната и ще се увеличат източниците на възовновяеми енергийни 
ресурси. Възстановяването на потенциала за производство и въвеждането на 
превантивни мерки за недържавните собственици на гори ще играят основна роля 
в защитата срещу горските пожари. 

 
Третата цел на Националния стратегически план за развитие на селските 

райони е насочена към Насърчаване на възможностите за заетост и 
подобряване качеството на живот в селските райони. Тя ще допринесе за 
постигане на третия стратегически приоритет на Общността, а именно 
“подобряване на условията на живот в селските райони и насърчаване на 
разнообразяването на селските икономики”. Приоритетна ос 3 е втора по 
важност, тъй като тя обхваща мерки по изпълнение на плановете за интегрирано 
развитие на селските райони в определени части на България. Значението на тази 
приоритетна ос ще нараства с течение на времето - помощта по нея се предвижда 
да възлезе на около 30% от средствата. 

Стратегията за постигане на тази цел се основава на идентифицираните 
силни и слаби страни на селските райони и на изведените в анализа проблеми и 
предимства, а именно:  

• Селските райони разполагат с ресурси извън аграрния отрасъл, които 
представляват значителен потенциал за тяхното развитие - богата, 
разнообразна и съхранена природа, множеството запазени жизнени 
селски общности, богати исторически и културни традиции, но имат 
нужда от целенасочена помощ за преодолеят изоставането в своето 
развитие и да се адаптират към променените социално-икономически 
условия; 

• Неефективното производство и ниските доходи на заетите в сектор 
земеделие определят необходимостта от диверсификация на 
икономическата дейност и създаване на условия за по-пълна или 
гъвкава заетост  на работната ръка. Създаването на неземеделски 
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работни места в селските райони ще придобива все по-голяма важност 
за тези райони; 

• Разнообразяването на икономиките в селските райони чрез 
целенасочената подкрепа в определени области, като подпомагане 
създаването на микро и малки предприятия, развитие на алтернативни 
на земеделието дейности (туризъм, местни занаяти и др.), е 
предпоставка за разкриването на нови работни места и за осигуряването 
на допълнителни или други източници на доходи; 

• Развитието на селските райони има не само секторни, но и важни 
териториални и икономически аспекти. Осъвременяването и 
обезпечаването на тези райони с подходяща инфраструктура, 
благоприятстваща достъпа до тях, развитието на малкия и среден 
бизнес, и други области, които могат да допринесат за икономическия 
растеж на селските общности и привличането на инвестиции; 

• Областите и общините в селските райони, в които делът на заетите в 
услугите и/или други не-селскостопански дейности е по-висок, 
поддържат по- ниско равнище на безработица в селата; 

• За да се започне процесът на промяна към устойчив икономически 
растеж и “икономика, основана на знанието” е необходимо, да се 
осигурят условия за навлизането на информационни технологии и 
иновации в тези райони. По този начин могат да се създадат подходящи 
условия, които да допринесат за икономически растеж и привличането 
на инвестиции в селските райони; 

• Съхраняването на историческото и културното наследство и традиции 
на селските райони са важна част за запазване на тяхната идентичност, 
те са източник на достойнство и самочувствие. В този смисъл 
обновяването и съхранението на селското наследство трябва да бъде 
неделима част от политиката за развитие на селските райони; 

• Насърчаването на диалога и сътрудничество между различните 
действащи лица в развитието на селските райони е важна стъпка по 
засилване на гражданското общество на местно ниво и изграждане на 
работещи партньорства. 

 
 В периода до 2013 г. подкрепата, която ще се предостави за постигане на 
третата цел ще бъде насочена в четирите възможни области:  

1. Разнообразяване на селската икономика;  
2. Подобряване качеството на живот в селските райони;  
3. Професионално обучение и информиране за икономическите субекти; 

работещи в рамките на мерките по третата приоритетна цел; 
4. Придобиване на умения и прилагането им с оглед на подготовката и 

изпълнението на местни стратегии за развитие.  
 
 Подкрепата за постигане на тази ос е фокусирана върху:   

• създаване на разнообразни възможности за заетост извън земеделието, 
подкрепа за стартиране на малък и семеен бизнес;  
• насърчаване навлизането на информационните технологии и 
комуникации в селските райони; 
• насърчаване на активността и предприемачеството на местното 
население и особено на жените и младежите; 
• създаване на система за информиране и обучение и активиране на 
партньорството между частния и публичния сектори; 
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• развитието на възможностите за отдих и туризъм, изграждане на 
информационни центрове, както и изграждане на инфраструктура, свързана 
с достъп до природни забележителности;  
• подобряване на инфраструктурата и услугите в населените места; 
• запазване, реставрация и обновяване на културното наследство,  
• разумно и устойчиво използване на природните ресурси. 
С най-голям приоритет и тежест при определяне на средствата в 

рамките на тази цел ще бъдат мерките и дейностите, насочени към 
обновяване и развитие на населените места, диверсификация в не-земеделски 
дейности, подобряване на услугите (около 70% от средствата) и повишаване 
на човешкия капацитет за местни инициативи и развитие (около 30% от 
средствата по оста). 

 При прилагането политиката за развитие на селските райони след 2007 г. 
ще нараства значението на подхода Лидер като инструмент за децентрализирано 
управление и интегрирано развитие на селските райони. В предприсъединителния 
период на България МЗГ с помощта на различни донори реализира поредица от 
различни инициативи и проекти, с цел създаване на капацитет за прилагане на 
подхода Лидер. Средствата, определени за приоритетна ос 4 за инвестиции в 
участието на местните общности в развитието на селските райони, ще 
представляват 2,5% от помощта, като тази сума ще е част от бюджетите по трите 
предходни области. 

 Постигането на целите, които са заложени в политиката за развитие на 
селските райони, не би било възможно без съпричастието и активността на хората, 
без създаването на капацитет на място, информирането и обучението им за 
формулиране и изпълнение на стратегии за местно развитие. Насърчаването на 
диалога и сътрудничество между различните действащи лица в развитието на 
селските райони е важна стъпка за засилване на гражданското общество на местно 
ниво и изграждане на работещи партньорства. Ето защо е необходимо и в бъдеще 
да бъдат подкрепени усилията за изграждане на капацитет в селските райони за: 

• разработване на местни стратегии за развитие;  
• създаване и укрепване на МИГ;  
• изпълнение на местни стратегии за развитие; 
• насърчаване на сътрудничеството между районите, както и 

международното сътрудничество. 
 От изключително значение за България през първите три години е да се 
акцентира върху дейностите за формиране на умения за разработване на местни 
стратегии за развитие, както и за създаване и укрепване на МИГ, чрез използване 
на възможностите за придобиване на умения и оживяване на териториите. С цел 
развиване на местния капацитет и подобряване на местното самоуправление, 
България ще стартира и процеса по прилагане на стратегиите на изградените МИГ.  
 Изхождайки от ограничения капацитет на местно ниво за създаване на 
МИГ, управление на стратегии за развитие на териториите от селските райони и 
умения за работа в мрежа и сътрудничество, особено извън общностите в селските 
райони, по-голяма тежест при определяне на средствата ще се даде на мерки и 
дейности, насочени към информиране, обучение, придобиване и развитие на 
умения на местно ниво, около 70% от бюджета по оста. При определяне 
финансовата тежест на дейностите и мерките по тази ос ще се  акцентира и на  
управление и прилагането на местните стратегии за развитие.  
 По подходът Лидер стратегиите за местно развитие ще включват мерки от 
ос 1 и 3. 
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 Техническата помощ възлиза на 4% от средствата. 

Приоритетни  области  и  индикатори  
Изпълнението на гореописаните стратегически дейности ще бъде 

интегрирано в четири приоритетни области, както следва: 
1. Инвестиции в земеделие и горско стопанство с цел 

преструктуриране, подобряване на човешкия потенциал, насърчаване 
производството на биологични продукти и на иновациите при преработката и 
добавянето на стойност 
 Индикаторите, с които ще се измерва постигането на първия приоритет са: 

• продуктивност на работната сила в земеделието - средногодишен ръст 
от 2,5% (БДС/ГРЕ); 

• ефективност на сектор земеделие – БДС/БП; 2003 г. – 43,7% - 2013г.- 
50%; 

• създадени нови продукти (процеси, технологии) – 50. 
 

2. Опазване на околната среда и устойчиво управление на земята 
Индикаторите, с които ще се измерва постигането на втория приоритет са: 
• 5% от ИЗП, включени в местата по НАТУРА 2000, подкрепени към 

2013 г.; 
• 8% от ИЗП да са заети с биологично производство. 

 
3. Разнообразяване на икономическите дейности, създаване на заетост 

и подобряване на инфраструктурата и услугите в селските райони 
Индикаторите, с които ще се измерва постигането на третия приоритет  са : 
• Нарастване на броя на земеделските стопани, които имат доходи извън 

земеделието;  
• Развитие на сектор услуги; 
• Развитие на базисната техническа инфраструктура в селските райони - 

1 000 км общински пътища;  
• Интернет достъп в селските райони. 
4. Инвестиции в участието на местните общности в развитието на 

селските райони 
 Индикатор, с който ще се измерва постигането на четвъртия приоритет е: 
 10 % от населението, живеещо в селските райони, обхванато от МИГ. 
 

ІV. Индикативен бюджет на Програмата за развитие на селските 
райони   

 
България ще прилага Националния стратегически план чрез една Програма 

за развитие на селските райони, разработена на национално ниво. 
Индикативният размер на средствата от ЕЗФРСР за периода 2007-2013 г. е 

2 309,30 млн. евро. 
20% от средствата за развитие на селските райони за първите три години 

след присъединяването 2007-2009 г. (20% от 733 млн. Евро без съфинансирането 
от българска страна) ще бъдат насочени за мярка „Национални доплащания към 
директните плащания”.   

Всички средства от ЕЗФРСР са резервирани за цел сближаване, тъй като 
цялата територия на страната е класифицирана като територия по тази цел. 
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V. Вътрешна и външна съгласуваност на Плана, координация с помощта по 
другите финансови инструменти на Общността 
 
Съгласуваност на Плана с други Европейски стратегически документи и 
планове за действие 
 Националният стратегически план ще допринася за реализиране на 
европейските стратегически приоритети и за изпълнението на Целите на Седмата 
рамкова програма за опазване на околната среда и Европейския план за действие 
за равитие на биологични храни и земеделие, Европейския план за действие за 
опазване на биоразнообразието и Европейския план за действие за опазване на 
видовете.  
 Планът за действие за биомасата на Европейската комисия ще се реализира 
чрез подкрепа за използването на биомасата. С подкрепата ще се търси 
положителния ефект, който ще окаже тяхното използване върху селските райони, 
с възможностите за повишаване на заетостта в горския и селскостопански сектор, 
както и разумно и устойчиво използване на природните ресурси.  

Предвидените мерки за залесяване на земеделски и неземеделски земи ще 
допринесат за изпълнението на решенията от Протокола от Киото и  Конвенцията 
за борбата с опустиняването. Възстановяването на потенциала за производство и 
въвеждането на превантивни мерки е в съотвествие с приоритетите на 
Министерската конференция по защита на горите в Европа. 

С подкрепа за обучение в областта на новите информационни технологии 
за земеделските стопани в рамките на ос 1 и черз подкрепа за изграждане на 
компютърни клубове и информационни центрове в селата в рамките на ос 3 ще се 
реализира европейският приоритет за въвеждане на информационни и 
комуникационни технологии в земеделието и селските райони. 

 
 
Съгласуваност между приоритетните области 

 В рамките на първата приоритетна ос подкрепата за полупазарни 
стопанства ще се допълва от подкрепа за предоставяне на консултантски услуги, 
обучение и подкрепа за сдружаване, за да могат обединени в организации на 
производители, тези стопанства да намерят по-добри пазари за реализация. Ще се 
създадат предпоставки за развитие на биологичното производство чрез обучение и 
чрез подкрепа за инвестиции. Организациите на производители на биологична 
продукция също ще бъдат обект на подкрепа. 

 Мярката "Обучение" ще се използва за получаване на базисни знания за 
екологичните практики за управление на земята. Обучените фермери ще бъдат 
потенциалните кандидати по мерките от НАЕП.  

Подкрепата по ос 1 за инвестициите за съхранение на оборски тор и 
компенсациите в рамките на мярка "Стандарти на Общността" ще допълват 
действията по ос 2 за решаване на проблемите, свързани със замърсяване на 
водите. Подкрепата за инвестиции, необходими за преминаване от 
конвенционално към биологично производство, ще засилва ефекта от подкрепата 
за биологичните производители в рамките на ос 2. 

Разработването на планове за управление на местата от Натура 2000 ще 
може да се извършва чрез мерките от ос 3. 

 Чрез подкрепата за земеделските производители в планинските райони в 
рамките на втората приоритетна област ще се създадат предпоставки за опазване 
на природата и нейната атрактивност (Минимални изисквания за добри 
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земеделски и екологични условия). Същата ще се допълва от подкрепа за 
разнообразяване на дейността им в области извън селското стопанство, например 
селски туризъм, занаяти. 
 Мерките от ос 1 и 3 ще се прилагат и чрез оста Лидер.  
 
Координация с помощта по Първи стълб на Общата селскостопанска  
политика (ОСП) 
 Мярка „Създаване на организации на производители” е свързана с 
организациите на производителите (ОП), подкрепяни в рамките на Първи стълб на 
ОСП. С цел избягване на двойна подкрепа ОП, които са обект на мерките за 
пазарна подкрепа в рамките на Първи стълб, няма да се подпомагат  в рамките на 
Програмата за развитие на селските райони.   
 
Координация със Структурните фондове и с помощта по Европейския фонд 
по рибарство 
 Постигнатата допълняемост и съгласуваност, с цел избягване на 
припокриването между Оперативните програми по структурните фондове и 
оперативната програма “Рибарство и аквакултури” и Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР), е дадена в Приложение  3 Координационен механизъм. 
 Координацията на стратегическо ниво е от изключително значение за 
постигане на съгласуваност между различните политики , като по този начин се 
постига оптимално въздействие върху социално-икономическото развитие на 
страната. 
 В страната е изграден координационен механизъм, с цел целесъобразно 
разпределяне на предвидената помощ от Европейските структурни фондове, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд 
за рибарство, Европейската инвестиционна банка и други финансови инструменти 
и институции. 
 С цел осигуряване на координация при подготовката на стратегическите 
програмни документи с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2.08.2002 
г. за създаване на Координационен съвет по Националния план за развитие и за 
координация на процеса на подготовката на програмните документи за участие на 
Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз (обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.) е създаден Координационен съвет по НПР 
и НСРР, председателстван от министъра на финансите. Членове на Съвета са 
заместник-министри на всички министерства, ангажирани в процеса. 
 Съветът координира действията за избягване на дублиране на мерките в 
различните ОП и Програмата за развиите на селските райони. 
 
VІ. Ангажименти по изграждане на Национална селска мрежа и предвиден 
бюджет 

 Процесът на иницииране и изграждане на Национална селска мрежа 
стартира през 2004 г. с информационни семинари. На национална конференция, 
проведена през месец ноември 2005 г., беше представена за първи път пред 
заинтересованите страни Концепция за изграждане на Национална селска мрежа. 
Съгласно концепцията в мрежата ще членуват местни неправителствени 
организации (НПО), регионални или национални мрежи от браншови 
организации; местни инициативни групи; национални и регионални сдружения на 
общините; НПО, работещи в областта на устойчиво местно развитие и селски 
райони; сдружения на бизнес производители; екологични НПО, общини и 
представители на националните, регионалните и местни структури на 
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Министерството на земеделието и горите и Министерство на околната среда и 
водите. 

 

 Основните функции на Националната мрежа за развитие на селските 
райони в България са: 

1. Осигуряване на информация за потребителите на мрежата – 
потенциалните бенефициенти по мерките на Програмата за развитие 
на селските райони; 

2. Предоставяне на обучителни семинари и експертна помощ за развитие 
на капацитета на потенциалните бенефициенти. Съдействие за 
създаване и изграждане капацитета на местните инициативни групи;  

3. Иницииране и опосредстване на диалогичност между представителите 
на различните организации и структури, активно работещи за 
развитието на селските райони и властите на национално и местно 
ниво; 

4. Укрепване и разширяване на мрежата в периода на действие на 
Програмата; Организиране на изследвания за нуждите на програмата; 

5. Дейности по участието в Европейската мрежа за развитие на селските 
райони. 
Техническото изграждане и функциониране на Националната мрежа ще се 

осъществява от секретариат (оперативно звено), избран чрез търг, на конкурсен 
принцип, по критерии, определени в Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г. 

Дейностите по изграждане и функциониране на мрежата ще бъдат 
подпомагани от мярката “Техническа помощ” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013 г., като се предлага финансирането на 
мрежата да е до 1,5% от общия бюджет на мярката. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Таблица 1  БДС в земеделието и горското стопанство  
 

Показатели 
 

2000 2001 2002 2003 
 

2004 

Брутен вътрешен продукт (БВП) 
– текущи цени - млн.лв.  26 753 29 709 32 335 34 547 38 008

Реален ръст на БВП  5,4 % 4,1 % 4,9 % 4,5 % 5,6 % 
В т.ч. 
Брутна добавена стойност (БДС) 
– млн.лв. 

23 697 26 356 28 526 30 227 32 942

Брутна добавена стойност за 
селско  и горско стопанство –  
млн. лв. 

3 301 
 

3 533 
 

3 460 
 

3 498 
 

3 581 
 

Ръст на брутната добавена 
стойност (физически обем) за 
отрасъл земеделие и горско 
стопанство – (спрямо предходна 
година)  

- 10,3 % 0,4 % 6,1% -1,4% + 2,1% 

Източник: Национални сметки, НСИ, Статистически справочник  2005 
 

Таблица 2  Външна търговия със земеделски стоки - 2000- 2004 г. 
      (млн. щ. д.) 

 
2003 Година 2000 2001 2002 

 
2004 

Износ - FOB 491,6 508,4 716, 0 783,2 1 055,0 
Внос - CIF 352,3 408,1 476,0 598,0 808, 0 

Салдо 139,3 100,3 240,0 185,2 247,0 
Износ - ЕС 164,0 195,0 317,6 394,4 484,1 
Внос – ЕС 144,0 165,4 196,7 335,4 415,0 
Салдо 20,0 29,6 120,9 59,0 69,1 
Източник: НСИ  
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Таблица 3 Специализация на земеделските стопанства 
Вид специализация Брой стопанства % 

Полски култури 69 541 10,4% 
Зеленчуци 21 827 3,3% 
Трайни насаждения 32 965 5,0% 
Преживни животни 117 337 17,6% 
Свине, птици, зайци 53 877 8,1% 
Смесени - растениевъдство 69 528 10,4% 
Смесени - животновъдство 191 588 28,8% 
Смесени - растениевъдство и 
животновъдство 106 641 16,0% 
Некласифициарни 2 244 0,3% 
Общо 665 548 100.0% 

Източник : МЗГ, дирекция “Агростатистика” Преброяване на земеделските 
стопанства в България` 2003 

Около 50% от преживните животни се намират в стопанства, 
специализирани в отглеждането им. Стопанствата, специализирани в отглеждане 
на преживни животни, са около 117,3 хиляди (18% от стопанствата в страната). 
Въпреки големия брой стопанства, в тях се отглеждат 44% от говедата и биволите, 
36% от овцете и едва 27% от козите. Със своя икономически размер от 0,8 
икономически единици това са най-дребните специализирани стопанства. В 
стопанства, специализирани в отглеждане на полски култури, се отглеждат 85% от 
пшеницата, 82% от ечемика, 70% от царевицата и 92% от слънчогледа, като 
тяхната средна ИЗП е 31,2 ха. В тази група са 2/3 от големите стопанства. 96% от 
стопанствата, специализирани в отглеждане на трайни насаждения, са с размер 
под 2 икономически единици  Най-малка е групата на специализираните в 
отглеждане на зеленчукови култури стопанства – 3,3%. Въпреки че стопанисват 
под 1% от използваната земеделска площ (ИЗП) на страната, в тях се отглеждат 
62% от градинските, 75% от оранжерийните зеленчуци, над 90% от цветята и 99% 
от гъбите. Те са и малко по-големи от специализираните в отглеждане на трайни 
насаждения. 

От гледна точка на специализацията, стопанствата на физическите лица са 
специализирани в животновъдството, а тези на юридическите лица и едноличните 
търговци в растениевъдството. 
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Таблица 4 Брой стопанства, според юридическия им статут и 
образованието на техните управители 
Юридически статут на 

стопанствата 
От които стопанства, чиито управител има 

 

Общо стопанства 

Само 
практически 

опит в 
земеделието 

Средно-
специално 
земеделско 
образование 

Полувише или 
висше или 

следдипломна 
квалиф. в 
земеделието 

 
 

(бр.) % % стопанства % стопанства % стопанства) 

Физически лица  658 594 98.96 98% 2% 0% 
ЕТ 3 072 0.46 79% 12% 9% 
Кооперации 1 992 0.30 44% 22% 34% 
Търговски дружества 1 518 0.23 55% 12% 34% 
Сдружения 67 0.01 82% 9% 9% 
Други  305 0.05 36% 7% 56% 
Общо 665 548 100% 98% 2% 1% 

Източник : МЗГ, дирекция “Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства в 
България` 2003 

 

Таблица 5  Разпределение по размер на предприятията от ХВП и 
производството на етерични масла към 31.12.2003 г. 

Брой предприятия 
микро малки средни големи  общо Сектори 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 
Общо преработваща 
промишленост 

19 962 71% 5 
809 21% 1 

957 7% 399 1% 28 127 100%

Общо ХВП 4 752 74% 1 
287 20% 345 5% 55 1% 6 439 100%

Производство на захар 1 14,3% 1 14,3% 3 42,9% 2 28,6% 7 100%
Производство на 
хомогенизирани готови 
храни, вкл. детски и 
диетични 

4 44,4% 5 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 9 100%

Производство на пиво 4 28,6% 1 7,1% 2 14,3% 7 50,0% 14 100%
Производство на 
хранителни подправки 
и сосове 

24 58,5% 12 29,3% 3 7,3% 2 4,9% 41 100%

Производство на вина 
от грозде 37 39,8% 29 31,2% 22 23,7% 5 5,4% 93 100%

Производство на 
растителни и 
животински масла и 
мазнини 

53 55,2% 27 28,1% 15 15,6% 1 1,0% 96 100%

Производство на 
готови храни за 
селскостопански 
животни (фуражи) 

70 56,5% 44 35,5% 10 8,1% 0 0,0% 124 100%

Производство на 
мелничарски продукти 168 60,2% 86 30,8% 25 9,0% 0 0,0% 279 100%
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Брой предприятия 
микро малки средни големи  общо Сектори 

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % 
Нишесте и нишестени 
продукти 
Преработка и 
консервиране на 
плодове и зеленчуци 

172 55,3% 87 28,0% 49 15,8% 3 1,0% 311 100%

Производство на мляко 
и млечни продукти 292 63,8% 136 29,7% 26 5,7% 4 0,9% 458 100%

Производство, 
преработка и 
консервиране на месо и 
месни продукти 

376 57,8% 207 31,8% 61 9,4% 7 1,1% 651 100%

Производство на хляб, 
хлебни изделия,сухари, 
макарони, юфка, кус-
кус и др. тестени и 
сладкарски изделия 

2 693 82,2% 487 14,9% 80 2,4% 15 0,5% 3 275 100%

Производство на 
етерични масла 25 78,1% 4 12,5% 3 9,4% 0 0,0% 32 100%

Източник: НСИ 
 

 
Таблица 6 – Оценка спрямо нивото в ЕС на технологичното равнище на 

предприятията за част от секторите от ХВП за 2001г. (% от предприятията) 
Сектор Билки 

и гъби 
Плодове 

и 
зеленчуци 

Други Фуражи Хлебни 
изделия 

Мелници Месо Мляко Мед Тютюн Вино Общо 

съвременно 23,1% 6,9% 10% 12,5% 18,5% 0% 15,8% 25% 20% 0 5% 12,4% 
Източник: Владимиров, Ж., Кацарски, И., Харизанова, О., Маламова, Н., Баджаков, М. & Тодоров, Т. ,  
Предприятията от ХВП на България: конкурентноспособност в условията на институционална 
промяна (социологически анализ), С.,  “Прийм трейд” ООД, 2002г. 
 
Биологично производство и пазари за реализация 

Общата площ, заета с биологично производство в края на 2004 г., е 
12 284,14 ха, което представлява 0,21% от общата площ на земеделските земи. От 
тях площите, преминали периода на преход, са 11 771,47 ха (0,20 %), а тези в 
период на преход са 512,67 ха (0,008 %).  27 881 ха са одобрените площи за 
събиране на диворастящи плодове и билки през 2004 г. Оранжерийното 
производство в страната е представено с 12 оранжерии и заема площ от общо 
206 440 м2 (20,64 ха), преминали периода на преход. В тях се отглеждат 
зеленчукови култури и плодове. 77 са растениевъдните стопанства, като в 56 от 
тях продукцията е вече сертифицирана, а останалите 21 в момента се намират в 
период на преход. 5 са биологичните животновъдни ферми, като в тях се 
отглеждат общо 722 животни (говеда, овце и кози). Пчеларството е също един от 
секторите в аграрния отрасъл, който има потенциал за развитие на биологичното 
производство. 23 508 е броят на пчелните семейства, отглеждани по методите на 
биологичното производство, към момента в страната, които се отглеждат в 258 
пчелина. Други 375 пчелни семейства се намират  в период на преход и се 
отглеждат в 11 пчелина.  Постепенно започва да се развива и биологичното 
производство на посадъчен материал и вече има 4 стопанства, които произвеждат 
сертифициран посевен и посадъчен материал от 3 вида култури.  



 37

Интересът на българските производители към биологичното производство 
нараства. Основните пречки за по-бързото развитие на сектора са свързани с липса 
на средства за инвестиции в специфични селскостопански машини и слабо 
развитият вътрешен пазар, непозволяващ реализацията на продукцията от по-
дребните биологични производители. 

Понастоящем, българските биологични продукти са предназначени 
основно за износ. Добър прием в страните-членки на ЕС, които са и основното 
направление за износ на български биологични продукти, намират традиционни за 
страната продукти като етерично-маслени култури, подправки, билки, плодове, 
зеленчуци, мед. Прогнозата е и след присъединяването на България към ЕС тези 
пазари да се запазят и разширят, предвижда се и разширяване на асортимента на 
продуктите,  които традиционно се отглеждат в страната.  

През месец октомври 2005 г. Колегиумът на МЗГ одобри Национален план 
за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006-2013 г. Освен 
за утвърждаване на съществуващите и завоюване на нови външни пазари, редица 
мерки са предвидени най-вече за развиване на вътрешния пазар на биологични 
продукти и храни, който в момента фактически липсва. Важно място в 
Националния план заемат мерките за разширяване на произвежданата гама от 
растителни и животински продукти по биологичен начин. 
 
 
Необлагодетелствани райони на България 

 
По дани от дирекция “ Поземлени имоти, регистри и информационни 

технологии ” на МЗГ селскостопанският фонд в България е 6 489 321,7 ха. От него 
4 831 522,2 ха (74,5%) са ниви, ливади, овощни градини и др. Площта на мери и 
пасища е 1 102 661,5 ха. (17,0%), а 555 138 ха са другите селскостопански 
територии.  

В българското законодателство планинските райони са дефинирани в 
следните нормативни актове:  

1. НАРЕДБА № 14 от 1.04.2003 г. на Министъра на земеделието и горите 
и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне 
на населените места в селски и планински райони. 
 Критериите за определяне на землищата и общините, които са планински 
са: 
 - Планинските райони обхващат територията с надморска височина над 600 
м или под 600 м, но с дълбочина на разчленение на релефа над 200 м разлика 
между най-ниската и най-високата точка на 1 кв. км, с гъстота на разчленение на 
релефа над 2 км/кв. км и с наклон на терена над 12 градуса. Планински са 
общините, в които повече от половината от землищата на населените места, 
включени в тях, са планински райони. 
 
 2. Закон за регионално развитие - ДВ 14/22.02.2004 г. В него са 
дефинирани “изостанали планински райони“ със следните критерии: 

- В териториалния обхват на изостанал планински район се включват 
общини, територията на всяка от които е със средна надморска височина над 500 м 
или под 500 м, но със средна за територията дълбочина на разчленение на релефа 
над 150 м разлика между най-ниската и най-високата точка на един квадратен 
километър, със средна за територията гъстота на разчленение на релефа над 1,5 км 
на квадратен километър и среден наклон на релефа над 7 градуса. 

 
За нуждите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 г. е разработен  проект на Наредба за определяне на критерии и обхват на 
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необлагодетелстваните райони в България, като са определени планински и други 
необлагодетелствани райони. В предложението на обхват се включва 55,4% от 
територията на страната и 42,4% от селскостопанския фонд.  

От януари 2005 г.  стартира пилотна схема в шест общини: Батак, Вършец, 
Котел, Малко Търново, Чупрене и Болярово, пет планински и една определена по 
критериите за други необлагодетелствани райони, където  се тества схемата на 
компенсаторно плащане за земеделски производители, с национални средства от 
ДФ “Земеделие” . 

Успешно завърши реализирането на дейностите по пилотната схема за 
2005г.  

От общия за 6-те общини селскостопански фонд 122 666,4 хектара, в 
схемата са участвали земеделски производители с 7 865 ха или 6,4%, като за 
отделните общини процентното разпределение е: Малко Търново – 1,1%, Чупрене 
– 2,7%, Вършец – 4,6%, Батак – 2,3%, Котел – 4,1% и Болярово – 12%.   
 

Работа за мобилизиране на местните общности 
През февруари, 2003 г. с цел подготовка на България за прилагане на 

Инициатива Лидер от момента на присъединяване към ЕС, стартира съвместният 
проект на Министерство на земеделието и горите   и  Програмата ПРООН 
“Устойчиво развитие на селските райони. 

Проектът работи за подобряването на капацитета и сътрудничеството на 
общинските администрации, селскостопански производители, малки и средни 
предприятия, неправителствени организации, професионални сдружения и 
кооперативи чрез създаване на 11 МИГ по методологията Лидер, с участието на 
трите сектора: неправителствен, местни власти и бизнес. Цели се не само 
подкрепа за създаване на МИГ, но и помощ при изготвяне на стратегиите на МИГ 
за местно развитие, тяхното обучение, изграждане на капацитет и финансово 
подпомагане за оперирането им. Учредени са 11 местни инициативни групи по 
модела и критериите на “Лидер+” с разработени стратегически планове за 
развитие на устойчиво земеделие и горско стопанство и алтернативен туризъм, по 
които са финансирани редица проекти, както публични, така и частни. 
Създадените местни инициативни групи обхващат 4,3% от територията на 
страната и 1,6 % от населението. Предвид тези данни и натрупания от миналото 
централизиран подход на управление и финансиране на дейностите и политиките  
в България, се извежда нуждата от целенасочени дейности по подготовката на 
местни подходи за управление, като се акцентира върху промяната на нагласите 
на хората, формулиране на умения за управление на ресурсите и изграждане и 
поддържане на партнъорство и сътрудничество между различните интереси и 
потребности на общностите.  
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Приложение 2 

Базови индикатори за измерване на въздействието 
 

Приоритетна ос Индикатор Показател за 
измерване 

Стойност 2004 

Хоризонтални 
индикатори 

Икономическо 
развитие  

– БВП на глава от 
населението  лв 
(ЕС -25=.100) 

4 885 

 заетост Заети като 
процент от 

общото население 
на същата възраст 

 

 безработица  % безработни - 
средногодишно 12,67% 

Ос І 
Конкурентноспособност 

   

  
Професионално 
обучение и 
образование в 
змеделсското 
стопанство  

% земеделски 
производители,  
преминали   

базово и пълно 
образование   

3% 

 Възрастова 
структура в 
земеделието  
  

<  35 год. 
>= 55 год 

5% 
 

66% 

 Продуктивност на 
работната сила в 
земеделието-  
 

БДС на зает в 
земеделието- 

общо и по сектори  
2 004 евро 

 Инвестиции в 
земеделието   

Инвестиции в 
земеделието  324 млн. евро 

 Заетост в 
земеделието  заети ( ГРЕ)  

791 560   
 Икономическо 

развитие в 
земеделието – 
 

БДС в 
земеделието 

 
 
 

1 586,5  млн. 
евро 

 Продуктивност на 
РС в ХВП БДС/зает в ХВП  

 Икономическо 
развитие на ХВП 
 

БДС в ХВП  

 Инвестиции в 
ХВП   

Инвестиции в 
ХВП – млн. лв.  

 Заетост в ХВП   
 Продуктивност на 

работната сила в 
горите 

БДС в горско 
стопанство на зает  

 Инвестиции в Инвестиции в  
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горския сектор  горския сектор 
 Значимост на 

полупазарни 
стопанства- % от 
стопанствата 

Брой ферми < 1 
икон. ед.  

Ос ІІ Агроекология    
 Баланс на азота в 

кг/ха 
-89,5  

 Концентрация на 
нитрати в 
повърхностните  
води  

1,7мг/л 
 

% Намаляване  

 Концентрация на 
нитрати в 
подпочвените 
води 

22,79 мг/л 
/средно 
аритметична 
стойност/ 

% Намаляване 

 Концентрация на 
пестициди в 
повърхностните 
води 
/Дунавскинрайон/ 

0,019 мг/л 
/средно 
аритметична 
стойност/ 

% намаляване 

 Концентрация на 
пестициди в 
подпочвените 
води 

0,011 мг/л 
/средно 
аритметична 
стойност/ 

% намаляване 

 Площи, заети с 
биологично 
земеделие 

0,02% 8% 

Ос ІІІ Селско развитие    

 Земеделски 
производители с 
доходи извън 
земеделието 

% на земеделските 
стопанства с 
доходи извън 
земеделието 

 

 Заетост в не-
земеделски сектор 

Заетост във 
вторичен и 
третичен сектори 

 

 Икономическо 
развитие на 
неземеделски 
сектор 

БДС във вторичен 
и третичен 
сектори  

 

 Туристическа и 
базисна 
инфраструктура в 
селските райони 

Брой на местата за 
нощуване /хотели, 
къмпинги и т.н./ 

 

 Развитие на 
самозаетостта 

Самонаети лица  

 Интернет достъп в 
селските райони 

%  население 
абонирани за DSL 
интернет 

 

 Развитие на сектор % БДС в услугите  
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услуги 
 Нетна миграция Ниво на нетна 

миграция  
 

    
ЛИДЕР    
 Развитие на МИГ  Дял на 

населението, 
обхваното от МИГ 

 

 
 

 
Базови индикатори за измерване на съдържание 

 
Приоритетна ос Индикатор Показател за 

измерване 
Стойност 

2004  
Хоризонтални 
индикатори 

Определяне на 
селски райони 

По дефиницията на 
ОИСР 

% от територията на 
страната 

 

 Значимост на 
селските райони 

% население в 
селските райони  

  % БДС в селските 
райони  

  % заетост в селските 
райони  

 Гъстота на 
населението 

Гъстота на 
населението в 
селските райони 

 

 Възрастова 
структура 

Значение на младите 
хора (5-14) %  

  Значение на хората в 
средна възраст (15-

54 и 54-64) % 
 

  Дял на възрастното 
население (>= 64) %  

 Структура на 
икономиката 

% БДС в първичен 
сектор  

  % БДС във вторичен 
сектор  

  % БДС в третичен 
сектор  

 Структура на 
заетостта 

% заетост в 
първичен сектор  

  % заетост във 
вторичен  сектор  

  % заетост в третичен 
сектор  

 Дългосрочна 
безработица 

% дългосрочно 
безработни  

 Използване на 
земята % земеделска земя  
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  % горски площи  
  %   
  % застроени площи  
Ос І 
Конкурентноспособност 

   

 Използване на 
земеделските земи 

% обработваеми 
земеделски земи 92,1% 

  % пасища и ливади 3,7% 
  % трайни 

насаждения 3,5% 

 Структура на 
земеделските 
стопанства 

Брой земеделски 
стопанства 665 550 

  ИЗП (ха) 2 904 480 
  Размер на 

стопанствата (ха) 
средно и 

разпределение в 
групи 

4, 4 ха 
<5 ха  - 96,8% 

=5 и <50ха 
2,4% 

>= 50 ха – 
0,8% 

  

Размер на 
стопанствата (икон. 
единици) средно и 
разпределение в 

групи 

Средно – 1, 6 
иконом. 
единици 
< 2 икон. 
единици – 

92,4% 
= 2 до 100 
икон. 

единици – 
7,2% 

=100 икон. 
единици - 

0,3% 
  Заетост ( ГРЕ) 791 560 
 Горска структура Горски площи за 

дърводобив (ГПД) 3 124 (000)  ха

  Собственост (% ГПД  
избраема 

собственост) 
 

  Среден размер на 
частните 

горевладелци (ха от 
общите горски 

площи) 

 

 Горска 
продуктивност 

Нетен годишен обем 
на прирастта 3,3(000) м3 

Ос ІІ     
 Необлагодетелствани 

райони 
% на ИЗП в 
планинските 
необлагодетелствани 
райони 

 

  % на ИЗП в други  
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необлагодетелствани 
райони 

  % на ИЗП в 
специфични 
необлагодетелствани 
райони 

 

 Площи с екстензивно 
земеделие 

% ИЗП с 
екстензивно 
земеделие  

 

  % ИЗП с ниска паша 
(ЖЕ/ха) 

 

  % ИЗП в местата по 
Натура 2000 

 

 Качество на водите % от територията на 
страната, определена 
като нитратно 
чувствителни зони 

61% 

 Водоползване % на напояваните 
земеделски площи 
(за 2003 г. 

 1,4% 

  % на площите с 
инсталации за 
напояване (2003) 

2,3% 



 44

Приложение 3 

Допълняемост и съгласуваност между дейностите, финансирани 
от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и Европейския 

фонд за рибарство 
 

 В съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските 
райони и в областта на Кохезионната политика на Общността, е необходимо да 
се осигури взаимна допълняемост и съгласуваност между дейностите, които ще 
са обект на финансиране от Структурните фондове (а именно Европейски фонд 
за регионално развитие (ЕФРР),  Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен 
фонд (КФ)) от една страна, и ЕЗФРСР и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), 
от друга. За целта на национално ниво са възприети ръководни принципи, които 
очертават демаркационната линия между помощта за развитие на селските 
райони, мерките за развитие на “Рибарство и аквакултури” и дейностите, 
финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
 По отношение на инвестициите в инфраструктура ръководен принцип 
ще бъде видът на общината/населеното място, в които ще се извършва 
съответната интервенция. За инвестиции в транспортна инфраструктура 
ЕЗФРСР ще подпомага изграждането и обновление на общински пътища и 
улици в населените места в селските райони. Подобряването на общинските 
пътни връзки между отделните села в селските райони ще се подкрепя от 
ЕЗФРСР, докато подобряването на пътните връзки “град-село” ще са обект на 
подпомагане от инструментите на структурната и кохезионната политика. 
Съответно подкрепата за авто-магистрална, първокласна, второкласна мрежа, 
както и пътища 3ти клас, които са с регионално значение и свързват градските 
центрове и агломерационните ареали с прилежащите им територии, ще се 
подкрепят от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 
 В областта на инвестициите във водоснабдителна инфраструктура и 
канализация, помощта за развитие на селските райони от страна на ЕЗФРСР ще 
е насочена само към населени места до 2000 еквивалентни жители, съответно 
населени места с над 2000 еквивалентни жители щe са обект на подпомагане от 
структурните инструменти на ЕС. 
 Чрез ЕЗФРСР ще се подкрепя изграждането на трупосъбирателни 
площадки, екарисажи, както и друга инфраструктура за селскостопански 
отпадъци. Съответно изграждането на депа и друга инфраструктура за отпадъци 
ще са обект на подпомагане от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС. 
 В областта на инвестициите в екологична инфраструктура – 
включващи рехабилитация и строителство на дренажни съоръжения и малка 
инфраструктура за защита от наводнения и брегова ерозия - бенефициенти на 
помощта за развитие на селските райони ще бъдат само регистрирани 
земеделски производители, съответно инструментите на кохезионната политика 
ще обхванат останалите групи потенциални бенефициенти. 
 В областта на инвестициите във възобновяеми енергийни източници, 
допустими бенефициенти за подпомагане от ЕЗФРСР ще бъдат регистрирани 
земеделски производители, микропредприятия, преработващи горски продукти, 
и предприятия от ХВП, до 750 работника или с оборот не повече от 200 млн. 
евро, преработващи продукти, описани в Приложение I на Договора за 
създаване на Европейска общност, от секторите допустими за подпомагане по 
ЕСФРСР, както и общини./населени места от селските райони. Останалите 
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групи потенциални бенефециети ще се подпомагат от структурните 
инструменти на Кохезионната политика. 
 В областта на инвестициите в човешки капитал, допустимите 
бенефициенти за подпомагане от ЕЗФРСР ще бъдат земеделски и горски 
производители и работещи в техните стопанства, както и представители на 
местните общности в селските райони, които ще се подкрепят за изготвяне и 
изпълнение на местни стратегии за развитие. Инвестиции за професионално 
обучение за заетите в сектор «Рибарство» ще се извършват по линия на ЕФР. 
Всички останали потенциални групи бенефициенти (вкл.от ХВП), свързани с 
този тип инвестиции ще се подпомагат от структурните инструменти на ЕС. 
 По отношение на подкрепата в областта на туризма, ЕЗФРСР ще 
подкрепя селски туризъм, като допустими бенефициенти ще бъдат физически 
лица на територията на селските райони на Република България. Дейности за 
развитие на риболовен туризъм ще бъдат обект на подкрепа от ЕФР. Съответно 
потенциални бенефициенти, които ще се подпомагат от структурните 
инструменти на Кохезионната политика на ЕС, ще бъдат Държавна агенция по 
туризъм, общински администрации, МСП в сферата на туризма, общински 
сдружения, браншови, местни и регионални туристически организации. 
Подкрепата ще е насочена за развитие на балнеоложки, културен и еко-туризъм, 
както и за международна промоция на туризма. 
 В областта на ХВП, по линия на ЕЗФРСР ще се подкрепят предприятия 
до 750 работника или с оборот не повече от 200 млн.Евро, като инвестициите 
ще са насочени към преработката и маркетинга на селскостопански 
продукти, описани в Приложение I на Договора за създаване на Европейска 
общност, от секторите допустими за подпомагане по ПРСР, с изключение на 
рибните продукти. Инвестициите в преработката и маркетинга на рибни 
продукти ще се извършват чрез ЕФР. Помощта за развитие на селските райони 
ще бъде насочена и към микро-предприятия за първична преработка на горски 
продукти. Съответно МСП, с изключение на гореспоменатите, ще бъдат 
потенциални бенефициенти на помощта по Структурните фондове. 
 С цел разнообразяване на икономиката в селските райони и 
развитието на сектори, различни от земеделието, помощта от ЕЗФРСР ще бъде 
насочена към земеделски производители и членове на техните семейства по 
права линия от първа степен7 за въвеждане на не-селскостопански дейности и за 
разнообразяване на дейността им. Същевременно ЕЗФРСР ще подпомага 
създаването и развитието на микро-предприятия, като потенциални 
бенефициенти ще са регистрирани земеделски производители. Всички останали 
потенциални групи бенефициенти ща са обект на подпомагане от структурните 
инструменти на ЕС. 
 Помощта за развитие на селските райони ще бъде насочена към микро-
предприятия, осигуряващи основни услуги за населението и бизнеса 
(включително въвеждане и достъп до ИКТ) за населението от селските райони 
на Република България. 
 

 

                                                           
7 Съгласно Семейния кодекс, чл.46(1) и чл.47(2)   
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        Приложение 4 
 
 Определените според ОИСР селски райони са територии на ниво NUTS 
III с гъстота на населението под 150 души на кв.км. Данните според тази 
дефиниция са представени в Таблица 1. Областите в България (NUTS III) са 
групирани в три категории: преобладаващо селско, значително селско и 
преобладаващо градско, в зависимост от дела на населението, живеещо в 
селските общини. 

 
Таблица 1: Територия и население в селските райони, съгласно 
дефиницията на ОИСР 
 

Територия по тип области Население по тип области 
Преобладава
що селско 

Значително 
селско 

Преобладава
що градско 

Преобладаващо 
селско  

Значително 
селско 

Преобладав
ащо градско 

% от общата територия на страната 
 

 

% от общото население на страната 

 
76.5 22.3   

1.2   58.4 26.3 15.4 

Източник : Данните са изготвени въз основа на информация от Евростат  за 
2003 г. 
 

  

Таблица2:  Сравнение на селското население по двете дефиниции 
 

Видове дефиниции % от общата 
територия % от общото население 

ОИСР   
98.8 

 
84.7 

НПРЗСР 2000-2006 г. 83.7 41.9 
Източник : Данните са изготвени въз основа на информация от НСИ за 2003 г. 
 
 
 Дефиницията за селски район на ОИСР обхваща само един критерий – 
гъстота на населението на административно-териториално област, докато тази 
от НПРЗСР добавя и броя на жителите на общинския център на територията на 
административно-териториално ниво община.  Така приетото определение в 
НПРЗСР 2000-2006 г. е   удобно за администриране, но изключва от обхвата на  
селските райони голям брой села, които са лишени от подкрепа по мерките  за 
селско развитие. 
 На заседанията на работната група по подготовка на проекта за 
стратегически план и при провеждане на информационните срещи в страната, се 
разискват с представителите на местните власти, на  неправителствени 
организации и на Националния статистически институт, различни варианти на 
критерии за дефиниране на селските райони, за целите на политиката за 
развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Към момента най-
подкрепяна при обсъжданията  е дефиницията селски район в България е 
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територията на административна единица област (NUT III),  с изключение на 
областните градове, които са силно урбанизирани територии. Броят на селищата 
извън този обхват е 28. При тази дефиниция над 92% от територията ще бъде в 
обхвата на селските райони и около 50% от населението на страната. 
  Окончателната дефиниция ще бъде обоснована и разписана в  
Програмата за развитие на селските райони 2007-2103 г.  
 

 


