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Списък на съкращенията 
 
БВП  Брутен вътрешен продукт 
БДС  Брутна добавена стойност 
ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници 
ВПС   Висока природна стойност  
ГДЗЗ  Горска и друга залесена земя 
ГПД  Горски площи за дърводобив 
ГПС  Горски площи за сеч 
ГРЕ  Годишна работна единица 
ДФЗ  Държавен фонд “Земеделие” 
ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕС  Европейски съюз 
ЕСФ  Европейския социален фонд 
ЕФРР  Европейския фонд за регионално развитие 
ЕФР  Европейски фонд по рибарство  
ЗБР  Закон за биологичното разнообразие 
ЗЗО  Зони от значение за Общността  
ИЗП  Използвана земеделска площ 
ИКТ  Информационни и комуникационни технологии 
ИРГР  Институт по растителни генетични ресурси 
ИЕ  Икономически единици 
КФ  Кохезионния фонд 
МЗГ  Министерство на земеделието и горите 
МИГ  Местни инициативни групи 
MКЗГЕ Министерска конференция по защита на горите в Европа 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МР  Междинен район 
МСКО  Международна стандартна класификация на образованието 
МСП  Малки и средни предприятия 
МФ  Министерство на финансите 
НВМС  Национална ветеринарно-медицинска служба 
НОР  Необлагодетелствани райони 
НАЕП  Национална агроекологична програма 
НГПС  Националната горска политика и стратегия  
НРС  Наблюдение на работната сила 
НПРЗСР Национален план за развитие на земеделието и селските райони 

(по програма САПАРД) 
НПО  Неправителствена организация 
НПР  Национална програма за реформи 
НСИ  Национален статистически институт 
НСПРСР Национален стратегически план за развитие на селските райони 
НСРР  Национална стратегическа референтна рамка 
НССЗ  Национална служба за съвети в земеделието 
ОГРУСЗ Оценка на горските ресурси в умерените и северните зони 
ОИСР  Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
ОП  Организация на производители 
ОРНО  Обща рамка за наблюдение и оценка 
ОСП  Обща селскостопанска политика 
ПГа  Парникови газове 
ПГр  Преобладаващо градски 
ПИРИТ Поземлени имоти, регистри и информационни технологии 
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ПРООН Програма за развитие на Обединените нации 
ПРСР  Програма за  развитие на селските райони 
ПС  Преобладаващо селски 
САПАРД Специална програма за присъединяване в областта на 

земеделието и селските райони 
СЕПП  Схема за единно плащане на площ 
СЗЗ  Специални защитени зони 
СР  Стандартна разлика 
УПЗДЗЕС Условия за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние 
ХВП  Хранително-вкусова промишленост 
LAU  Местни административни единици 
NUTS Класификацията на териториалните единици за статистически 

цели 
CLC  проект „КОРИН - земно покритие” 
  



 

1. Основен анализ на състоянието на икономиката, 
обществото и околната среда 

1.1. Обща характеристика  
 
Република България е разположена в югоизточната част на Европа и общата й 
територия е 111 000 кв. км. На север тя граничи с Румъния и р. Дунав, на изток 
– с Черно море, на юг с Турция и Гърция и на запад – с Бившата югославска 
република Македония и Сърбия (Фигура 1). 
 
Фигура 1 Карта на България 

 
 
Населението на страната в края на 2004 г. бе 7,8 милиона души. 
 
Българската икономика постигна стабилен икономически растеж през периода 
2000–2004 година. През 2004 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна 
реално с 5,7% и достигна 19 570 милиона евро (Таблица 1). 
 
 
Растежът на БВП бе подпомогнат от растежа на всички компоненти на 
вътрешното търсене. Подобряването на бизнес-средата доведе до значително 
нарастване на търсенето на инвестиции. За периода 2000-2004 средният 
годишен растеж на брутообразуването на основния капитал достигна реално 
14,9%. 
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Стабилният растеж на икономиката доведе до постепенно нарастване на 
реалните доходи и заетостта, което от своя страна допринесе за нарастване на 
вътрешното потребление. Вътрешното потребление бе подпомогнато също и от 
разширяването на банковите кредити, което в периода 2003-2004 г. надхвърли 
50% годишно. 
 
Таблица 1 Основни макроикономически индикатори 

Индикатори  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
БВП в текущи цени млн. 

евро 13 678,5 15 
190,1 

16 
566,7 

17 
704,8 

19 
849,7 

Ръст на БВП в 
постоянни цени 
(спрямо предходната 
година) 

% 5,4 4,1 4,5   5,0    6,6    

БДС млн. 
евро 12 115,9 13 

475,4 
14 

370,9 
15 

136,5 
16 

584,8 
млн. 
евро 1 687,8 1 806,2 1 757,8 1 778,1 1 820,2 

БДС в земеделието, 
лова, горското 
стопанство и 
рибарството (НКИД, A, 
Б) 

% от 
общата 
БДС 

13,9 13,4 12,2 11,7 11,0 

Степен на нарастване 
на БДС в 
земеделието, лова, 
горското стопанство и 
рибарството в 
постоянни цени 
(спрямо предходната 
година) 

% -10,3 0,3 4,7    -2,3    2,3    

Среден годишен брой 
на заетите 000 2 980,1 2 968,1 2 978,6 3 166,5 3 226,3 

000 781,2 766,4 768,5 805,9 803,1 Среден годишен брой 
на заетите в 
земеделието, лова, 
горското стопанство и 
рибарството (НКИД, A, 
Б) 

% от 
общото 26,2 25,8 25,8 25,5 24,9 

Ниво но 
безработицата % 16,4 19,2 18,1 13,7 12,0 

Средногодишен 
процент на 
инфлацията 

% 10,3 7,4 5,8 2,3 6,2 

Текущ баланс млн. 
евро 761,4 -855,2 -402,5 -972,3 -1 131,3 

Преки чуждестранни 
инвестиции 

млн. 
евро 1 103,3 903,4 980 1850,5 2 727,5 

Бележка: Всички изчисления и суми, посочени в български лева в НСП и неговите приложения, са преизчислени в евро, 
използвайки официалния обменен курс от 1,95583 евро/лв. 
Източник: НСИ 
 
Износът също отбеляза нарастване през периода 2000-2004 г., но нарастването 
на вноса бе по-голямо, което доведе до увеличаване на дефицита по текущия 
баланс. През 2004 г. дефицитът по текущия баланс бе 5.8% от БВП. 
 
Въпреки бързия икономически растеж БВП на България на глава от 
населението бе едва 29,7% от средния за ЕС-25 за периода 2002-2004 г. 
 
От 2001 г. се отчита нарастване на заетостта и намаляване на безработицата в 
България. През периода 2000-2004 г. средният брой на заетите лица нарасна с 
около 10%. Въпреки това нивото на заетостта остава ниско – 43,7% от 
лицата над 15-годишна възраст са работили през 2004 г. 
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В периода 2000-2004 г. имаше стабилна тенденция към намаляване на 
безработицата в България. Нивото на безработица спадна от 16,4% през 
2000 г. на 12% през 2004 г.  
 

1.2. Икономическо  състояние  на  земеделието ,  хранително-
вкусовата  промишленост и  горското  стопанство   

 
Значение на земеделието и горите 

 
Земеделието и горите имат значителен принос за БВП, износа и заетостта в 
България. През 2004 г. БДС, генерирана от земеделието, горите и 
хранително-вкусовата промишленост достигна 1 820,2 милиона евро (Вж. 
Таблица 1). 
 
Относителният дял на земеделието и горите в БДС намаляваше през 
последното десетилетие. Той спадна от 18,7% през 1998 г. на 13,9% през 2000 
г. и до 11% през 2004 г. (Вж. Таблица 1) Спадът в дела на земеделието в БДС 
се обяснява с бавния и неравномерен растеж на сектора и с по-бързото 
развитие на националната икономика. 
 
Според данните от НСИ през 2004 г. средногодишният брой на лицата, заети 
в земеделието, лова, горите и рибарството (НКИД, A, Б) е бил 803 100 или 
24,9% от общия брой на работещите в България. 
 
 Използване на земите 
 
Общата територия на България е 11,1 милиона хектара, от които 5,3 милиона 
хектара (48%) са използвана земеделска площ (ИЗП), а 3,7 милиона хектара  
(33,6%) – горска и друга залесена площ (Таблица 2). 
 
Таблица 2 Използване на земята през 2004 година 

Вид ха (000) % от общата 
площ % от ИЗП 

1. Земна площ 10 876,1 98,0  
1.1. Използвана земеделска площ 5 330,5 48,0  

от която    
Обработваема земя 3 296,8  61,8 
Постоянни затревени площи 1 800,8  33,8 
Трайни насаждения  215,8  4,0 
Други площи, вкл. семейни градини 15,1  0,3 
Оранжерийни култури 2,0  0,0 

1.2 Залесена площ 3 734,5 33,6  
от която горска площ 3 601,3   

1.3 Друга земна площ 1 811,1 16,3  
2. Вътрешни водни площи 223,2 2,0  
Обща площ 11 099,4 100,0 100,0 

Източник: Дирекция „Агростатистика”, МЗП 
 
През 2004 г. обработваемата земя е била 3,3 милиона ха (61,8% от ИЗП) и 
около 70% от нея - съсредоточена в 3 региона от NUTS 2 – Североизточен, 



 8

                                                

Северен-Централен и Южен-Централен регион. Угарите са били 0,4 милиона ха 
или 13,4% от обработваемата земя 1. 
 
Постоянните пасища и ливади са достигнали 1,8 милиона ха (33,8% от ИЗП), а 
трайните насаждения - 0,2 милиона ха (4,0% от ИЗП). 
 
Преструктурирането на българското земеделие и липсата на правителствена 
подкрепа доведоха до различни форми на изоставяне на земи – преустановени 
или непостоянни селскостопански дейности. Според данните на МЗП 
земеделските земи, които не са били използвани за земеделски цели през 2004 
г. повече от три години са били 450 000 ха и тенденцията е към увеличаване. 
Проучванията показват, че най-силно са засегнати планинските региони, в 
които животновъдството е западнало, регионите с други природни ограничения 
или лошо качество на почвите ( Вж. също Раздел 1.2.). 
 
През 2004 г. 73% от цялата земеделска земя са били частна, 22% общинска и 
5% държавна собственост. 
 
Съществува значителна разпокъсаност на собствеността върху земята в 
България, породена от възстановяването на собствеността върху земите. 
Средният размер на земеделските парцели е 0,6 ха. Размерът на парцелите 
варира според региона, в зависимост от природните дадености и структурата 
на културите – от 0,3 ха в Смолян ( регион NUTS 3) до 3,0 ха в района на 
Добрич2. 
 
Разпокъсаността на поземлената собственост е сериозно препятствие за 
дългосрочни инвестиции в земеделието, култивиране на земята и ефективно 
използване на земеделската техника. Съществува и ясна потребност от мерки 
за комасиране на земята. 
 
Политиката на МЗП е ориентирана към подпомагане на доброволната 
комасация чрез подобряване на законодателната среда и даване на насоки на 
фермерите. Въз основа на опита, натрупан в изпълнението на пилотни проекти 
за комасация3, през 2007 г.  Законът за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ) претърпя промени с цел включване на правила за 
доброволна комасация на земята. Измененията уреждат процедурите за 
промяна на границите на земеделските имоти и изменение на картите за 
възстановена собственост. Измененията създават законови предписания за 
включване на държавна и общинска земеделска земя в проектите за комасация 
на земята. Освен това измененията предвиждат изготвянето на комасационни 
планове, които освен промяна на границите на земеделските имотивключват и 
мерки, свързани с инфраструктурата, напояването и околната среда. МЗП 
разработва наредби за създаването на комасационни планове. 
  
Развитието на пазара на арендуване/наемане на земя чрез комасиране на 
земеползването помага да се преодолее проблемът с разпокъсаната поземлена 
собственост. През 2003 г. средно 79% от ИЗЗ на земеделските стопанства са отдадени 

 
1 Като угар се определят всички земи, включени в сеитбооборота, независимо дали са обработвани или не, и върху 
които не се отглеждат никакви култури по време на стопанската година. Угарите са част от обработваемата земя. 
2 Източник: МЗГ, Дирекция „Поземлени отношения”. 
3 От 2002 г. се прилагат пилотни мерки по комасацията на земята в различни региони на България в рамките на 
проекти, подпомогнати от холандската предприсъединителна програма МАТРА и Световната банка. Целта им е да се 
изгради опит в подготовката на комасационни планове,  както и развитието на политиката. 
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под аренда и наем. Стопанствата на физически лица са арендовали / наели около 
половината от земята, а кооперации и земеделски компании – 93%4. Има положителна 
тенденция на нарастване на средната продължителност на договорите за аренда 
/наем от една година през 1997 г. на три години през 2004 г. и нарастване на 
официалните писмени договори от 56% през 1997 г. на 82% през 2004 г.5 Измененията 
в ЗСПЗЗ от 2007 г. дават също така и „правото на първи купувач” на фермери, които са 
арендоавали / наели дадена земя с договори за 5 и повече години, което се очаква да 
повиши тяхната дългосрочна сигурност и по този начин да създаде инициативи за 
инвестиции.  
 
За да се намали проблемът с разпокъсаността на парцелите, фермерите 
(собственици или арендатори/наематели) често договарят годишни 
споразумения за замяна на парцели, за да обособят по-големи масиви. 
Измененията на ЗСПЗЗ през 2007 г. въведоха по-добро урегулиране на 
споразуменията за замяна на парцели, увеличавайки тяхната прозрачност и 
подобрявайки процедурата за уреждане на спорове. 
 
Развитието на пазара за продажба на земя се очаква да допринесе за 
окрупняването на земята в България. През последните години пазарът на 
продажбата на земя се засили, но все още е ограничен заради очакванията за 
значително увеличаване на цените на земята, нерешени спорове за наследство 
и широкото разпространение на стопанства за собствена консумация. През 
последните години пазарът на земята получи тласък от влизането на няколко 
фонда за инвестиции в земеделски земи. Политиката на МЗП е да подпомага 
развитието на пазара на земята чрез подобряване достъпа до информация и 
поддържане на актуализирани регистри на собствениците и ползвателите на 
земеделски земи. 
 

Структура на земеделските стопанства 
 
През 2003 г. в България са функционирали 665 500 земеделски стопанства6. 
Повечето от тези стопанства (75%) са обработвали до 1 ха, което всъщност 
представлява по-малко от 7% от общата ИЗП7. От друга страна само 0,8% от 
стопанствата са обработвали повече от 50 ха, но те са обработвали по-
голямата част от ИЗП – 78%. 
 
Съществуват значителни различия между размера на стопанствата, 
ръководени от физически лица и ръководените от юридически лица 
(кооперативи, дружества, еднолични търговци, съдружия). През 2003 г. 
огромната част от земеделските стопанства са били управлявани от физически 
лица (658 600). Това са били предимно малки земеделски стопанства, 99% от 
които имат по-малко от 5 ха ИЗП. 
 
През 2003 г. е имало около 6 500 земеделски стопанства, управлявани от юридически 
лица (включително еднолични търговци и кооперативи). Тези стопанства обхващат 
70% от ИЗП на всички стопанства, включени в преброяването от 2003 г., със средно 
ИЗП  290 ха на стопанство. В тази група влизат около 2 000 кооперации, които 

 
4 Данни от преброяването в земеделието през 2003 г. 
5 „Нови предизвикателства пред пазарите на арендата”, Световна банка 2006 г. 
6 Анализът на раздела се основава на данните от земеделското преброяване от 2003 г., освен ако не е посочено друго. 
7 Земеделското преброяване не обхваща стопанствата, чийто размер не покрива прага за земеделско стопанство (за 
дефиниция – вж. Таблица 1), угарите и около 2 милиона ха мери. Общата ИЗП на изследваните земеделски стопанства 
е 2,9 ха, от които 92,1% са обработваема земя, 3,7% - пасища и ливади и 3,5% - многогодишни култури. 
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обработват 40% от ИЗП. Земеделските кооперации имат основен принос към 
добавената стойност в земеделието в периода на преход към пазарно 
стопанство, но значението им отбелязва спад.. Секторът на земеделските фирми 
включва 4 500 единици, регистрирани по Търговския закон, които обработват 30% от 
ИЗП. 
 
Таблица 3 Разпределение на земеделските стопанства според размера на ИЗП, животинските 
единици и работната сила (2003 г.) 
 

Земеделски 
стопанства 

ИЗП Животни СР Работна сила

ИЕ брой    
(000) % ха     

(000) % ЖЕ 
(000) 

% Млн. 
евро 

% ГРЕ    
(000) % 

По-малко от 1 ИЕ 508,2 76,4 275,1 9,5 636,1 60,7 261,5  20,3 480,3 60,7

От 1 до 4 ИЕ 139,4 20,9 252,7 8,7 514,4 26,9 278,4 21,6 213,3 26,9

От 4 до 40 ИЕ 14,7 2,2 408,0 14,0 175,8 4,9 172,0 13,3 39,0 4,9

От 40 до 100 ИЕ 1,6 0,2 523,1 18,0 37,1 1,9 127,8 9,9 14,7 1,9

>=100 ИЕ 1,6 0,2 1 445,5 49,8 264,7 5,6 451,5 35,0 44,3 5,6

Общо 665,5 100,0 2 904,5 100,0 1 628,1 100,0 1 291,2 100,0 791,6 100,0
 
Забележка: Преброяването през 2003 г. обхвана земеделски стопанства, надхвърлящи поне един от следните прагове: 
0,5 ха ИЗП, 0,3 ха обработваема земя, 0,1 ха специализирани култури – зеленчуци, тютюн, хмел, памук, ароматни и 
медицински растения, семена, цветя или многогодишни култури, 0,05 ха оранжерии, 0,2 ха постоянно затревени площи 
или притежаващи 1 крава/ биволица/ кобила/ свиня/ репродуктивно мъжко животно, 2 други говеда/ впрегатни животни/ 
кози за разплод, 5 прасета/овце за разплод, 50 кокошки-носачки, 100 бройлера, 10 пчелни кошера,/10 зайци за разплод. 
Източник: Дирекция „Агростатистика”, МЗП –Преброяване на земеделските стопанства 2003  г. 
 
 
Големият дял на много малки земеделски стопанства допринася за малкия среден 
размер на земеделските стопанства в България – средно 1,6 икономически единици 
и 4,4 ха при 16 ха за ЕС-25.  
 
Броят на стопанствата, по-малки от 1 икономическа единица, е бил 508 000  или 76,4% 
от общия брой. Това са стопанства, чиято продукция е предимно за собствена 
консумация, които обработват по-малко от 0,5 от ИЗП. Те обработват едва 9,5% от 
ИЗП, но отглеждат 61% от животните. В стопанствата, произвеждащи за собствена 
консумация,  създават 60,7% от заетостта в земеделието. (Таблица 3).  
 
Стопанствата между 1 и 4 ИЕ са около 139 000 или около 21% от общия брой. Това са 
предимно полупазарни стопанства, произвеждащи главно за лични нужди и 
предлагащи на пазара част от продукцията си8. В полупазарните стопанства е заета 
26,9% от работната сила в земеделието. 
 
Така общо - стопанствата, произвеждащи за собствена консумация, и полу-пазарните 
стопанства обхващат почти 90% от заетите в земеделието и 42% от стандартната 
разлика. Полупазарните стопанства и тези, произвеждащи за собствена 
консумация, имат значителни сходства по отношение модела на производство и 
продуктивност. Те се специализират в култури, изискващи интензивен труд (зеленчуци, 
плодове, лозя) и животни. Те са широко разпространени във всички региони на 
България, като моделът на специализацията зависи от местните природни условия. 
 

                                                 
8 За целите на политиката стопанствата за лично ползване се определят като: стопанства с ИЕ 1 до 4, отговарящи на 
критериите за плащане по СЕПП или НОР, при които възрастта на собственика е под 60 години. През 2003 г. броят на 
тези стопанства е бил 41 500 (около 6% от всички стопанства), като те са обработвали 4% от ИЗП при среден размер 
2,9 ха. През 2005 г. броят на стопанствата, отговарящи на определението за полупазарно стопанство, е намалял до 
34 500. 
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Появата и стабилността на голям сектор с полупазарни стопанства в България 
и такива, произвеждащи само за собствена консумация,  се обяснява с 
характеристиките на земеделските на земеделските реформи и икономическата 
ситуация през 1990-те години. Полупазарните стопанства и тези, произвеждащи 
само за собствена консумация, се разпространяват в резултат на 
възстановяването на собствеността върху земята и административното 
затваряне на кооперативите от социалистически тип. Те се появяват и като 
реакция на шока след реформите и кризата от 1997 г., която доведе до рязко 
намаляване на доходите и трайна висока безработица и се превърна в 
преобладаваща стратегия за облекчаване на бедността в селските райони. 
 
Част от полупазарните стопанства са създадени от хора, останали безработни 
след икономическото преструктуриране. Те нямат големи възможности за 
растеж и за превръщане на стопанствата в пазарни поради ограничените си 
ресурси, липсата на достъп до външен капитал и управленски способности. 
Полу-пазарните стопанства се поддържат и като форма на временна заетост на 
хората от селските райони докато търсят по-добри възможности за работа 
обикновено извън земеделието. Това обяснява и големия дял от 15% на 
стопаните, които определят себе си като безработни при Преброяването на 
земеделските стопанства през 2003 г.  
 
Малките стопанства са също и реакция на ниските доходи на селските и 
градските домакинства. Така например, около една четвърт от тези стопанства 
се поддържат като дейност, носеща допълнителен доход на заети в други 
сектори на икономиката. Около половината от стопанствата, произвеждащи за 
собствена консумация, и една трета от полу-пазарните стопанства се 
поддържат с цел осигуряване на допълнителни доходи на пенсионери, 
претърпели сериозен спад в доходите си. 
 
Настоящите тенденции на икономически растеж, нарастващите възможности за 
заетост и доходи в други отрасли създават стимули за напускане на 
земеделието от част от собствениците на полу-пазарни стопанства и не 
насърчават появата на нови стопанства от тази категория. Това ще доведе до 
спад в броя и значимостта на сектора с такива стопанства. Съществуват 
рискове, свързани с бързото разпадане на полу-пазарните и произвеждащите 
за собствена консумация стопанства. Първо, те представляват значителен дял 
от заетостта в селските райони и бързото им намаляване може да доведе до 
нов отлив на ресурси и население от селските райони и до изоставяне на 
земята. Второ, техният модел на специализация се различава значително от 
този на по-големите стопанства и спада в производството може да не бъде 
компенсиран от по-големите предприятия. Поради това е необходимо да се 
създадат стимули за окрупняване и превръщане в пазарни на тези полу-
пазарни стопанства, които могат да се развиват и да се превърнат в 
жизнеспособни търговски земеделски предприятия, както и да се насърчат 
инвестициите им във физически и човешки капитал с цел увеличаване на 
производителността и съответствие със стандартите на Общността. 
 
Големите земеделски стопанства са специализирани главно в отраслите на 
зърнените и техническите култури и поради това са силно концентрирани в 
районите, в които се произвежда зърно. Има 1600 стопанства с икономически 
размер над 100 икономически единици, които обработват близо половината от 
ИЗП и допринасят за 35% от общата стандартна разлика в земеделието. 
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Големите земеделски стопанства ще извлекат значителни ползи от 
въвеждането на схемите за единно плащане на площ по първия стълб на ОСП 
(СЕПП). До края на септември 2007г. са се регистрирали 78 900 стопани и са 
идентифицирали общо 3,38 млн. хектара земя в системата ИСАК. 
Земеделските стопанства с повече от 100ха са 5 250 и обработват повече от 
75% от земята. 
 

Работна сила в земеделието 
 
През 2003 г. работната сила в земеделието възлиза на 1,35 милиона души, от 
които 45,5% жени9. Работната сила в земеделието се равнява на 791 600 
годишни работни единици (ГРЕ) 10. 
 
По-голямата част от работещите в земеделието са били заети в малки 
стопанства – 75% са работили в стопанства с по-малко от 1 ха, а 93% в 
стопанства с по-малко от 5 ха. Това определя високия дял на семейните 
работници сред работната сила (95,6%). 
 
През 2003 г. около една четвърт от собствениците и същевременно 
управители на стопанствата, имат друга доходоносна дейност извън 
земеделието. Една пета от собствениците на земеделски стопанства имат 
основна дейност извън земеделието (от 8% при фермите над 100 ИЕ до 23% 
при фермите под 1ИЕ). 
 
Работници, които не са членове на семейстовото и са наети в земеделските 
стопанства, са били 59 500 през 2003 г. Повечето от тях са наети в по-големи 
стопанства (75% са били в стопанства с над 40 ИЕ). 
 
През 2003 г. заетите на пълен работен ден в земеделските стопанства са били 
336 300 души, а други 150 400 души са отделяли за земеделска дейност повече 
от 75% от времето си (Таблица 4). Почти половината от работещите в 
земеделието са работили в стопанствата по-малко от 50% от работното си 
време. 
 
Таблица 4 Разпределение на работната сила в земеделието според отработеното време в 
стопанството 

 Брой (000) % от общия брой 
Пълно работно време 336,3 24,9 
От 75% до 99% от времето 150,4 11,2 
От 50% до 74% от времето 228,1 16,9 
Под 50% 633,3 47,0 
Общо  1 348,1 100,0 

Източник: Дирекция „Агростатистика”, МЗП – Земеделско преброяване 2003 г. 
 
                                                 
9 В този документ са използвани три основни източника на данни за заетостта в земеделието: земеделското 
преброяване от 2003 г., статистически данни за заетостта на НСИ и Изследването на работната сила на НСИ. 
Използваният източник е посочен в препратките. Дефинициите на земеделска работна сила, използвани в 
преброяването от 2003 г., са в съответствие с Решение на Комисията 2000/115. Данните на НСИ за заетостта 
обхващат: нает персонал, самонаети, неплатени семейни работници, работещи собственици на бизнес и се основава 
на регистрираната статистика за земеделските компании и данните от преброяването през 2003 г. за заетостта в 
стопанствата на физически лица. Изследването на работната сила на НСИ е тримесечно извадково изследване на 
домакинствата и е в съответствие с препоръчаните категории и методология на Евростат. 
10 В този раздел се използват данни от земеделското преброяване през 2003 г., освен ако не е посочено друго.  
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Един от основните проблеми на българското земеделие е застаряването на 
работната ръка. През 2003 г. едва 11,6% от лицата, заети в земеделието, са 
били на възраст под 35 години при 54,6% на лицата над 55 години и повече. 
(Таблица 5).  
 
Таблица 5 Разпределение на работната ръка в земеделието по възраст 

 Общ брой на работещите Управители на ферми 
 Брой (000) % от общия 

брой 
Брой (000) % от общия брой 

Под 35 години 156,9 11,6 34,1 5,1 
От 35 до 54 години 454,8 33,7 192,6 28,9 
55 години и повече 736,5 54,6 438,9 65,9 
Общо  1 348,1 100,0 665,5 100,0 

Източник: Дирекция „Агростатистика”, МЗП – Земеделско преброяване 2003. 
 
Броят и делът на младите земеделски стопани в България е много нисък. Така 
например, през 2003г. стопаните на възраст до 35 години са едва 7,8% от 
тези на възраст над 55 години, в сравнение с 18% за ЕС-25. Липсата на 
начален капитал и управленски умения са значителни бариери за навлизането 
на млади хора в земеделския сектор и за развитието на жизнеспособни 
стопанства. Необходима е подкрепа за навлизане на млади и образовани хора 
в земеделието, за да се осигури замяна на големия брой възрастни стопани и 
да се ускори увеличаването на производителността в сектора. 
 
По-голямата част от хората, заети в земеделието, нямат официално преминато 
селскостопанско обучение, както и управленски и бизнес умения. Само 2,4% от 
управителите на земеделски стопанства имат основно и пълно 
селскостопанско обучение. 
 
Цялостното ниско образователно ниво на заетите в земеделието е друг 
проблем. Наблюдението на работната сила (НРС) от 2004 г. показва, че 57% от 
заетите в земеделието са били с образователно ниво  по Международните 
стандарти за класификация на образованието (МКСО) от 0 до 2 (начално и 
основно образование), докато за страната той е средно 17%. Делът на 
работещите с висше образование е едва 4,4% (при  средно за страната 25%). 
 
Това ясно разкрива необходимостта от разработване на система за 
непрекъснато професионално обучение на фермерите и подобряване на 
качеството и обсега на системата за съвети в земеделието. 
 

 
Достъп до кредити 

 
Достъпът до кредити беше един от основните проблеми, ограничаващи 
развитието и модернизацията на земеделските стопанства в България, въпреки 
че от 2003 г. насам ситуацията се подобрява. 
 
Нарастването на конкуренцията сред търговските банки доведе до значително 
нарастване на предоставяните кредити и подобряване на кредитните условия 
(по-дълги периоди на погасяване, по-ниски лихви и допълнителни гаранции). 
Банките разработват специални кредитни продукти за малки и средни фирми, 
включително земеделски  производители. Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) 
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разработи специална схема, осъществявана чрез търговските банки, за 
улесняване достъпа до кредити за кандидатите по САПАРД. 
 
Въпреки това достъпът до кредити остава значителен проблем за малките и  
средни земеделски производители в България, което ограничава техните 
инвестиции и намалява търсенето на подкрепа. За да се улесни достъпът до 
кредит на потенциалните бенефициенти по ПРСР, МЗП и ДФЗ договориха 
споразумение с 21 търговски банки за преференциално отношение към 
бенефициенти по ПРСР11. МЗП ще следи развитието на кредитния пазар и, 
където е възможно, ще разработи специализирани кредитни схеми, 
улесняващи достъпа до кредити. 
 
 

Основни земеделски сектори 
 
През 2004 г. растениевъдното производство достигна 51,8% от общата 
земеделска продукция. Зърнените култури, зеленчуците и индустриалните 
култури достигат 80,4% от стойността на растителната продукция (Таблица 6). 
 
Таблица 6 Структура на общата селскостопанска продукция (2004) 
 

ИЗП % от общата 
продукция 

Култури 51.8  
Зърнени  18.3 
Зеленчуци  14.4 
Индустриални култури  8.5 

Животновъдство 31.4  
Мляко  9.5 
Овце и кози  4.7 
Птици  4.7 
Свиневъдство  4.5 

Услуги 5.5  
Вторични неразделни неземеделски дейности 11.4  
Общо 100  
Източник: НСИ  
 
Земеделието има по-ниска продуктивност от останалите сектори на 
националната икономика. През 2004 г. БДС на заето лице е 2 260 евро или 43% 
от средната за страната. Производителността на труда в земеделието е 
сред най-ниските в страните членки на ЕС (12% от средната за ЕС-25 за 
периода 2002-2004 г.) 
 
По-голямата част от обработваемата земя през 2004 г. е била използвана за 
производство на зърнени култури (около 1,9 милиона ха или 58%), маслодайни 
култури (0,6 милиона ха или 19%), индустриални растения12 (5%) и зеленчуци 
(4%). (Вж. Таблици 1-4, Приложение 2.1.) 
 
Видът растениевъдство варира според икономическия размер на стопанството. 
Най-големите стопанства (над 100 икономически единици) са специализирани 

                                                 
11 Участващите търговски банки ще приемат очакваната безвъзмездна помощ като гаранция в предварителните 
финансови операции на одобрените проекти. ДФЗ и банките ще създадат регистър на безвъзмездните помощи, приети 
като гаранция. Освен това някои от участващите банки са поели ангажимент да не искат допълнително обезпечение, в 
случай че заемът е под 25 000 евро. 
12 В тази група са тютюнът, протеиновите култури, влакнодайните растения и други промишлени култури. 
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главно в зърнени и технически култури (предимно слънчоглед). Те заемат 54% 
от площите със зърно и 58% от площите с технически култури на стопаните, 
включени в Преброяването на земеделските стопанства през 2003г. Малките 
стопани са много важни производители на пресни плодове и зеленчуци, грозде 
и кореноплодни култури. Така например, стопанствата под 4 икономически 
единици обработват 56% от площите със зеленчуци, 45% от площите с трайни 
насаждения е 79% от площите с кореноплодни култури. 
 
Значителен дял от растениевъдната продукция произхожда от земеделски 
стопанства от смесен тип. По данни от преброяването от 2003г. смесените 
стопанства произвеждат половината от кореноплодните култури, една трета от 
ечемика, зеленчуците и царевицата. 
 
Основните зърнени култури включват пшеница, царевица за зърно и ечемик. 
Производството на пшеница през 2004г. е 4 млн. тона, на царевица за зърно – 
2,1 млн. тона и на ечемик – 1,2 милиона тона. Североизточен и Северен 
централен район (ниво NUTS 2) са произвели около 60% от пшеницата и 
ечемика и 85% от царевицата за зърно в страната.  
 
Слънчогледът и рапицата са основните маслодайни култури. През 2004г. 
производството на слънчогледово семе възлиза на 1 млн. тона, от които около 
70% са произведени в Североизточен и Северен централен район.  
 
Земеделските търговски дружества отглеждат 17% от площите със зърнени 
култури и 18% от площите с маслодайни култури, а еднолични търговци 
оглеждат съответно 13% и 15% от площите със зърнени и маслодайни култури. 
Останалите площи със зърнени и маслодайни култури са в стопанствата на 
физически лица. 
 
Около 80% от производството на зеленчуци е концентрирано в Южна България. 
 
От трайните насаждения лозята са водещи по отношение на заета площ –
61% от общата площ, заета с трайни насаждения.  
 
Тютюнът е важна техническа култура за България. Централният южен район 
произвежда 61% от общото количество тютюн.  
 
В сектора растениевъдство  ниската продуктивност се определя до голяма 
степен от малкия размер на стопанствата, ниското ниво на механизация, 
ниското качество на семената и лошите практики за управление на земята. 
 
Липсата на инвестиции в земеделско оборудване води до значително 
нарастване на използването на ръчен труд, а оттам и ниска производителност 
на труда. През 2004 г. общият брой на тракторите в България е около 32 000, а 
на комбайните – 10 000. по-малко от 5% от земеделските стопанства на 
физически лица са притежавали трактор. Значителна част от земеделската 
техника е остаряла и амортизирана. Така, въпреки значителната помощ по 
САПАРД за модернизация на земеделската техника, има нужда от 
допълнителни инвестиции в сектор растениевъдство. 
 
Значителни инвестиции са необходими също и за засаждане и презасаждане на 
многогодишни култури и напояване във фермите. 
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Биологичното земеделие в България е слабо развито и броят на 
сертифицираните биологични стопанства е малък (виж Раздел 3.1.3). 
Биологичната продукция е основно за износ, тъй като вътрешният пазар е все 
още ограничен. Нараства външното търсене на основните за България 
биологични продукти като етерични маслодайни култури, билки, подправки, 
плодове, зеленчуци, мед. Земеделските стопани проявяват нарастващ интерес 
към биологичното производство и се нуждаят от подкрепа за преминаване от 
конвенционално към биологично земеделие и за покупката на специализирана 
техника. 
 
България има огромен потенциал за производство на енергийни култури.  
 
Животинската продукция представлява 31,4% от българската земеделска 
продукция в България. През 2004 г. броят на говедата достигна 672 000, на 
овцете – 1 692 000, на свинете – 931 000 и на козите 718 000 (Вж. и Приложение 
2.1 и 2.2). 
 
Преброяването на земеделските стопанства от 2003г. регистрира голям брой 
стопанства, специализирани в отглеждането на преживни животни – 117 000, 
които обаче, са твърде малки. Стопанства с размер под 4 икономически 
единици отглеждат 70% от говедата, 87% от овцете и 96% от козите. Малкият 
размер на стопанствата, неадекватната селекция и сграден фонд 
предопределят ниската продуктивност и ниското качество на продуктите. Към 
момента по-малко от 30% от суровото мляко, доставяно в 
млекопреработвателните предприятия в България, отговаря на европейските 
изисквания. Въвеждането на млечни квоти и нарасналите изисквания на ЕС за 
качеството на млякото ще доведе до бързо окрупняване на сектора, тъй като 
някои производители още ще намалят размера си и ще започнат да 
произвеждат само за собствена консумация, докато броят и делът на 
продукцията на по-големите стопанства, които са се приспособили или са в 
процес на адаптация към стандартите на Общността, ще нараства. 
 
Голям брой стопанства отглеждат свине (42%), но мнозинството от тях имат по 
1-2 свине. Стопанствата с повече от 100 животни наброяват 647 като те 
отглеждат 46% от свинете в страната. Свиневъдството дава над 50% от 
националното производство на месо.  
 
През 2004 г. селскостопанските птици наброяват 19,5 милиона, от които 88% са 
кокошки и пилета. Птицевъдството е концентрирано в големи стопанства. 
Промишленото производство на яйца доставя 60% от общото количество яйца. 
 
В животновъдния сектор  хармонизирането на националното законодателство 
с Европейското и въвеждането на стандартите на Общността в областта на 
хигиената, опазването на околната среда и хуманното отношение към 
животните, особено в секторите млекопроизводство и месопроизводство, 
изискват значителни инвестиции от българските стопани. Според оценки на 
асоциациите на производителите, само сектор млекопроизводство се нуждае от 
35 млн. евро за достигане на стандартите за качество на млякото. 81% от 
стопаните с млечни крави нямат инсталации за доене. Въвеждането на новото 
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Европейско законодателство по отношение на кокошките-носачки налага 
инвестиции от поне 30 млн. евро в сектор птицевъдство. 
 
Значителни инвестиции са необходими и за изграждане на площадки за 
съхранение на оборския тор и за пречиствателни съоръжения за отпадните 
води, особено в зони с висок риск от замърсяване на водите с азот. Към май 
2006г. едва 528 стопанства имат специална площадка за съхранение на 
оборския тор. 
 
 

Хранително-вкусова промишленост 
 
БДС в хранително-вкусовата промишленост през 2004 г. е 441,6 милиона 
евро13, а това представлява 2,6% от общата БДС. Лицата, заети в 
предприятията от сектора са били 111 000, което представлява 3,5% от общия 
брой на работещите в България. 
 
По отношение приноса за производството най-важните сектори в 
преработвателната промишленост са производството на хляб и хлебни изделия 
(около една четвърт от производството и една трета от заетостта), напитки 
(18% от производството), месопреработване (16% от производството) и тютюн 
(12%). След тях идват млекопреработването, обработката на плодове и 
зеленчуци, мелничарството, производството на масла, като всяко от тях 
представлява около 7% от промишленото производство. 
 
През 2004 г. хранително-вкусовата промишленост е допринесла за 15% от 
промишленото производство. В периода 2001-2004 г. продукцията от 
хранително-вкусовата промишленост нарастваше, но с по-малки темпове от 
цялостния растеж на промишленото производство. Най-бърз бе растежът на 
производството в месопреработвателната промишленост, преработката на 
плодове и зеленчуци и млечната промишленост. 
 
В периода 2001-2004 г. производителността на труда в хранително-вкусовата 
промишленост нарасна, но остава по-ниска от средната за страната.. БДС на 
заето лице в хранително-вкусовата промишленост през 2004 г. е била 4 036 
евро или 78% от средната за страната. Производителността на труда в 
хранително-вкусовата промишленост е била около 8% от таза на ЕС-25 за 2002 
г. 
 
През 2003 г. има около 6500 предприятия, работещи в хранително-вкусовата 
промишленост. 73% от които бяха микропредприятия, а 20% - малки 
предприятия. Броят на средните предприятия беше около 363 (6%) (Вж. 
Таблица 18, Приложение 2.3).  
 
Инвестициите в хранително-вкусовата промишленост през 2004 г. са 288 млн. 
евро, което отговаря на 7% от общите инвестиции в страната. Преките 
чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата промишленост достигат 2,8% 
от общите ДЧИ в България за 2004 г. Програма САПАРД насърчи растежа на 
инвестирането в тази промишленост и най-вече в пет сектора, одобрени от 

 
13 Анализът по-долу се базира на данни от НСИ, освен ако не е посочено друго. 
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програмата – млеко- и месопреработването, винопроизводството, преработката 
на плодове и зеленчуци и рибни продукти14.  
 
Хранително-вкусовата промишленост е най-важният пазар за земеделска 
продукция в България. Тя директно изкупва повече от 75% от продукцията от 
винено грозде, мляко, птици и 30 до 70% от плодовете. (Вж. Таблица 9, 
Приложение 2.1.). Изследванията на предприятията от хранително-вкусовата 
промишленост показват, че в някои сектори ефективността на 
преработвателната промишленост страда от структурните проблеми на 
българския земеделски сектор. Малкият размер на стопанствата води до ниско 
качество и/или незадоволително или неравномерно количество на продукцията 
от преработвателната промишленост, което създава сериозни проблеми, 
особено в секторите за преработка на мляко, месо, плодове и зеленчуци, 
където преобладаващата част от суровините идват от много малки ферми. 
 
Въпреки динамичната инвестиционна дейност в предприятията от хранително-
вкусовата промишленост през настоящата година, необходимостта от по-
нататъшни инвестиции е все още значителна, особено в онзи сектори, които 
задоволяват търсенето на вътрешния пазар – мелничарски продукти, месо- и 
млекопреработване, производство на фуражи, производство на масла и 
мазнини от растителен и животински произход – както и секторите, свързани с 
износа – преработка на плодове и зеленчуци, винопроизводство, производство 
на медицински и промишлени култури, производство на мед. 
 
Нивото на техническо и технологично качество, което е от изключителна 
важност за промишлеността, за да устои на натиска на конкуренцията в 
разширения Европейски съюз, все още е доста ниско. Според едно 
изследване15 в Южния централен район, където е най-големият брой 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, използването на 
интегрирани системи за производство е по-скоро изключение, отколкото 
правило. Две трети от предприятията има също така и проблеми с остаряло 
или неадекватно оборудване в процесите за контрол на качеството, 
опаковането и етикетирането. В различни технологични линии новото 
оборудване, използвано 5 години, представлява между 10 и 28% от цялото 
налично оборудване. Повече от половината от предприятията трябва да 
въведат или подобрят складовите помещения. Малка част от предприятията в 
хранително-вкусовата промишленост са сертифицирани по системата за 
качество ISO 9001. 
 
За да се приспособи към нарастващия конкурентен натиск, хранително-
вкусовата промишленост трябва да подобри своя иновативен капацитет. 
Необходимо е да се увеличат ресурсите, заделени за въвеждането на нови 
продукти или технологии, които подобряват производителността на 
промишлеността. Следователно, необходимо е да се подпомага вертикалната 
интеграция между фермери, преработватели и други заинтересовани страни от 
хранителната верига, чрез подпомагане на съвместни проекти, които ще 
въведат нови качествени продукти и технологии и ще разшият обхвата на 
земеделската продукция, използвана за преработка. 

 
14 Към август 2006 г. инвестициите в тези сектори достигнаха 217 млн. евро. Основната част от инвестициите по 
програма САПАРД за периода 2001-2006г. бяха в секторите месопреработване (34%), преработка на плодове и 
зеленчуци (23%) и винопроизводство (20%)..  
15 Фондация АРС, 2004г. 
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През последните 5 години предприятията от хранително-вкусовата 
промишленост предприеха действия да се подготвят за влизането на България 
в ЕС и да отговорят на стандартите за качество, хигиена и безопасност на 
труда16. За се отговори на стандарти на ЕС обаче, ще е са необходими 
допълнителни инвестиции. Предприятията от хранително-вкусовата 
промишленост са постигнали значителен напредък в хармонизирането на 
техните практики с изискванията на ЕС, но процесът още не е завършен. През 
2007 г. Постоянният комитет на хранителната верига и здравето на животните 
гласува в полза на даването на преходен период до края на 2009 г. за 378 
предприятия за месо и 208 за мляко в България ,за да се обновят до достигане 
структурните стандарти на ЕС.   
 
България има транзитен период до 31.12.2009 г. за суровото мляко, за да 
постигне пълно съответствие с изискванията на ЕС. За да отговорят на 
стандартите на ЕС, предприятията трябва да инвестират в оборудване и 
контрол на качеството и безопасността на суровините и храните, да подобрят 
съоръженията, да обновят съоръженията за пречистване на питейна вода и да 
увеличат енергийната ефективност. 
 
Има 7 съществуващи и 11 потенциални пазари на производители, които са в 
процес на изграждане, както и 81 стокови пазари на едро, регистрирани от 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Инфраструктурата и 
оборудването, използвани от част от регистрираните пазари на производители, 
са остарели и не отговарят на стандартите на Общността за хигиена и 
качество. Необходимо е да се реновират/подобрят съоръженията на 
съществуващите пазари на производители, за да се гарантира съответствие 
със стандартите на Общността. 
 
Важна потребност за предприятията от хранително-вкусовата промишленост е 
подобряването на системата за професионално обучение и увеличаване броя 
на работниците и ръководителите, участващи в програми за непрекъснато 
обучение. Обучението, свързано със постигането на стандартите на ЕС за 
безопасност на храните, се счита за приоритет.  
 

Външна търговия със земеделски продукти  
 

През 2004 г. делът на продукти от земеделски произход достигна 10,7% от 
общия износ. В периода 2002-2004 г. стойността на земеделския износ се 
удвои, което в съчетание с ниския растеж на вноса, доведе до 23% растеж на 
положителния външнотърговски баланс на отрасъла (Таблица 10, Приложение 
2.1). 
 
През 2004 г. най-голям дял в износа е постигнат в групата на зърнените култури 
(жито, царевица, ечемик) – 14%, тютюневи листа и цигари – 13,6%, маслодайни 
семена (предимно слънчоглед) – 11,1%, напитки – 8,5% (предимно вино), живи 
животни и животински продукти – 8,1% (Вж. Таблица 11, Приложение 2.1). През 

 
16 Решение на Комисията 2007/716/ЕС от 30 октомври 2007 г. постановява преходни мерки за структурни изисквания 
към някои предприятия в секторите на месото и млякото в България, предвидени в Регламенти (ЕС) № 852/2004 и (ЕС) 
№ 853/2004. 
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2004 г. петте водещи експортни стоки са тютюневите листа, слънчогледовите 
семена, виното, пшеницата и преработените плодове. В българския земеделски 
износ за ЕС преобладават суровините и субпродуктите, докато вносните 
продукти са предимно преработени продукти с висока добавена стойност. 
 
През 2004 г. около половината от експорта е за страните от ЕС (ЕС-25). Други 
важни експортни пазари са балканските страни (8,2%), страните от Персийския 
залив и Русия, както и други страни от ОНД (6,6%). 
 
 

Горско стопанство 
 
През 2004 г. България е имала 3,6 млн. ха гори, обхващащи 32,4% от територията 
(Таблица 7). През периода 1990-2004 г. площите с гори са се увеличили с около 
275 000 ха основно чрез природна сукцесия и залесителни дейности. 
 
Таблица 1 Горски площи в България (1 000 ха)  
 1990 2000 2004  
Гори  3 327 3 375 3 601 
Други залесени земи  130 105 133 

Източник: ФАО, Глобална оценка на горски ресурси (ОГР) 2005 г. Доклад за страната 150. Отдел „Горско стопанство” 
2005 г. 
 
Според Националната горска политика и стратегия за 2007-2013 г. в България, 
основната част от всички гори в България са държавна собственост – 78,1% от общия 
размер горски площи, където недържавните гори са 21,9% (893 000 ха) от общата 
горска площ. Тези недържавни гори включват:  
• Общинска собственост – 450 000 ха в 26 000 парцела; 

• Частна собственост – 382 000 ха в 550 000 парцела; 

• Друг вид собственост – 61 000 ха в 5 000 парцела. 

 
Поради продължаващия процес на възстановяване на собствеността върху бившите 
недържавни гори, делът на недържавните гори ще продължи да расте17. Структурата 
на собствеността на горите е неравномерно разпределена в страната. Частните гори 
са под формата на малки парцели, предимно под 1 ха.  
 
Докато държавните и общинските гори са добре управлявани и се контролират от 
властите, частните гори (особено малките гори) често не се управляват. Най-важната 
причина за ниските дейности в частните гори е малкият доход, както и високият дял на 
собствениците на гори, живеещи в градските райони, без мотивация да извършват 
подходящи и скъпи лесовъдни дейност в техните гори18. Следователно 
консолидацията на гората е стратегическа дейност според Националната горска 
политика и стратегия (НГПС), приета през 2003 г. 19. Допълнителните мерки целят 
организирането на тези малки горовладелци в частни горски сдружения. Един проект в 
Родопите показва, че организираните частни горовладелци са склонни да управляват, 
както и да консолидират своите гори. Стратегията на България е да подпомага 
подобни регионални усилия, както и да насърчава сътрудничеството между 
общинските горовладелци и частните горовладелци. Новата структура на 
собствеността налага и подобряването на достъпа до обучение на частни 

                                                 
17 Планира се процесът на реституция да завърши в края на 2007 г. 
18 Смята се, че над 30% от всички частни горовладелци живеят в големите градове.  
19 МЗГ (2003 г.): Национална горска политика и стратегия 2007-2013 г. 
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горовладелци, които притежават недостатъчни знания по техническите въпроси на 
лесовъдството и устойчивото управление на горите. 
 
Основните дървесни видове в България са дъб (32%), бор (25%) и бук (17%). Смърч 
(4%) и оставащата площ се състои от други дървесни видове. Възрастовото 
разпределение сочи значителна част от млади горички, това има съществено 
въздействие по отношение на вида на лесовъдните дейности и горскозащитните 
дейности.  
 
В момента 31% от всички гори (основно дъб и бук) са  издънкови гори, дължащи се на 
традиционните практики за управление на горите през последните десетилетия20. 
Издънковите гори обаче се характеризират с много ниско качество на дървения 
материал и доста нисък прираст на дървесина. За да се подобри 
конкурентоспособността на горския сектор в България, ще е необходимо да се 
трансформира значителна част от тези издънкови гори във високостеблени гори 
(приблизително 4%)21. Без някакви сериозни изменения в горската структура в 
дългосрочен план, горите в България ще са в състояние да произвеждат само 
нискокачествен дървен материал. При подобна употреба не се използва природният 
потенциал. Нещо повече, производството на висококачествен дървен материал като 
материал за сечене или производство на мебели ще увеличи конкурентоспособността 
на частните гори и техния доход. В НГПС и Националния план за действие за нейното 
прилагане, трансформирането на издънковите гори е с висок приоритет. От друга 
страна малкият доход на частните горовладелци не позволява сериозни дългосрочни 
инвестиции в горите. Следователно е необходимо да се подкрепят ефикасни проекти 
на горовладелци, целящи създаването на високостеблени гори. 
 
Залесяването може значително да допринесе за устойчивото управление на земята в 
България. Средната площ на залесената земя е 7 000 ха годишно, която се очаква да 
се увеличи в бъдеще чрез финансово подпомагане.  
 
Друг важен проблем са природните бедствия, засягащи горите в България. Основните 
причини за природните бедствия са горските пожари, насекомите и болестите. За да се 
постигне увеличаване на конкурентоспособността и устойчивото управление на 
земята, в бъдеще ще е необходимо да се отдели повече внимание на превенцията и 
рехабилитацията на тези унищожени гори. Ето защо през 2005 г. на национално ниво 
бе приета Национална стратегия за опазване на горите от пожари. (Вж. Таблица 8). 
 
Таблица 2 Проблеми в българските гори и други залесени земи 

  Проблеми, 
причинени 
от пожари 

Проблеми, 
причинени от 

инсекти 

Проблеми, 
причинени от 

болести 

Други 
проблеми 

5 г. период, средно (000 ха)  144,1 186,3 36,3 226,9 
Източник: ФАО, Глобална оценка на горските ресурси 2005 г., Доклад за България 150, Отдел „Горско стопанство” 2005 
г. 
 
Горският сектор в България има предимно вътрешно значение.  Дейностите в 
горскопромишленият сектор са възпрепятствани във връзка с високите цени на 
дървения материал, дължащи се на малката гъстота на горски пътища, както и на 
липсващия достъп в горите22. Според Оценката на горските ресурси (ОГР) от 2005 г.  –
средно отстраняване на дървета за 5-годишен период (1998-2002 г.) е 3,8 млн. куб. м 
(индустриални сурови трупи и дървени горива) 23. Въз основа на данните от FAOSTAT, 

                                                 
20 ФАО, Доклад за страната – България. Тенденции в използването и опазването на горите – Възможности пред 
политиката за действие, 2005 г. 
21 Оставащите нискостеблени гори са в планински региони, където опазването на почвата е приоритетна цел 
22 Световна банка (2004 г.): Проект за развитие на българските гори. № на проекта P033964. 
23 Годишните сечи са ниски поради ниския прираст на млади горички 
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приблизително 556 000 куб.м дървени трупи (основно с малък и среден диаметър) се 
изнасят. Чуждестранните инвестиции в българския сектор на дървен материал  са 
приблизително 556 000 куб.м дървени трупи (основно с малък и среден диаметър) се 
изнасят. Чуждестранните инвестиции в българския сектор на дървен материал  са 
фокусирани основно върху фабриките за хартия в североизточната част на България и 
в средно големите дъскорезници в южна България. Въпреки това сегашната 
икономическа ситуация в сектора на промишления дърводобив не е задоволителна. 
Липсата на висококачествен дървен материал е една от най-важните пречки  за 
неговото развитие. Поради тази причина бързо растящите насаждения (най-вече с 
тополови видове) са залесени на юг от р. Дунав от чуждестранни дърводобивни 
компании. Освен това е необходимо сътрудничество между частни и общински горски 
фирми за доставка на дървен материал.   
 
Не съществуват официални данни за приноса на горския сектор към БДС и заетостта. 
Неофициалните оценки предполагат, че горският дял е около 0,2% от БДС през 2004 г. 
Според ФАО около 34 300 души са били заети в горския сектор през 2000 г. 24

 
Значителни инвестиции обаче са необходими за подобряване на управлението на 
горите, сечта и подобряването на горската инфраструктура. Подобряването на 
икономическата стойност на горите може да се постигне чрез засаждане на подходящи 
видове за производство на дървен материал, включително за производство на 
биомаса и инвестиции в инсталации и оборудване за преработка и оползотворяване на 
тази дървесна биомаса. 
 

Потенциал за иновации и трансфер на знания 
 
България има дългогодишни традиции в земеделието, горите и изследванията на 
храни. Съществуват 25 държавни изследователски института, 15 регионални центрове 
за приложна наука и експериментални дейности, както и центрове за научна и 
техническа информация. Институтите провеждат основни, стратегически и приложни 
изследвания. Те разработват и произвеждат нови дървесни видове и животински 
породи, както и опазват националното разнообразие от растителни и животински 
видове. Предимство на мрежата е, че значителна част от изследователските 
институции се намират в селски райони. 
 
Връзките между изследователските институти и бизнеса се подобриха през 
последните години, тъй като все повече и основно големи земеделски стопанства и 
предприятия от хранително-вкусовата промишленост се обръщат за съвет и 
информация към изследователските  институти. Изследователските институти също 
така активизираха своята роля, свързана с трансфера на научни знания като 
управляват демонстрационни полета, организират информационни дни и семинари. 
Досега обаче проектите за дългосрочно сътрудничество са малко на брой и 
обхванатите са ограничен брой средно големи фирми и стопанства. Ресурсите, 
заделени от агрохранителната верига за изследвания и иновации са малки, което 
допълнително ограничава развитието на сътрудничеството с изследователските 
институции и иновациите в индустрията.  
 
Потенциалът за иновации и трансфер на знания е ограничен поради липсата на 
традиции в сътрудничеството между фирмите в агрохранителния сектор. 
Ограниченото сътрудничество в земеделския сектор се определя от преобладаването 
на много малки стопанства, които получават малки индивидуални ползи от участието 
си в групи производители и нямат желание да работят организирано. Тук могат да се 
отбележат и проблемите с липсата на традиции, доверие и управленски капацитет. Ето 
защо е необходимо да се стартира подпомагането на по-малки групи производители от 

 
24 БДС и данни за заетостта в земеделието, лова, горите и рибарството (NACE, А, Б), дадени в Таблица 1, включват и 
данни за горите, упоменати тук 



 23

търговско ориентирани ферми, които в дългосрочен план чрез демонстрационен ефект 
ще допринесат за развитието на сътрудничеството между фермерите. 
 
Подобряването на  сътрудничеството между фермерите и предприятията от 
хранително-вкусовата промишленост могат да допринесат за увеличаване на 
иновациите в агро-хранителната промишленост. Позитивно развитие е подобрения 
капацитет на браншовите асоциации в агро-хранителната индустрия. В момента има 
около 20 национални асоциации, обхващащи агро-хранителната промишленост и 
горските сектори, които осигуряват информация, обучение и директна помощ за 
компании, свързани със стандартите за качество и хигиена, нови технологии и 
продукти. 
 
Иновациите и трансферът на знания се подпомагат и от мрежа от институции, активни 
в образованието, обучението и консултациите. Има 5 университета и колежа в 
България, предлагащи следгимназиално образование в областта на земеделието, 
горите и хранително-вкусовата промишленост. МЗП подпомага 98 техникума: 72 
земеделски, 14 горски, 12 за хранително-вкусови, винарски и тютюневи технологии. 
Обучението на възрастни се извършва от университети, част от професионалните 
гимназии, центрове за професионално обучение, ръководени от браншови асоциации, 
частни компании, както и Центъра да професионално обучение към Националния 
център за аграрни науки. Мрежата за образование и обучение се нуждае от 
модернизация на учебното съдържание и методите на преподаване, както и от 
подобряване на оборудването. Необходимо е също така да се разработи програма и 
методи за обучение, подходящи за нуждите на дребните фермери и по-ефективно да 
се мотивират земеделските стопани да участват в обученията. 
 
Публични съветнически услуги за фермерите в момента се предоставят от 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Тя има 28 регионални 
консултантски офиса и аналитична лаборатория. НССЗ предлага на производителите 
ежедневна информация, специализирани съвети и консултации за селскостопанските 
производствени техники, управление на земите, както и общи бизнес съвети (Вж. и 
Приложение 4). Услугите, предлагани от НССЗ на земеделските производители са 
безплатни, тъй като НССЗ се финансира от бюджета на МЗП. Необходимо е НССЗ да 
подобри обхвата си и качеството на предлаганите услуги (особено онези, свързани с 
изискванията и възможностите, свързани с прилагането на ОСП в България) и да 
разработи специализирани услуги за различните целеви групи. Това се отнася най-
вече до изготвянето на бизнес планове, оказване на помощ при изготвянето на молби 
по мерките на ПРСР, съвети и консултации, отнасящи се до съответните добри 
земеделски и екологични условия. 
 
В горския сектор България има добре развита държавна горска администрация, в 
която работят висококвалифицирани горски специалисти. Основно предизвикателство 
е да се развие ефективна система за осигуряване на консултантски услуги за частни и 
общински собственици на гори, на които липсват знания, опит и обучение. 
Националната стратегия за устойчиво развитие на горите 2006-2015 г. цели 
насърчаване на сътрудничеството между собствениците на гори, развитието на 
подходящи канали и институционални структури за обучение и съвет. 
 
 
 Обобщение 
 
Анализът на икономическото положение в земеделието, горите и хранително-
вкусовата промишленост разкрива следните основни слабости: 

• Поляризирана структура на фермерството с голям дял на и полупазарни 
стопанства и на тези, произвеждащи за собствена консумация; 

• Разпокъсаност на собствеността над земята и горите; 



 24

• Ниско ниво на образование, незадоволителна квалификация, бизнес и 
управленски умения на работната сила в земеделието и частните 
горовладелци; 

• Застаряване на работната сила в земеделието; 
• Амортизирано оборудване и остарели технологии, водещи до ниска 

продуктивност на труда. Част от сградите и оборудването са амортизирани и не 
отговарят на новите стандарти; 

• Липсата на собствен капитал и труден достъп до кредити за малките 
земеделски и горски стопанства; 

• Слабо интегриране на агро-хранителните вериги и липса на 
сътрудничество между производителите; 

• Ниска производителност в земеделието и хранително-вкусовата 
промишленост; 

• Висок дял на непреработените и полу-преработените продукти при износа на 
земеделски храни за страните от ЕС; 

• Недобре развита система за професионално обучение на възрастни в 
земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горското 
стопанство и недостатъчен обхват на консултантските услуги; 

• Лошо интегриране на постиженията от изследователската и развойната 
дейност и бавно въвеждане на иновации в агро-хранителния сектор; 

• Значителен дял на младите гори, които изискват скъпи лесовъдни дейности; 
• Висок потенциал за унищожаване на горите от природни бедствия; 
• Значителен дял стари издънкови гори; 
• Неразработена и частично унищожена горска инфраструктура. 

Силните страни на българското земеделие, преработвателната промишленост и 
горите, изискващи бъдещо подпомагане, са: 

• Благоприятни почвени и климатични условия за производство на различни 
продукти; 

• Богати традиции в производството на различни основни продукти и 
преработени храни; 

• Функционираща система от звена за проучване, обучение и консултации; 
• Добро име на продуктите на българското земеделие и хранително-вкусова 

промишленост в страните от Централна и Източна Европа; 
• Висок природен потенциал за производство на дървесина; 
• Добро стратегическо местоположение за дърводобивна промишленост; 
• Високо търсене на дървесина в България; 

 

1.3. Състояние  на  околната  среда  и  управление  на  земята  в  
селските  райони  

 
Биоразнообразие 

 
България е сред европейските страни с богато биоразнообразие, включващо 
множество редки и ендемични видове. Българската флора наброява между 3 550 и 
3 750 висши растителни вида. Изданието на българската Червена книга от 1984 г. 
включва 763 от тях. Повече от 750 растителни вида от българската флора се 
използват като медицински растения. Повече от 250 от тях са оценени като важни за 
икономиката. Българите традиционно отглеждат местни сортове в градините си, което 
е предпоставка за запазване на значително разнообразие от стари, примитивни 
сортове (народен подбор), местни популации и техни форми. Институтът по 
растителни генетични ресурси в Садово има обширна колекция от 2 900 зърнени 
култури, 410 вида бобови и 2 150 зеленчукови култури, събрани от различни места в 
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страната. Всички те са подредени според съответните индикатори (по класификация и 
методология) и изискват специални грижи за опазване. 
 
Необичайното разнообразие на животински видове в България е от световно значение. 
В страната обитават над 27 000 безгръбначни видове. Гръбначните животни в 
България са най-добре изследваната животинска група в страната. тя се състои от над 
750 вида: 94 вида бозайници, повече от 400 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида 
земноводни и 207 вида риби, живеещи в Черно море, река Дунав и вътрешните 
водоеми. Старите местни (автохтонни) породи животни са част от националното 
наследство. Традиционно отглежданите български породи са много добре адаптирани 
към местните условия и са устойчиви на заболявания. По тази причина те са 
предпочитани в схемите за биологично производство, условията за които забраняват 
използването на ветеринарни медикаменти. Данните, предоставени от МОСВ, 
показват, че всички 37 животински породи, типични за България, са били застрашени 
през последните няколко десетилетия – 6 са безвъзвратно изчезнали, 12 са почти 
изчезнали, 16 са застрашени и 3 са потенциално застрашени. Загубата на популациите 
от местни породи е в противоречие с принципите за устойчиво развитие на 
земеделието и за подходящо управление на генетичните ресурси. 
 
В края на 2004 г. броят на защитените територии в България бе 858, а общата им площ 
бе 544 385 ха – отговаряща на 5% от територията на България. Защитените зони са 
разделени в следните категории: 3 национални парка, 55 резервата, 10 природни 
парка, 346 природни паметници, 409 защитени местности и 35 управлявани резервата. 
Природните и националните паркове имат най-голям дял сред защитените територии: 
съответно 44,9%  и 27,6%. Строго защитените зони, включващи резервати, национални 
паркове и управлявани резервати, обхващат 2,7% от територията на страната. 
 
Националната стратегия за опазване на биоразнообразието определя 12 вида 
екосистеми и ландшафти като уникални и представителни за българското 
биоразнообразие. Такива ландшафти са включени и в националните и природните 
паркове в страната. 
 
Много от защитените зони в България са от световно значение. Два обекта 
Националният парк “Пирин” и природният резерват “Сребърна” са признати за 
Световно природно наследство от Конвенцията за защита на световното културно и 
природно наследство (1972 г.). 17 от зоните са вписани като биосферни резервати по 
програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. Понастоящем българският списък със 
световно значими влажни зони се състои от 10 територии по Рамскарската конвенция с 
обща площ от 20 306 ха или 0,2% от територията на страната. 
 
Голяма част от биоразнообразието в България естествено обитава горите. Съставът 
на видовете в горите е много богат, което е резултат от тяхното специфично 
състояние. Биогеографското положение между средиземноморски, степни и 
европейски широколистни горски райони и от морско равнище до височина над 2 900 м 
обяснява голямото разнообразие в състава на видовете. Също така разнообразието 
на релефа и на основните скали, допринасящи за разнообразието от почви, и 
широкото разнообразие от хидрологични условия са създали екологични ниши за 
богато биологично разнообразие, включително дървета и храсти. В наши дни на 
територията на горите в България са запазени: 

• Над 80% от защитените растителни видове; 
• Над 60% от застрашените животински видове; 
• Над 60% от приоритетните хабитати; 
• 8 от 12 природни комплекси, описани в Националната стратегия за опазване на 

биоразнообразието като уникални и представителни за биоразнообразието в 
България; 

• популациите на 43 световно застрашени вида. 
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Обработваемите земи с ВПС (висока природна стойност) са сравнително равномерно 
разпределени из цялата страна – от равнините до планинските върхове. Според данни 
на Европейската екологична агенция  делът на обработваемите земи с ВПС в 
България е 0,4 млн. ха. Процесът на валидиране на картите на ЕЕА за обработваемите 
земи с ВПС в България обаче се очаква да започне в средата на 2007 г.  
 
Постоянните затревени площи, повечето от които са полуестествени, се простират на 
34% от ИЗП през 2004 г. Полуестествените пасища са сред най-ценните екосистеми от 
земеделските земи. Те са резултат от продължителни земеделски практики за 
използване на пасищата за паша и/или косене. Полуестествените хабитати в България 
изпитват различни видове натиск, което причинява спад в тяхното биоразнообразие: 

• в следствие на огромния спад в броя на селскостопанските животни през 1990-
те години и на продължаващите ниски цени на млякото и месото, много пасища 
с ВПС сега са недоизпасани или изоставени. Тъй като пашата е намаляла или е 
престанала, както и косенето на ливадите и започва процес на сукцесия с 
появата на храсти и дървета по затревени площи и доминиране на по-устойчиви 
тревни видове. 

• Поради слабата икономическа възвращаемост от изхранването на животни на 
полуестествени пасища, много фермери от равнините и на по-плодородни 
почви, прибягват към превръщане на затревени площи в орни земи, лозя и 
овощни градини. Това води до необратима загуба на растително разнообразие 
и последващо изчезване на безгръбначни и гръбначни обитатели; 

• Когато полуестествените пасища са собственост на общинските власти и се 
намират близо до селищата, често те се използват като мери от местните хора. 
За разлика от натиска, описан по-горе, това често води до свръхизпасване и 
деградация на пасищата  и загуба на предишната й природна стойност. 

 
Като цяло промените в българското земеделие през последните 15 години доведоха 
до спад в използването на химикали и торове, разпокъсаност на стопанствата и 
възстановяване на някои природни елементи от земеделието; това имаше 
положително общо влияние върху биоразнообразието. Едновременно с това  
изоставянето на земята и последващото прекратяване на косенето на ливадите  имаха 
негативно влияние върху биоразнообразието. Друга негативна тенденция е 
преобразуването на земите с ВПС (например пасища, ливади и пр.) в орни земи.  
 
Опасностите за крайбрежните екосистеми включват замърсяване на водите, 
безразборното събиране на редки и застрашени видове и въвеждането на 
чуждестранни видове. В случая с влажните зони основните проблеми са свързани с 
пресушаването, промяната на водния режим, техническите дейности по речните 
корита, които са били извършени през последните десетилетия, и съответното 
унищожаване на растителни и животински видове и загуба на цели естествени 
хабитати. Причините за пресушаването на влажните зони са свързани както с 
промяната на климата, така и със земеделските дейности за разширяване на 
обработваемите земи. 
 
България определя за пръв път необлагодетелствани райони за Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013.  Необлагодетелстваните райони ще 
обхващат 47,9% от територията на страната и  24,8 % от ИЗП, и са предимно 
планински райони  (38,2% от територията на страната и 16,5% от ИЗП). 
Останалите, с влошено качество на почвите, са определени като други 
необлагодетелствани райони.  
 

НАТУРА 2000 
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Местата, попадащи в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 трябва да бъдат 
определени в съответствие с две основни директиви на ЕС, имащи за цел опазване на 
околната среда: Директива 92/43/ЕЕС за опазване на естествените местообитания и 
дивата флора и фауна (т.нар. Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за 
опазване на дивите птици (Директива за птиците). Изискванията, заложени в двете 
директиви, са въведени в българското законодателство чрез Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР), който бе приет през август 2002 г. от Народното събрание. 
Според този закон местата се определят като защитени зони и са част от 
Националната екологична мрежа.  
 
С Решение № 122/02.03.2007 г. Министерският съвет прие списък със защитените зони 
от екологичната мрежа Натура 2000. В съответствие с това решение, досега 11,3% 
(1 254 310 ха са вътрешни територии и 801 ха са акватории, общо 1 255 111 ха) от 
територията на България са определени като специални защитени зони (СЗЗ) по 
Директива за птиците, а 13,4 % (1 472 069 ха - вътрешни територии, а 12 309 ха са 
акватории, общо 1 484 378 ха) като защитени зони, определени съласно  Директивата 
за хабитатите – Зони от значение за общността (списък на ЗЗО, предложен на 
Комисията). 
 
Според Закона за биоразнообразието (ДВ №77/9.08.2002 г., изменен в ДВ 
№64/7.08.2007 г.) Министерство на околната среда и водите ще издаде заповеди за 
обявавяне то на всяка една от защитените зони . Процесът на издаване на заповедите 
за зоните от Натура 2000, определени според Директивата за птиците, вече е започнал 
и първата заповед е публикувана в ДВ №100/30.11.2007 г. Заповедите за обявяване на  
защитени зони според Директивата за хабитатите няма да бъдат издадени преди 2009 
г. (тъй като тези места трябва да бъдат одобрени първо на ниво Общност). Преди 
определянето и/или влизането в сила на съответните изисквания за управление на 
земите в защитените зони от Натура 2000, те ще бъдат считани като обработваеми 
земи с висока природна стойност и ще се подпомагат по под-мярка „Подържане на 
земи с висока природна стойност” (ВПС) от Мярка 214 „Агроекологични плащания от 
ПРСР”. Това ще допринесе за постигането на Плана на ЕС за спиране загубите от 
биоразнообразие до 2010 г.  
 

Количество  на  водите  
 
Водните ресурси на България като цяло са достатъчни да осигурят нормално 
водоснабдяване на градовете и селата. Според данни на НСИ общото количество на 
използваната вода през 2004 г. е 5,4 милиарда кубични метра или 81% от общия дебит 
на водните ресурси за същата година. Основният дял от водните ресурси е използван 
от потребителите на вода в различните икономически сектори, докато количеството 
вода за обществено ползване е едва 15% от тях. През 2004 г. водните ресурси, 
използвани в земеделието са 171 млн. кубични метра или 3% от общото количество 
използвана вода. Напояваната земя е 18 850 ха.  
 
България има добре развита система за водоснабдяване за около 5 000 селища, в 
които живеят приблизително 98,8% от населението. Обаче 70% от водопреносната 
мрежа е с азбестови тръби, които са в лошо състояние. Необходима е помощ за 
заменяне на сегашната мрежа и въвеждането на модерни водоспестяващи технологии. 
 
Друг важен проблем във водоснабдяването са водоемите в някои региони и 
снабдяването с вода, причинени от вътрешни загуби по разпределителната мрежа или 
липсата на оборудване за съхранение. За преодоляване на проблемите по 
водоснабдяването правителството планира по-нататъшно издирване на подземни 
водоизточници и изграждането на малки водоеми, някои от които са частично 
завършени. 
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Недостатъчното развитие на канализационната система, включително преработката на 
отпадните води, е сериозен проблем както за околната среда, така и за здравето на 
хората. Делът на хората с достъп до канализационна инфраструктура е 69%, а само 
41% от населението използва съоръжения за преработка на отпадните води. 
 
Необходимата рехабилитация на водоснабдителната мрежа, изграждането на 
канализационна инфраструктура, както и съоръжения за преработка на отпадните води 
са предварителни условия за устойчиво управление и растеж на общините в България. 
 
 

Качество на водата 
 
Рамковата директива за водата 2000/60/ЕС все още не е напълно въведена в 
националното законодателство в областта на водите. Почти всички изисквания на 
Директивата са въведени в Закона за водите. Приблизително 75% от речните корита 
са в състояние, отговарящо на нормативните индикатори за добро качество на водата. 
Предвидено е плановете за управление на водните басейни да бъдат разработени до 
2009 г. 
 
Основните проблеми по отношение качеството на водата се отнасят до: населението 
от селищата и фермите, които не изпълняват изискванията, липсата на безопасни 
съоръжения за складиране на оборския тор, липсата на канализационна система в 
много селища и т.н. Земеделското преброяване от 2003 г. показва, че само 528 
стопанства имат съоръжения за складиране на оборския тор, а 484 836 имат само 
примитивни торища. Това изисква специални мерки за подпомагане на фермерите за 
изграждане на съоръжения за складиране на оборския тор. В резултат от 
небалансираното използване на минерални торове (основно азотни), почвената 
структура е нарушена. Общият хранителен баланс е отрицателен за азот (-89,5 
кг/ха) и много отрицателен за калий и фосфор. 
 
Разпоредбите на Директива 91/676/EEC за опазване на водите от замърсяване 
с нитрати от земеделски източници (наричана Нитратна директива) са 
въведени в българското законодателство с Наредба № 2/16.10.2000г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, 
издадена съвместно от Министъра на околната среда и водите, Министъра на 
здравеопазването и Министъра на земеделието и продоволствието 
(публикувана в ДВ, бр. 87/24.10.2000г.). 
 
Нитратно уязвимите зони са идентифицирани в Заповед № RD-795/10.08.2004 г. на 
Министерството на околната среда и водите. Те покриват изцяло или частично 
териториите на 96 общини Цялата територия на 96-те общини представлява 53% 
от територията на страната (68% от ИЗП). Със Заповед № РД 09-
431/22.08.2005г. Министърът на земеделието и продоволствието утвърди 
Правила за добра земеделска практика. Те са разработени в изпълнение на 
изискванията на Наредба № 2 от 16.10.2000г. и дават указания за правилното 
използване на органични и минерални торове (по-специално върху наклонени 
терени), както и за правилното им съхранение, така че да се предотврати 
възможността от замърсяване на повърхностните и подземните води. 
 
Първата българска програма за преструктуриране и намаляване на замърсяването с 
нитрати от селскостопански източници в уязвимите зони (т.нар. Програма за действие 
по директивата за нитратите) е одобрена от министъра на земеделието и горите и от 
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министъра на околната среда и водите през октомври 2006 г.25 Програмата ще се 
прилага през периода октомври 2006г. - октомври 2010г. Контролът върху 
изпълнението на програмата е възложен от двамата министри на Националната 
служба по растителна защита към МЗГ. 
 
Въвеждането на добрите земеделски практики е задължително за земеделските 
стопанства, разположени в защитени санитарни зони за питейна вода; същото 
задължение съществува и за фермерите, работещи в близост до източници на 
минерални води, използвани за медицинска профилактика и хигиенни нужди. За 
фермерите в уязвимите зони Кодексът ще стане задължителен чрез изпълнението на 
Програмата за ограничаване и намаляване на замърсяванията с нитрати от 
земеделски произход в уязвимите зони. 
 
В случаите на преобладаващо монокултурно растениевъдство, производителите 
използват продължително време едни и същи торове. Културите усвояват само част от 
активните вещества, докато концетрацията на остаъчните количества количества в 
почвата се повишават от година на година и част от тях попадат и замърсяват 
повърхностните и подземните води. Рисковете от интензивното отглеждане на 
монокултури (зърнени, царевица) са по-високи в района на Добруджа.  
 
 

Почви 
 
В България съществуват фактори, които показват, че процесите на деградация могат 
да засегнат страната. Тези фактори са комплексни и включват процесите на 
деградация, като напр. всички видове почвена ерозия, вкиселяване, засоляване, 
замърсяване, разрушаване и т.н. 
 
Повече от 60% от страна е засегната в различна степен от ерозионни процеси, докато 
в най-южните части, в подножието на Стара планина, в Лудогорието и в планинските 
области степента на ерозия достига 70%26. 11,8% от общата територия е сериозно 
засегната от ерозията.  65% от земеделските земи са в риск от водна ерозия, а 24% са 
застрашени от вятърна ерозия. Средната годишна водна ерозия варира в зависимост 
от използването на земята, но загубата на почва се оценява на около 12 256 т/ха 
годишно. Рискът от иригационна ерозия засега е ниска, тъй като този процес се 
извършва предимно в райони с напояване при наклон над 3 градуса. Повечето от тези 
земи не са били напоявани от 90-те години насам. Най-голям риск от иригационна 
ерозия има там, където се използва гравитационното напояване на браздите.  
 
Горите, засегнати от водна ерозия са около 292 000 ха. Подпомагането на дейностите, 
свързани с използването на земеделските земи в необлагодетелстваните райони и 
спазването на добрите земеделски и екологични практики в тези райони ще намалят 
изоставянето на земята и ще доведат до намаляване на процесите на ерозия. 
 
Въз основа на тези данни следва да се извършат допълните залесителни дейности в 
България. Горската растителност спира почвените загуби чрез намаляване скоростта 
на повърхностните води и предпазва изкуствените езера от затлачване, които пък са 
основен източник на питейна вода. 
 
Разпределението на опасността от ерозия и на загубите, причинени от водна ерозия 
показват, че най-засегнатите райони имат загуби над 5 т/ха и са изложени на среден до 
много висок риск от ерозия. Обратно на ерозията, причинена от водата (характерна за 
планинските и хълмисти области), вятърната ерозия става основно в обширните 
отворени равнини. 

 
25 Наредби РСР 750/3.10.2006 и РСР 09-894/11.10.2006 
26 Годишен доклад за състоянието на околната среда 2005 г. 
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Описаните деградационни процеси намаляват многофункционалността на почвите в 
засегнатите райони или напълно ги разрушават, което е заплаха за тяхното бъдещо 
използване за земеделски дейности. 
 
Около 35 500 ха орни земи са засегнати от процеса на засоляване в България. По-
голямата част от тях са ниви, които в момента не се обработват, поради намаленото 
почвено плодородие. 
 
Земеделските земи, склонни към вкисляване, са 4 300 000 ха. Около 4,5% от земите,  
засегнати от вкиселяване, имат рН на почвата, което е опасно за посевите. 
Небалансираното използване на азотни торове е основният фактор за почвено 
вкисляване в България. 
 
Основната причина за процесите на почвена деградация е практиката за 
нискотехнологична сеитба – небалансирано използване на торове и ниско количество 
органични торове, намален брой на почвените обработки, неефективни практики за 
растителна защита, отглеждане на култури, зависими от влажността на почвата без 
напояване и т.н. Свръхизпасването на пасищата и утъпкването на затревени площи, 
което с особена сила важи за общинските мери, също води до ерозия на почвата и 
загуба на почвено плодородие. 
 
Намаляването на органичната материя в почвата в орните земи, познато като 
изсушаване, е процес, свързан с вторичното вкисляване и засоляване на почвите. 
Другата причина за изсушаването се крие в широкото прилаганата практика на палене 
на стърнищата в България, което също така застрашава и биоразнообразието. В 
района на Родопите слабо или никак не се използват торове, но монокултурното 
отглеждане на тютюн и картофи може да засегне или да изтощи почвената структура, 
като я излага на деградационните процеси. 
 
Свлачищата след наводнения причиняват огромни щети на инфраструктурата и вида 
на някои региони. В периода 2000-2005 г. в България са регистрирани 1 334 свлачища, 
от които 143 са се появили през 2005 г. Тенденцията е на увеличаване на броя на 
новите свлачища и причина за това може да са силните дъждове през 2005 г. Общата 
площ, засегната от свлачища през последните 5 години е 24 300 ха27. 
 

Изменение на климата и качеството на въздуха 
 
За да изпълни националното си задължение по протокола от Киото, България изготви 
Национален план за действие за борба с климатичните промени. Две основни групи 
дейности са предписани на МЗП в този План. Първата група има за цел адаптиране на 
земеделския сектор към климатичните промени, а втората – намаляване на емисиите 
на парниковите газове от земеделски произход.  
 
По отношение на емисиите, България има задължение да намали емисиите си на 
парникови газове с 8% от изхвърлените през 1998 г., която е приета за базова година. 
За периода 2008-2012 г. лимитът е 144,5 милиона тона еквивалент на CO2. Според 
мнения на експерти, това означава, че годишно 10 милиона тона остават като резерв 
за България. 
 
Към 2003г. е налице стабилизиране на емисиите на амоняк до нива 56 кт/г, като 
се наблюдава намаление в сравнение с нивата от предходните години. От 
направените прогнози, дори песимистичната за страната е под праговата 
стойност (108 кт/г), съответно в краткосрочен (2010 г.) и дългосрочен план 

 
27 Годишен доклад за състоянието на околната среда 2005 г. 
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(2020г.) съгласно Националната програма за ограничаване на общите годишни 
емисии на серен диоксид, летливи органични съединения и амоняк на МОСВ 
(2006г.) във връзка с прилагане изискванията на Директива 2001/81/ЕС. 
 
Ефективното управление на твърдия и течен оборски тор е от изключително значение 
за редуциране емисиите на метан и амоняк, идващи от биологичната ферментация при 
животновъдството. Затова по ПРСР ще се отдели специално внимание на мерки, 
насочени към подобряване методите на съхранение на оборския тор и 
техниките за използването му с цел намаляване на азотните емисии, както и на 
мерки за залесяване, целящи намаляване на емисиите на въглероден двуокис.  
 
 
По отношение на адаптацията към измененията в климата, очакваното покачване на 
температурата поради климатичните изменения в България е в порядъка от 0,7 -1,8°С 
до 2020 г., 1,6-3,1°С до 2050 г. и между 2,9-4,1°С до 2080 г.28 Тази тенденция ще 
доведе до намаляване на водните ресурси и влажността и ще повлияе негативно 
върху земеделието, горите и биоразнообразието. Климатичните промени ще наложат 
допълнителни сериозни мелиоративни действия през сухите месеци на вегетативния 
период (юни-септември) за компенсиране липсата на влага. Това ще доведе до 
промяна в наличието на дървесни видове и тяхното разпространение и ще доведе до 
повишаване на разходите и пропуснатите приходи поради увеличаването и трудно 
предвидимите бедствия, като наводнения и суши. Най-уязвими на климатичните 
промени в България ще бъдат: пролетните култури, поради очакваното намаляване на 
дъждовете; културите, отглеждани на по-слабо плодородни почви и ненапояваните 
посеви. Югоизточния регион NUTS 2, където количеството на дъждовете е 
недостатъчно за нормалния растеж дори при сегашните климатични условия, ще бъдат 
особено засегнати от измененията в климата. 

 

Възобновяеми  енергийни  източници  
 
България има голям потенциал за производството и използването на биомаса. 
Изследване от 2002 г., проведено от софийския Енергийния център по програма Фар 
оценяват общият годишен потенциал за ресурси за биомаса както следва:  дървени 
горива 2 146 761 тона; дървесни отпадъци 942 232 тона; селскостопански твърди 
отпадъци 4 912 000 тона; селскостопански течни отпадъци 494 860 000 куб. м (като 
биогаз); биогориво 60 000 тона; енергийни култури 2 000 000 тона.  
 
Общият подход за класификация на биомасите, приет в проекта на Националната 
програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни ресурси (2005-
2015)29, се базира на произхода на биомасите, като основните категории са – 
отпадъчни биомаси, неизползвани биомаси и енергийни култури, които може да се 
произвеждат в България.  
 
Категориите отпадъчни и неизползвани биомаси включват: горски вторични продукти 
(клони и вейки), промишлени дървени отпадъци (стърготини, кори, парчета, 
субпродукти от производството на хартия и т.н.), гнила дървесина, дървесни отпадъци 
от паркове и градини, твърди земеделски отпадъци (слама, стъбла от царевица за 
зърно, слънчогледови стъбла, клони и вейки от лозя и овошки, тютюневи стъбла), 
оборски тор от животновъдни ферми, твърди комунални отпадъци, канална утайка, 
остатъци от пържилни мазнини и евентуално допълнителен добив на нискокачествена 
дървесина от горите. 
 

 
28 Втори план за действие за борба с измененията в климата 2003-2004 г. 
29 Декември 2005 г., изготвен от Агенцията по енергийна ефективност 
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Енергийните култури включват: едногодишни култури (вкл. зърнени култури, 
царевица, слънчоглед, рапица, картофи, захарно цвекло) и многогодишни 
култури (бързо растящи видове върби и тополи, тръстикови треви и пр.). 
 
Създаването на подходяща инфраструктура за производството на енергия от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), включително интегриране с преносната и 
разпределителната мрежа, е директно свързано с предприсъединителния ангажимент, 
поет от България за постигане най-малко на 11% дял на електроенергията, 
произведена от ВЕИ от общото вътрешно потребление на електроенергия до 2010 г. 
Понастоящем електроенергията, произведена в България от ВЕИ, се състои предимно 
от водноелектрически централи и относително малък дял вятърни генератори. Делът 
на водноелектрическата енергия в общите прогнози за електроенергия за периода 
2005-2015 г. (без значителни допълнителни усилия) е средно около 5,5%. През 2005 г. 
4.6 гВч от енергията е произведена от вятъра, което е под 1% от общата енергия, 
произведена от ВЕИ в страната.  Приблизително 116 гВч електроенергия е 
произведена от биомаса и по-точно от черна луга от производството на целулоза и 
хартия. 
 
За постигане на целта е необходимо производството на електроенергия от ВЕИ да 
нарасне до 4,61 тВч през 2010 г., което ще налага използването на биомаса във 
всичките й форми и построяването на съоръжения за комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия, използването на съществуващите възможности за нови 
хидро-електрически съоръжения, както и използване на ветрова енергия в зоните с 
висок ветрови потенциал. 

 

Биологично земеделие и хуманно отношение към животните 
 
Общата площ с биологична продукция до края на 2004 г. е била 12 300 ха, които 
представляват 0,23% от ИЗП.  От тях 11 900 ха са сертифицирани биологични площи, 
т.е. преминали през необходимия преходен период, а останалите са все още в период 
на преход (преди да бъде възможна сертификацията им). Преминаването към 
биологично производство на повече от 500 нови ха се подпомага по пилотната 
агроекологична мярка по САПАРД за биологично земеделие. Площите, сертифицирани 
за събиране на диворастящи плодове и билки, заемат общо 27 881 ха приз 2004 г. 
Биологичното оранжерийно производство се подпомага в 12 оранжерии с обща площ 
от 20,6 ха. 
 
В момента съществуват 77 растениевъдни стопанства, заети с биологично 
производство, от които 56 са вече сертифицирани, а останалите са в период на 
преход. Биологичните животновъдни ферми са само 5, отглеждащи общо 722 животни 
(ЕРД, ДРД). 
 
Пчеларството е друг земеделския сектор с голям потенциал за развитие на 
биопроизводство. В момента има сертифицирани 23 508 пчелни семейства в 258 
пчелина. Други 375 пчелни семейства в 11 пчелина са  в период на  преход. 
 
През март 2007 г. правителството прие стратегия и Национален план за действие за 
развитието на биологичното земеделие в период а 2007-2013 г. Планът за действие 
предвижда мерки за подпомагане на изследванията в областта на биологичното 
земеделие, обучението и консултантските услуги, както и подобряване на 
законодателната рамка. Стратегията поставя цел до 2013 г. от 8% от ИЗП да се 
управлява по методите за биологично производство.  
 
Законът за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД) постановява изисквания за 
защита и хуманно отношение към животните и правната база за въвеждане на 
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законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните. 30 Всички наредби, 
свързани с изискванията за хуманно отношение към животните са публикувани в 
съответствие със ЗВМД, който урежда напълно въвеждането на изискванията от 
съответните директиви на ЕС. Те обхващат защитата и хуманното отношение към 
земеделски животни, носещи кокошки, свине, телета, животни за експериментални 
цели, свеждане до минимум страданието на животните по време на клане. България е 
ратифицирала всички европейски конвенции за защита на животните. 
 
Националната ветеринарно медицинска служба (НВМС) е компетентният орган, който 
контролира спазването на законодателството за хуманното отношение към животните 
според изискванията на ЗВМД и съответните наредби. Граничните ветеринарни 
инспектори на НВМС проверяват също и спазването на правилата за хуманно 
отношение към животните по време на транспортиране – внос, износ и транзитно 
преминаване през страната. 
 
Проектозаконът за защита на животните, изработен от работна група, назначена със 
заповед на Министъра на земеделието и продоволствието, беше изпратен до 
Народното събрание за ободрение и в процедура на второ четене. 
 

Горски площи, застрашени от пожари 
 
Като беше споменато в Раздел 3.1.2. България е разположена в район с традиционно 
висок риск от горски пожари. Около 30% от горите се класифицират като висок риск, 
45% със среден и една 25% с нисък риск31. Според статистиката през последните 14 
години в земи от националния горски фонд на България са регистрирани 
средногодишно около 500 горски пожара, засягащи близо 9 000 ха горски територии 
(Европейска комисия 2005 г.). 
 
Горските пожари не само са причинили значителни загуби на дървен материал, но са и 
предизвикали драстични негативни промени в механичния и микробиологичния строеж 
на почвата в засегнатите райони, които на свой ред бързо са довели до почвена 
ерозия. Горските пожари водят и до по-беден състав на горските растителни видове, 
намаляване на биоразнообразието и по-ниска устойчивостта на горските екосистеми. 

 
 
Обобщение 

 
България е страна с много богато биоразнообразие, което в комбинация с климата и 
релефа й прави селските райони особено привлекателни и предлага възможности за 
развитие на селския, екологичния и алтернативния туризъм и разнообразяване на 
дейностите в селските райони. Страната има широк потенциал за производство и 
използване на биомаса.  
 
Като цяло анализът на биоразнообразието, почвите, водите и възобновяемите 
енергийни източници в България показва следните основни опасности: 
 

• Загуба на биоразнообразието: 
- преустановяване на косенето на ливадите; 
- преобразуването на пасищата, затревените площи и ливадите в орни 

земи и многогодишни насаждения; 
- безразборно събиране и изчерпване/унищожаване на растителни и 

животински видове; 
- промяна във водния режим, технически дейности по речните корита и 

бреговите хабитати. 
 

30 ЗВМД е приет през 2005 г. (ДВ № 87/1.11.2005 г.) и влиза в сила на 01.05.2006 г.  
31 SAF, данни от 2005 г.  
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• Намаляване количеството на водите: 
- Загуба на вода поради амортизация на водопреносната инфраструктура; 
- Промяна на водния режим заради различни икономически сектори 

(туризъм, развитие на градовете, незаконен добив на строителни 
материали от речните корита); 

- Дрениране на наводнени райони за оранжерии или за производство на 
зеленчуци. 

 
• Влошаване качеството на водите: 

- Замърсяване на водните басейни чрез земеделски дейности поради 
липсата на безопасни съоръжения за складиране на оборския тор; 

- Липса на канализационна система в много от селищата; 
- Интензивно и монокултурно земеделие в уязвимите/чувствителните 

зони. 
• Загуба на плодородието на почвите в резултат на: 

- водна и ветрова ерозия; 
- намаляване на органичната материя в почвите 
- монокултурно производство, липса на сеитбооборот; 
- засоляване на почвите; 
- вкисляване на почвите 
- механично разрушаване на почвите; 
- отглеждане на монокултури. 

 
• Възобновяема енергия: 

- вероятна промяна в използването на земята за отглеждане на енергийни 
култури на големи площи; 

- промяна на традиционния генофонд с въведените енергийни култури. 
 
 
 

1.4. Социално-икономическо  състояние  на  селските  райони   
 

Население 
 

България е разделена на 6 планови района (NUTS 2), 28 административни области 
(NUTS 3), и 264 общини (LAU 1). Според дефиницията на ОИСР има 20 
преобладаващо селски района по NUTS 3, седем междинни селски района и само един 
преобладаващо градски район – столицата София32 (Фигура 2). Така преобладаващо 
селските и междинните селските райони обхващат 98,8% от територията и 84,3% от 
населението на България33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 За постигане на съгласуваност с данните от ОИСР, гъстотата на населението през 2000 г. е използвана за 
определяне на районите по NUTS 3. Ако се използват данните от 2004 г., броят на преобладаващо селските региони би 
бил 21. 
33 Анализът по-долу се базира на данните от регионалната статистика на НСИ за 2004 г. (изчисления на МЗП), освен 
ако не е посочено друго. 



 
Фигура 2 Определяне на селските райони на ниво NUTS 2 по методологията на ОИСР 

 
 
 
Според националното определение селски райони са общините (LAU 1), в които нито 
едно населено място няма население над 30 000 души.  

Според националното определение 231 общини в България от общо 264 са 
определени като селски (Фигура 3). Селските райони представляват 81% от 
територията на България и 42% от нейното население. (Вж. Таблица 22, Приложение 
2.4.) 
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Фигура 3 Определяне на селските райони на ниво LAU1 според националното   
определение

 
 
 
През 2004 г. населението в селските райони е 3,2 млн. души. Те живеят в близо 4 000 
села и 200 малки града (Таблица 23, Приложение 2.4)34. Във всички селски общини 
населените места са групирани около общинските центрове(обикновено малък град, в 
изключителни случаи голямо село). В общинския център са разположени 
институциите, предоставящи част от основните услуги за селското население – средни 
и/или професионални училища, здравни центрове, банкови клонове и т.н.  
 
Малките градове са равномерно разпределени по територията на страната. и 
обратното, има неравномерно разпределение на големите градове и свързания с това 
достъп до различни специализирани услуги, наука, образование и култура и т.н. 
Отдалечеността на голяма част от селските райони от големите градски центрове води 
до неравенство в социално-икономическото развитие в селските райони. 178 общини 
обхващат 58% от селското население и 70% от селските територии, невключени в 
агломератите на големи и средни градове. Тези общини имат по-малко население и 
по-малка гъстота на населението, което създава допълнителни пречки за социално-
икономическото развитие. Селските райони35 извън агломератите страдаха от по-
високо намаляване на населението, имат по-ниско образована работна сила и 
изпитват по-висока безработица. Има нужда да се подобри физическата 
инфраструктура и качеството на основните услуги в тези общини, за да се подобри 
тяхната конкурентоспособност и способността им да задължат по-младото и по-
образовано население. 
 
Според данните от преброяването от 2001 г. 2,6 млн. души (76,1%) от общото 
население на селските райони се идентифицират като българи, 0,5 млн. (14,8%) – 
като турци и 235 000 (7%) като роми. Останалите са от други етнически групи или са 
избрали да не съобщят етническия си статус. 

                                                 
34 Населените места в България са административно разделени на градове и села, но няма официален критерий за 
гарантиране на този статут. Като цяло селата имат по-малко население и по-слабо развита инфраструктура и 
обществени услуги. Средният брой на населението в селата е 540 души, а в малките градове – 7 500. 

 36

35 Населението на селските общини в агломератните райони е средно 25 000, а в онези, които не са включени в 
агломерации – 10 000, гъстотата на населението е съответно 50,6 и 29,5. 
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Гъстотата на населението в селските райони е половината от средната за страната 
(съответно 35,8 спрямо 69,9 жители на кв. км)36 (Таблица 22, Приложение 2.4). 
средният брой на населението в селските общини е 13 800 души, макар че има 
значителни разлики между самите селски общини. Има 18 селски общини с на 30 000 
души население. Около 40% от селските общини (100) са малки, с население под 
10 000 души, и в тази група около една трета от общините са с население под 5 000 
души. Малките селски общини имат значителни проблеми с поддържането на обхвата 
и качеството на услугите за селското население и затова те са по-уязвими за 
демографски срив. 
 
Населението, живеещо в селските райони, постоянно намалява. От 1975 г. селските 
райони в България са изгубили над 1 милион души (Таблица 10). 
  
Таблица 9 Население на градските и селските райони (по националното определение) 
 1975* 1985* 1992* 2001* 2002 2003 2004 

Брой (000) 
Селски райони 4331 4068 3733 3381 3294 3266 3232 
Градски райони 4397 4880 4754 4547 4552 4536 4529 
България  8728 8949 8487 7929 7846 7801 7761 

% 
Селски райони 49,6 45,5 44,0 42,6 42,0 41,9 41,6 
Градски райони 50,4 54,5 56,0 57,4 58,0 58,1 58,4 
България 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Забележка: *Данни от преброяване  
Източник: НСИ (изчисления на МЗП) 
 
В периода 2001-2004 г. средният брой на намаляването на селското население е 10,5  
на 1000 (‰), в сравнение с 2,1‰ при градското население (Таблица 24, Приложение 
2.4). Основна причина за намаляване на населението в селските райони е 
отрицателният естествен прираст. (-8,2‰ средно за периода 2001-2004 г. при -3,7‰ за 
градските райони). Селските и градските райони имат еднаква раждаемост (8,7‰), но 
смъртността сред селското население е значително по-висока (16,8‰ средно за 
периода 2001-2004 г. при 12,4‰ за градските райони). Общата миграция от селските 
към градските райони допринесе за спад от -2,3‰ на селското население в периода 
2001-2004 г. 
 
Възрастовата структура на селското население е по-незадоволителна от тази на 
градското поради по-ниския дял на населението в работоспособна възраст и по-голям 
дял на населението в над пенсионна възраст. През 2004 г. 56,8% от населението в 
селските райони е в работоспособна възраст, при 65,0% в градските райони, основно 
поради по-възрастното население и на изходящата миграцията на младите хора в 
търсене на работа (Таблица 25, Приложение 2.4). 
 
Делът на населението в над пенсионна възраст е 27,2% в селските райони, при 20,5% 
в градските (през 2004 г.) В Северозападния и Северния централен район делът на 
селското население над работоспособна възраст надхвърля 30%. През 2004 г. в 
селските райони живее почти половината от населението н над пенсионна възраст. 
 
Образователния статус на населението в селските райони е значително по-нисък от 
този в градските. Неграмотността в селските общини е два пъти по-висока в сравнение 
с тази в градските райони (1,7% от населението между 25 и 64 години)37. Почти 
половината от населението н селските райони няма средно образование, при 20% в 
градовете. Има значителни различия в дяловете на населението с университетско 

                                                 
36 Анализът по-долу се базира на националното определение за селски райони, освен ако не е посочено друго. 
Използвано е определението на ОИСР. В Анекс 2.4 са дадени данни за социално-икономическото състояние според 
определението на ОИСР за селските райони. 
37 Данни от преброяването 2001 г. 



образование – 5,5% в селските райони срещу 20,6% в градските райони. Процентът на 
хората в България на възраст от 25 до 64 години, участващи в образователни и 
обучителни програми, е само 1,3%, а в преобладаващо селските райони по NUTS 2 e 
дори още по-нисък – 0,9%. 

Фигура 4 Образователен ценз на населението между 25 и 64 г. в 
селските и градските райони (2001 г.) 
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Източник: НСИ, 2001 г. Преброяване на населението (изчисления на МЗП) 

 
 

Структура на икономиката в селските райони 
 
През 2004 г. преобладаващо и междинните селските райони създават около 70,3% от 
БВП на България и допринасят за почти 80% от заетостта в страната38. в периода 
2000-2004 г. БВП от селските райони нараства с по-бавни темпове, отколкото средния 
за страната. 
 
БВП на глава от населението в преобладаващо и междинните селски райони е 2,2 
пъти по-нисък от този в преобладаващо градските райони. 
 
Селските райони в България са силно зависими от земеделието. През 2004 г. в 
преобладаващо селските райони делът на земеделието и горите в БДС е 50% по-висок 
от средния за страната (17,0% с/у 10,8%) (Таблица 26, Приложение 2.4). има 
значителни различия на ниво NUTS 3 и LAU 1. Ето защо в 11 региона NUTS 3делът на 
земеделието в БДС надхвърля 20%, като в област Силистра достига 37,7%. 
 
Значимостта на земеделието и горите за заетостта в селските райони е дори по-
голяма. В преобладаващо селските райони 33% от заетостта е в земеделието и 
горите, а в междинните селски райони тя е 27% ( през 2001). Ситуацията варира 
значително в регионите по NUTS 3. Така в една четвърт от регионите по NUTS 3 делът 
на заетостта в първичните сектори е доста над 40%. 

                                                 

 38

38 НСИ не публикува данни за БВП и заетостта на ниво LAU 1. Ето защо определението на ОИСР се използва за 
анализ на БВП и заетостта на селските райони. 



Фигура 5 БДС и заетост в селските райони по сектор (%) (2004 г.) 

 

73

48

58

39

51

22

26

28

30

28

32

2

1

11

33

77

17

24

0 20 40 60 80

Employment 

GVA

Employment 

GVA

Employment 

GVA

100

Pr
ed

om
in

an
tly

U
rb

an
 re

gi
on

s
In

te
rm

ed
ia

te
Re

gi
on

s
Pr

ed
om

in
an

tly
Ru

ra
l r

eg
io

ns

Primary sector

Secondary sector

Tertiary sector

 
 Източник: НСИ.  

 
Почти всички земеделски стопанства и работната сила в земеделието са разположени 
в преобладаващо и междинните селски райони (Таблица 11). Няма значителни 
разлики между преобладаващо и междинните селски райони по отношение на 
структурата на земеделските стопанства и на работната сила. 
 
 
Таблица 10 Земеделски стопанства и работна сила по видове региони 

Регион Земеделски 
стопанства 

ИЗП Среден размер 
на фермите 

Работна сила 
(лица) 

Работна сила 
(ГРЕ) 

 000 % % ИЕ ИЗП 
ха 

000 % 000 % 

Преобладаващо 
селски райони 

503,0 75,6 72,5 1,6 4,2 
 

1019,1 75,6 594,1 75,1 

Междинни райони 154,9 23,3 27,1 1,8 5,1 314,9 23,4 189,5 23,9 
Преобладаващо 
градски райони 

7,7 1,2 0,4 0,8 1,7 14,2 1,1 7,9 1,0 

България  665,5 100 100 1,6 4,4 1348,1 100 791,6 100 
 
Има малка разлика в дела на фермерите с други доходни дейности – 26,0% от 
собствениците на ферми в преобладаващо селските райони и 22,7% от собствениците 
на ферми в междинните селски райони имат други доходни дейности извън 
земеделието. 
 
Много малък брой от фермите са се специализирали в неземеделски дейности – 
10 000 предоставят услуги, като използват оборудването на стопанството, 1064 
развиват допълнителни дейности в аквакултурите. Само 370 са развили селски 
туризъм и 290 – местни занаяти. 
 
Неземеделските сектори генерират над 80% от БДС и около 70% от заетостта в 
селските райони. 
 
През 2004 г. услугите формират 53% от БДС в селските райони ( в сравнение със 
73% в градовете). В обслужващия сектор операт основната част от фирмите в 
селските райони. Обслужващият сектор е съсредоточен в търговията на дребно и 
доставките. 
 
Съществува добър потенциал за развитие на селския туризъм в селските общини, но 
той е още недостатъчно развит. През 2004 г. Има 107 000 места за спане в селските 
 39



 40

                                                

общини, но 80% от тях са съсредоточени в 12 общини, специализирани в масовия 
морски и ски туризъм (Таблица 29, Приложение 2.4). 
 
Промишлеността формира около 30% от БВП и заетостта в селските райони. 
 
Съществува слабо развит сектор на малките и средни предприятия (МСП) в селските 
райони. Гъстотата на фирмите в селските райони е значително по-ниска от тази в 
градските райони. През 2004 г. в преобладаващо селските райони е имало 26 
предприятия на 1000 жители, докато в преобладаващо градските тя е 35 предприятия. 
МСП в селските райони работят предимно за местния (общински/регионален) пазар. 
 
 

Заетост и доходи 
 
Според Проучване на работната сила (ПРС) на НСИ, проведено през 2004 г., в 
преобладаващо селските и междинните селски райони икономически активни са 
2 728 000 души. Преобладаващо селските и междинните селски райони се 
характеризират с много ниско ниво на икономическа активност. През 2004 г. по-малко 
от половината от населението над 15 годишна възраст в селските райони е заето или 
търси активно работа (Таблица 27, Приложение 2.4). Ниското ниво на икономическа 
активност се обяснява със слабите възможности за работа  в селските райони. 
 
Според ПРС от 2004 г. общият брой на заетите в преобладаващо селските и 
междинните селски райони е 2 388 000 души. Нивото на заетостта е много ниско – 42% 
от населението на 15 години е заето. 
 
Различните степен на заетост и икономическа активност на мъжете и жените в 
селските райони са близки до средните за страната – заетостта при жените е 9-10% 
по-ниска, отколкото при мъжете. Качеството на работните места за жените в селските 
райони се влоши значително, особено в отдалечените райони и в селата от селските 
райони. Увеличи се делът на жените, работещи на нископлатени длъжности и като 
неплатени домакини. 
 
Делът на самонаетите лица от общата заетост в преобладаващо селските райони по 
NUTS 2 е 13,5%, което е и средното за страната. В преобладаващо селските райони 
заетостта основно е в областта на земеделието. За насърчаване на 
предприемачеството в селските райони през 2000 г. МТСП подкрепи създаването на 
мрежа от бизнес центрове в селските райони и финансира голяма част от тяхната 
дейност39. През 2007 г. мрежата се състоеше от около 50 бизнес центрове, които 
предоставят бизнес информация, съвети и обучение по предприемачество за малкия 
бизнес и потенциалните предприемачи в селските райони. За подпомагане на личната 
заетост на ромите през 2007 г. ще бъдат създадени около 20 нови центъра за занаяти 
и развитие на земеделието в селските общини с подкрепата на Програма ФАР  на 
ЕС40. 
 
Регистрираното ниво на безработица в селските общини намалява през последните 
години, но все още остава сравнително високо – 19,2% за 2004 г. През 2004 г. в 34 
селски общини нивото на безработица надхвърли 30%41. Имаше значителни и 
непрекъснати несъответствия в нивото на безработицата в градските и селските 
райони (Таблица 28, Приложение 2.4). 
 
Значителен проблем на селските общини е високото ниво на дългосрочна 
безработица. През 2004 г. нивото на дългосрочната безработица в селските райони бе 

 
39 Мрежата е създадена чрез проект на ПРООН “Възможности за работа чрез бизнес подкрепа” (JOBS), финансиран от 
МТСП. 
40 Проект BG2004/006-070.05.01 „Интегриране на етнически малцинства в пазара на труда”  
41 Данни на Агенцията по заетостта. 
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11,3% спрямо 3,6% в градовете. Високото ниво на дългосрочна безработица се 
обяснява с липсата на възможности за заетост в селските райони и намаляването на 
шансовете за заетост на работната сила. Изследването на селските райони показва, 
че въпреки високата безработица, предприемачите срещат трудности за намиране на 
квалифицирана работна сила. 
 
Високото ниво на безработица сред младите хора е допълнителен проблем, който 
води до изходяща миграция на младата работна сила от селските райони.  
 
Делът на хората, живеещи в бедност е значително по-висок в селските райони. Това е 
свързано с по-ниските заплати, по-високата безработица и степента на непълна 
заетост, високият дял на хората, живеещи от пенсия и социални помощи, както и от 
високата цена на социалните услуги. Последното проучване на Световната банка за 
бедността в България разкри, че нивото на бедността е 4 пъти по-високо в селата, а 
домакинствата, живеещи в селата представляват 66% от бедното население42. 
Проучването също така разкрива по-високо ниво на бедност сред етническите 
малцинства. Така нивото на бедност сред ромите е 62%, сред турците 21%, а сред 
българите – 6%. Всички проведени проучвания отчитат, че етническите малцинства, 
основно ромите, са поставени под риск от социална изолация. Високото ниво на 
бедност сред етническите малцинства се определя от значителното ниво на 
безработицата, особено сред ромите. Тези високи нива се дължат на слабото им 
образование и преобладаващото им участие в ниско квалифицираните професии. 
 

Достъп до основни услуги 
 
През 2004 г. има около 1900 детски градини в селските общини, 70% от които са 
разположени в селата (Таблица 30, Приложение 2.4). Около 85  000 деца са приети в 
детските градини в селските райони, но само половината от тях са в селата. Сградите 
и съоръженията в селските детски градини се нуждаят от значителни инвестиции за 
рехабилитация. Тенденцията на изтегляне на децата, живеещи в селата, от 
предучилищното образование поради ниски доходи пречи на социалната интеграция 
на децата, особено от малцинствените групи. 
 
Има добре развита система от училища в селските райони. В селските общини има 
1842 училища, включително 1600 основни училища и  175 средни професионални 
училища.  Общият брой на учениците в селските райони е 366 000 за 2004 г. Проблем 
за селските райони е спадът на приема в средните училища.  
 
Образователните сгради и оборудване в тези училища са лоши и са необходими 
значителни инвестиции за подобряване на качеството на образованието, включително 
въвеждане на модерни образователни методи и технологии. 
 
Селското население има сравнително лесен достъп до системата за първична 
медицинска помощ. Почти във всяко село има общо практикуващ лекар, който пътува 
от близкия град и прави преглед на пациентите в определени дни и часове през 
седмицата. Въпреки това достъпът до специализирани медицински грижи в селските 
центрове не е лесен, поради високите транспортни разходи. Това е сериозен проблем, 
особено за хронично болните и възрастните хора. Друг основен проблем е големият 
брой хора, живеещи в селата, които нямат никакво здравно осигуряване. 
 
От 2000 до 2004 г. броят на ползващите интернет в България е нараснал почти три 
пъти, но ползването на интернет остава ниско в сравнение със средното ниво в ЕС. 
Дигитализирането на телефонната мрежа в България все още е ниско. 
Широколентовите връзки са развити предимно в градските райони. Броят на 
интерактивните бизнес и обществени услуги е малък. 

 
42 Световна банка. Доклад за оценка на бедността в България, 2002 г. 
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Има значителни различия между селските и градските райони по отношение 
разпространението на интернет. През 2004 г. 7,4% от селските домакинства имат 
достъп до интернет и само 2,3% имат широколентова връзка (в градските общини 
съответно 21,3% и 12,4%) (Таблица 31, Приложение 2.4). Ползването на на интернет 
в селата от селските райони е изключително ниско – около 1% от домакинствата в 
селата са имали достъп до интернет през 2004 г. 43

 
Ползването на на интернет в предприятията от селските райони е по-високо. През 
2004 г. 22,7% от предприятията, разположени в селските райони, с повече от 10 
служители, имат широколентова връзка (46,1 в градските райони) 44. 
 
Българското правителство цели подобряване на положението в три основни 
направления: по-нататъшна либерализация на пазара на телекомуникациите, 
оборудване и свързване на училищата и мрежа от информационни центрове. През 
последните 4 години селските райони се възползваха от създаването на мрежа от 
теле-центрове45. За свързването на теле-центровете са използвани широк кръг от 
технологии: наети телефонни линии, безжични връзки, сателитни връзки, кабелни 
модеми или ISDN. Изпълнението на правителствената програма за пълна 
компютъризация на системата от училища в България също подпомага използването 
на интернет в селските райони.  
 
Съществуват изключително ограничени възможности за отдих, възстановяване, 
култура и спорт в селските райони, което също ограничава развитието на човешкия 
капитал и отдръпването на младото население. 
 
 

Селска инфраструктура 
 
Качеството на техническата инфраструктура в селските райони е  значително влошена 
поради незначителните инвестиции в нейното развитие и поддръжка. Това води до 
влошаване качеството на живота и застрашава способността на селските райони да 
обслужват населението и да привлекат инвестиции. 
 
Качеството на инфраструктурата се различава според вида и размера на селищата. 
Различията между общинските центрове и селата са ясно изразени. Общинските 
центрове обикновено имат по-добра пътна инфраструктура, водоснабдяване, 
канализация и система за събиране на отпадъците.  
 
Пътната мрежа в селските райони е сравнително добре развита, но е доста зле 
поддържана.  
 
Специфичен проблем е лошото състояние на третокласните и четвъртокласните 
пътища. Скорошно проучване на Световната банка показва, че около две трети от 
живеещите в селата изразяват недоволство от качеството на вътрешните и 
междуселищните пътища, а половината от тях не са удовлетворени от качеството на 
пътищата до земеделските площи46. 
 
Селските общини отговарят за управлението на над 16 000 км. общински 
пътища, както и на улиците в населените места в селските райони. Голяма част 

 
43 НСИ; „Изследване върху използването на ИТ в домакинствата през 2004 г. 
44 НСИ, „Изследване върху използването на ИТ и електронната търговия в нефинансови предприятия през 2004 г.” 
45 В теле-центровете основната задача е повишаване нивото на знания на гражданите в областта на ИКТ, обучение за 
работа с персонален компютър и използване на интернет. Пакет от основно обучение предстои да бъде разработен и 
разработен заедно със стандартизиран списък от  електронни услуги, които да бъдат предлагани в теле-центровете. 
46 Световна банка. България: Проучване на нуждите за развитие на селските райони, 2004 г. 
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от тези пътища не са ремонтирани повече от 15-20 години и са в лошо 
състояние. 
 
Водоснабдителната мрежа в селските общини надхвърля 40 000 км. 
Съществуват данни за водоснабдителната мрежа в малките населени места с 
еквивалент на население под 2 000 души за 152 общини. Те показват, че 
дължината на водоснабдителната мрежа в тези общини е около 18 000 км. По-
голямата част от нея (88%) е изградена в периода 1960-1980г., като поради 
лошата поддръжка страда от чести повреди, ниска ефективност и големи 
загуби на вода в следствие на течове. Освен това има нужда от подмяна на 
азбестоциментовите тръби, които, както вече се спомена, възлизат на повече 
от две-трети от водоснабдителната мрежа  
 
Друг значителен проблем в селските райони е неразвитата канализационна 
мрежа, особено в селата (само 2,1% от селата имат канализация). 
 
Незадоволителното развитие на канализационните системи, включително 
пречистването на отпадните води, е сериозен проблем, както за околната 
среда, така и за човешкото здраве. Делът на населението с достъп до 
канализационна инфраструктура е 68,9%, а едва 40,7% от населението 
използва съоръжения за пречистване на отпадни води. 
 
Наложителната рехабилитация на водоснабдителните системи, изграждането на 
канализационна инфраструктура, както и на съоръжения за пречистване на отпадните 
води, са предпоставка за устойчивото управление и развитието на общините в 
България. 
 
Въпреки добре развитата електропреносна мрежа, която покрива цялата територия на 
страната (с малки изключения), прекъсването на електричеството и ограничения 
достъп до питейна вода не са нещо необичайно, особено в селските райони. 
 
 

Социален капитал 
 
Местното самоуправление е важен фактор за мобилизирането на местните 
общности и за развитието на селските райони в България. През последните 
години много общински съвети и администрации натрупаха опит в планиране 
на местното развитие, партньорство и мобилизиране на различни 
заинтересовани лица на местно ниво. Около 60 селски общини взеха участие в 
проекти за интегрирано развитие, финансирани от ЕС, двустранни и 
национални програми, целящи развиване на капацитет за планиране и 
прилагане на политика за местно развитие. Беше натрупан опит и в процеса на 
разработване на Общинските планове за развитие за периода 2007-2013г., 
изготвени съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие. Тези 
планове поставят цели и приоритети за местно развитие, мерки и основни 
проекти. В много случаи плановете са разработени в сътрудничество с 
местните заинтересовани групи – неправителствени организации, 
образователни и културни институции, които също допринесоха за 
изграждането на местни партньорства. 
 
Въпреки това, общественото участие на местно ниво остава слабо развито. 
Липсват традиции в развитието и поддържането на местни партньорства и в 
провеждането на съвместни дейности. С малки изключения, организациите на 
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гражданското общество в селските райони са в начална фаза на развитие. 
Наблюдават се някои разлики по отношение на размера на общините и 
предишни дейности по проекти. В по-големите общини (с население над 
30 000 души) неправителственият сектор е по-добре развит, докато в по-
малките общини той е с изключително ограничени капацитет и ресурси. Поради 
това е необходима дългосрочна подкрепа за създаване на структури за 
сътрудничество в селските райони и за мобилизирането на местните общности. 
 
За да се насърчи интереса към подхода Лидер и да се изгради капацитет за 
изпълнението на мерките по него, МЗП инициира и подкрепи няколко проекта, 
използващи методологията на Лидер. В рамките на тези проекти са създадени 11 
МИГ, които покриват 4% от селското население. Други 9 МИГ са в процес на 
формиране. 
 

Обобщение на силните и слабите страни 
 
Обобщеният анализ на селските райони изважда на преден план няколко основни 
слабости: 
 

• Застаряване на населението, отрицателен естествен прираст и изходяща 
миграция; 

• Намаляване на шансовете за заетост на работната сила (нисък образователен 
статус, слабо участие в постоянно обучение, продължителни периоди на 
безработица); 

• Силна зависимост от земеделието и слаби възможности за работа в 
неземеделските сектори; 

• Бедност и социална изолация; 
• Слаб достъп и лошо качество на основните услуги за населението в селските 

райони (училища, здравни грижи, разпространение на ИКТ, отдих и 
възстановяване); 

• Амортизирана и/или липсваща основна инфраструктура (пътища, системи за 
водоснабдяване и канализация); 

• Нарастване различията между селските и градските райони в икономическото 
развитие, образованието и достъпа до основни услуги; 

• Слабо развит социален капитал. 
 
Силните страни на селските райони могат да бъдат обобщени така: 
 

• Добре разработена система от селища; 
• Голям брой запазени жизнени селски общности с богати исторически и културни 

традиции; 
• Наличие на основна пътна инфраструктура с осигурен достъп до сравнително 

малките селища в селските райони. 



2. Обща стратегия за развитие на селските райони в България  
 

2.1. Общи  цели   
 
В Националния стратегически план за развитие на селските райони бяха поставени 
следните общи цели за периода 2007-2013, базирани на Стратегическите насоки на 
Общността за развитие на селските райони, на основните приоритети на ЕС, свързани 
със създаването на работни места, растеж и устойчивост (Лисабон, Гьотеборг), и в 
съответствие с други политики на ЕС (Съгласуваност, опазване на околната среда и 
особено координация със Структурните фондове и управление на природите ресурси в 
селските райони на България), и не на последно място отчитане на социално-
икономическите условия в селските райони на България: 

1. Развитие на конкурентно и основани на иновации земеделие, горско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост. 
2. Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони. 
3. Подобряване качеството на живота и разнообразяване възможностите за 
заетост в селските райони. 
 

Всички цели на Националния стратегически план за развитие на селските райони 
целят подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони и 
взаимното им допълване. Те са заложени в дългосрочното виждане на българското 
правителство за развитие на селските области в страната и са следните: 

• Жизнеспособни селски райони с укрепнала и разнообразна икономика, 
предлагащи добро качество на живота на населението в селските райони; 

• Запазени природни ресурси и ценно местно наследство; 
• Ефективен, модерен и конкурентен сектор за производство на земеделски 

продукти, прилагащ устойчиви земеделски практики, който произвежда продукти 
с високо качество и стойност, използва природните и човешките ресурси на 
селските райони и осигурява нарастване на доходите на селското население. 

• Здрави и многофункционални гори в България, предоставящи места за отдих с 
висока стойност, както и заетост и доходи за селското население. 

 
 Целева ос 1 

Развитие на конкурентно и основани на 
иновации земеделие, горско стопанство и 
хранително-вкусова промишленост 

 
Целева ос 2 
Опазване на 
природните 
ресурси и околната 
среда в селските 
райони Целева ос 3 

Подобряване качеството на живота и 
разнообразяване възможностите за заетост в 
селските райони 

Целева ос 4 
Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното самоуправление 

 
 
 
Целите на  Националния стратегически план за развитие на селските райони допълва 
и ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегическа 
референтна рамка за периода 2007-2013 г., които са: 

• Засилване конкурентоспособността на икономиката за постигане на висок и 
стабилен растеж; 

 45



 46

• Развитие на човешкия капитал за осигуряване по-висока заетост, доходи и 
социална интеграция. 

 
Първата цел на Националния стратегически план за развитие на селските райони е 
фокусирана върху увеличаване на конкурентоспособността на земеделието, горския 
сектор и хранително-вкусовата промишленост. Тази цел е директно насочена към 
първата Стратегическа насока на Общността за развитие на селските райони. 
 
Първата стратегическа цел трябва да бъде постигната чрез дейности, които 
подпомагат модернизацията и преструктурирането на веригата за производство на 
земеделски продукти, горите и първичните дейности за дървопреработване. Общият 
стратегически подход е повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на 
земеделието, горския сектор и хранително-вкусовата промишленост чрез подпомагане 
за: 

• Обновяване на технологиите, инвестиции за подобряване на земеделските 
фактори за производство и въвеждане на модерни практики за стопанисване на 
земята и водите; 

• Въвеждане на иновации във веригата за производство на земеделски продукти 
за производство на стоки и технологии с висока добавена стойност; 

• Достигане на стандартите на ЕС; 
• Разнообразяване на земеделието; 
• Подобряване на знанията и способностите на заетите в земеделието и горския 

сектор; 
• Подобряване на екологичното представяне на стопанствата и горите 
• Регулиране на структурата на земеделските стопанства и поземлената 

собственост; 
• Подобряване на инфраструктурата, свързана със земеделието и горското 

стопанство. 
Мерките по ос 1 ще бъдат основните средства за постигане на първата цел. Като се 
вземат предвид потребностите от преструктуриране и модернизация на българското 
земеделие, горско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, към Ос 1 е 
насочен 42% от общия бюджет по трите оси. 
 
Първата цел ще насърчи растежа на производителността и конкурентоспособността на 
земеделието, горския сектор и хранително-вкусовата промишленост и така ще 
допринесе за постигане на стратегическите цели от Лисабон за икономически растеж. 
 
Предоставянето на подкрепа от страна на МЗГ и ДФЗ за достъп до кредити беше 
заложено по Програма САПАРД и се предвижда в програмата за 2007-2013 да бъдат 
приложени подобни инструменти за подпомагане. 
 
Втората цел е насочена към опазване на природните ресурси и подобряване на 
селските райони. По-доброто управление на земята и защитата на околната среда ще 
осигурят устойчиво и интегрирано развитие на селските райони, опазване на 
биоразнообразието и на местните породи. Това ще помогне също и за запазване на 
традиционните земеделски практики и ще допринесе за разнообразяването на 
икономиката в селските райони чрез създаване на алтернативни източници на доходи. 
Целта допринася за постигането на стратегическия европейски приоритет: 
“Подобряване на околната среда и селските райони”. 
 
Втората цел ще се фокусира върху решаването на екологичните проблеми и опасности 
в селските райони, описани в Част 1, чрез следните дейности: 
 

• Опазване и възстановяване на важните хабитати и природни системи в 
съответствие с националните цели и с целите на ЕС за прекратяване загубата 
на биоразнообразие до 2010; 
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• Подобряване качеството на водата и превенция от замърсявания, причинени от 
земеделски източници в съответствие с екологичните задължения на ЕС, 
включително рамковите директиви за нитратите и водите; 

• Спиране на процесите на разрушаването на почвата и опазване на почвеното 
разнообразие и плодородност; 

• Устойчиво управление на горите и горските земи; 
• Разработване на възобновяем енергиен потенциал с цел постигане на 

националните и европейските цели. 
 
Чрез подпомагане на устойчивото управление на земите и горите, произтичащото от 
това опазване на биоразнообразието и традиционното земеделие ще допринесе за 
опазване привлекателността на селските райони, ще създаде предпоставки за 
развитие на други дейности от селската икономика, напр. туризъм, занаяти, занимания 
за свободното време и на последно място, но не и по важност – развитие на устойчива 
заетост на населението в селските райони. 
 
Като се имат предвид екологичните потребности и проблеми за решаване, по Ос 2 са 
разпределени 27% от общия бюджет по трите оси. 
 
Само мерките по Ос 2 не са достатъчни за решаване на всички проблеми, свързани с 
опазването на ландшафта и околната среда. Стратегията се базира на балансирания и 
интегриран подход, при който опазването на ландшафта и околната среда са 
приоритети и сред мерките по останалите оси. Проблемите, свързани с подобряването 
на системата за напояване и въвеждането на технологии за пестене на водата ще 
бъдат включени към мерките по Ос 1. 
 
Въвеждането на УПЗДЗЕС също ще допринесе да постигане на екологичните цели и 
по-специално на онези, свързани с подобряване качеството на почвите и 
предотвратяване на процесите на унищожаване на почвата. 
 
Втората цел ще допринесе за постигане на съответствие с международните 
ангажименти, поети от България: протоколът от Киото, конвенцията за биологичното 
разнообразие, борбата с опустиняването и климатичните промени. Доколкото 
България изпълнява своите международни ангажименти за опазване на климата, 
въпросът не е поставен като приоритет в рамките на стратегията, но въпреки това 
действията, които трябва да бъдат предприети по другите екологични цели, ще имат 
положително въздействие върху индикаторите за климатичните промени. 
 
Дейностите по втората стратегическа цел, а именно опазване на биоразнообразието, 
опазване на водите, запазване и устойчиво използване на земята и природните 
ресурси, ще допринесат за постигане на европейската цел за устойчиво развитие от 
Гьотеборг. 
 
Третата стратегическа цел е насочена към изграждане на разнообразни възможности 
за заетост и подобряване качеството на живота в селските райони. Тази цел директно 
се отнася до третия стратегически приоритет на Общността, а именно “Подобряване 
на жизнените условия в селските райони и разнообразяване на селската икономика”. 
 
Селските райони в България имат множество жизнени селски общности, различна и 
запазена природа, богати исторически и културни традиции. За осигуряване на 
дългосрочна икономическа и социална стабилност в селските райони, трябва да се 
промени сегашната тенденция на демографски и икономически срив. 
 
Стратегията има за цел подпомагане на развитието на селските райони чрез 
създаване на по-добра жизнена среда и в частност на нови възможности за заетост: 
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• Достъпът и качеството на основните услуги за селското население и селската 
инфраструктура са съществени за поддържане на селското население и за 
създаване на бизнес възможности. Ето защо ще бъде предоставена значителна 
инвестиционна подкрепа за подобряване на инфраструктурата и предоставяне 
на услуги на селското население. 

• Липсата на възможности за заетост е основният фактор за ниската активност на 
работната сила, високата безработица и ниските доходи в селските райони. Ето 
защо ще бъдат насърчавани бизнес развитието и предприемачеството чрез 
подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности на фермерските домакинства 
и на широкото селско население. Помощта ще бъде предоставена за създаване 
на работни места в дейности, базирани на местните ресурси – селски туризъм, 
култура и занаяти. Специална подкрепа и помощ ще бъдат предоставени за 
създаване на иновационни дейности, използващи нови технологии, използване 
на възобновяеми източници на енергия и по-добро управление на биомасата, 
възможности за заетост, основаващи се на висока квалификация. 

 
Необходимостта от увеличаване на възможностите за заетост на работната сила в 
селските райони ще бъде осъществена чрез операции, подпомогнати от програмите на 
Европейския социален фонд. Тя също така ще подпомогне предоставянето на 
разнообразни услуги за уязвимите групи в селските райони. 
 
Действията за постигане на третата стратегическа цел ще допринесат за 
разнообразяване на икономиката в селските райони и създаване на работни места, а 
по този начин ще се осъществят стратегическите цели от Лисабон. За тази цел са 
предоставени 31% от общия бюджет по трите оси. 
 
Развитието на селските райони ще бъде подпомогнато също и от изграждане на 
социалния капацитет и придобиването на умения за разработване и изпълнение на 
местни стратегии за развитие. Иновационните интегрирани подходи за развитие на 
селските райони ще бъдат подпомогнати чрез ос Лидер в съответствие с четвъртия 
стратегически приоритет на Общността за “изграждане на мастен капацитет за заетост 
и диверсификация”. От общия бюджет, предоставен по трите оси, 2,5% ще бъдат 
предоставени чрез ос Лидер. 
 
Предоставянето на техническа помощ ще бъде 4% от бюджета. 
 
Хоризонтални принципи 
 
Равни възможности 
 
Разработването и прилагането на политиката за равенство на половете в България се 
координира от Националния съвет по равнопоставеността между жените и 
мъжете (НСРЖМ). НСРЖМ е създаден с правителствено постановление 
313/17.11.2004. НСРЖМ активно участваше в консултациите, за да се гарантира 
равенството на половете при разработването на мерките за развитие на селските 
райони. НСРЖМ е поканен като постоянен член в Комитета по наблюдения на ПРСР. 
 
Равнопоставеността на половете ще бъде интегрирано във прилагането на всички 
мерки. Ще бъдат реализирани специални  рекламни дейности, насочени към селските 
жени, за да се даде гласност на възможностите за финансиране по ПРСР. Принципите 
за равнопоставеността между половете стриктно ще се следват при избора на проекти. 
Интервенциите за подобряване на основните услуги в селата (грижи за децата) също 
ще облекчат живота на работещите селски жени. 
  
Когато е уместно, при избора на проекти по Ос 3, приоритет ще се дава на проекти, 
предложени от жени. 
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Където е необходимо, по индикаторите за наблюдение на програмата, ще се събират 
данни за броя на участващите/директно облагодетелствани от програмата мъже и 
жени. Данните ще се докладват пред Комитета по наблюдение. 
 
Освен това оценките на Програмата ще се стремят да установят степента, до която са 
били дадени равни възможности при изпълнението на проекта, мярката или 
Програмата. 
 
Недискриминация 
 
Включването на всички групи в селските райони на България ще се гарантира чрез 
изпълнението на всеобхватна Комуникационна стратегия. За особено изолираните 
групи като ромските общества, ще се положат специални усилия, за да се осигури 
информация и насоки за подпомагането, предлагано по Програмата. Към момента са 
създадени специфични бизнес условия за подпомагане на ромската общност те ще се 
използват в информационните кампании по Програмата. 
 
Нещо повече, в официалните консултации по НСП участваше Националният ромски 
център в България (НРЦБ), по-широка организация за ромските НПО или НПО, 
работещи с ромски малцинства. Представител на НРЦБ е включен и в работната група 
по мерките от Ос 3. 
 
Представител на ромските НПО ще бъде включен и ще вземе участие в работните 
групи по Ос 1 и 3 на Комитета по наблюдение. Ромските НПО и НПО, работещи с 
малцинствата, трябва да могат да участват и в дейностите на Националната селска 
мрежа и да използват тази платформа, за да търсят начини за подобряване достъпа 
на малцинствени групи. 
 
Наблюдението и оценката на изпълнението на ПРСР ще се стремят и да гарантират да 
се спазва принципа на недискриминацията. 
 
Програмата ще гарантира и равни възможности за хората в неравностойно положение. 
В избора на проекти по Ос 3, където е възможно, приоритет ще се дава на проекти за 
развитието на услуги за хора в неравностойно положение. 
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3. Стратегията по оси и показатели  

3.1 Йерархия  на  целите  по  Ос  1 
Дейностите по Ос 1 имат за цел да повишат конкурентоспособността на земеделието, 
горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Те са насочени директно 
към основните нужди на тези сектори: 

- Модернизация на материалните активи и производствените фактори; 
- Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността; 
- Адаптиране на структурата на стопанствата; 
- Подобряване на човешкия потенциала.  

 
Логиката на дейностите по Ос 1 е обобщена в следващата таблица. 
 
Обща цел на 
Ос 1 

Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско 
стопанство и хранително-вкусова промишленост 

Под-цели 1. Преструктуриране и 
модернизиране на 
технологичната база и 
насърчаване на иновациите 

2. Подкрепа за 
адаптиране на 
структурата на 
стопанствата и за 
коопериране 

3. Повишаване на 
знанията и 
подобряване на  
човешкия 
потенциал 

Оперативни 
цели 

- Подобряване на  
икономическото състояние на 
земеделските стопанства и 
хранително-вкусовата 
промишленост чрез по-добро 
използване на производствените 
фактори, включително 
въвеждането на нови технологии 
и иновации, и чрез земеделски 
практики, съхраняващи околната 
среда; 
- Реализиране на възможностите, 
предлагани от пазара чрез 
широкоразпространени 
иновативни подходи, при 
разработването на нови продукти, 
процеси и технологии; 
 - Покриване на стандартите на 
ЕС; 
- Подобряване на  
инфраструктурата, необходима за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
земеделието и горското 
стопанство; 
- Повишаване на  икономическата 
стойност на частните гори и 
разнообразяването на горските 
продукти. 

- Улесняване излизането 
на пазара на 
полупазарните стопанства; 
 
- Подкрепа за младите 
фермери при създаване на 
стопанства и структурно 
адаптиране на техните 
стопанства; 
 
- Насърчаване създаването  
на организации на 
производители ; 
 
- Подкрепа за комасация на 
земята. 

- Осигуряване на 
адекватно равнище 
на техническите и 
икономически 
знания. 

Мерки за 
постигане на 
подцелите 

- модернизация на земеделските 
стопанства; 
- подобряване икономическата 
стойност на горите; 
- добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти; 
- сътрудничество за разработване 
на нови продукти, процеси и 
технологии в земеделския, 
хранително-вкусовия и в горския 
сектори;  
- инфраструктура, свързана с 
развитието и адаптацията на 

- създаване стопанства на 
млади фермери; 
- инфраструктура, 
свързана с развитието и 
адаптацията на 
земеделието и горите; 
- подкрепа за 
полупазарните стопанства 
в етап на 
преструктуриране; 
- създаване на организации 
на производители 

- Професионално 
обучение,  
информационни 
дейности и 
разпространяване на 
научните знания; 
- Предоставяне на 
съвети и 
консултиране в 
земеделието в 
България и Румъния  
(2007-2009); 
- използване на 
земеделски 
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земеделието и горите; 
- възстановяване потенциала на 
земеделското производство, 
разрушен от природни бедствия 
и въвеждане на превантивни 
действия 

консултантски 
услуги (2010-2013 г.) 
 

 
Първата под-цел е насочена към развитието на технологичната база и насърчаването 
на иновациите. 
 
Инвестирането в модернизацията на материалните активи е от ключово значение за 
намаляването на разходите, производството на продукти с по-добра и по-висока 
добавена стойност и за подобряване опазването на околната среда. 
 
Хармонизирането на националното законодателство с правото на ЕС и 
присъединяването към стандартите на Общността в областта на хигиената, 
здравеопазването и безопасността на труда, околната среда и хуманното отношение 
към животните изискват сериозни инвестиции в модернизирането на материално-
техническата база, както и на знанията и уменията на работната сила. Важна част от 
инвестициите ще бъда насочена към постигане на съответствие със стандартите на 
Общността, особено за изграждане на площадки за съхраняване на оборския тор и 
пречиствателни инсталации, най-вече в застрашените от нитрати зони. В 
млекопреработвателния сектор инвестициите са насочени към покриване на 
хигиенните изисквания, хуманно отношение към на животните и безопасността на 
труда. В птицевъдството ударението е върху въвеждането на новото европейско 
законодателство, свързано с хуманното отношение към кокошките-носачки. 
Значителна част от средствата е насочена към модернизирането на сградния фонд и 
помещенията за отглеждане на добитък в стопанствата. 
 
Специално ударение ще бъда поставено в подкрепа на инвестициите, които 
допринасят за приоритети на Общността по отношение на опазването на околната 
среда: инвестиции в използването на възобновими източници на енергия, подобряване 
на управлението на водните ресурси в стопанствата, нови водоспестяващи 
технологии, технологии за управление на средствата за химическа защита и пр.  
 
Българските земеделие и ХВП ще работят в условията на нарастваща конкуренция на 
вътрешния и външен пазар. България има своите традиции в производството на храни, 
които са познати на европейските пазари, но успешното развитие на преработвателния 
сектор и неговата способност да се конкурира с динамичната хранително-вкусова 
промишленост в Европа зависи от неговата готовност за развитие чрез иновации. 
Растежът на иновативните малки и средни предприятия в ХВП, заедно с 
модернизирането на материалните активи на предприятията работещи в отрасъла,  
ще предопредели пазарните позиции на агро-хранителния сектор. 
 
Насърчаването на сътрудничеството между земеделските производители, 
преработвателите и изследователските институти ще създаде благоприятни условия 
за развитието на нови продукти и за въвеждането на нови технологии и в земеделието 
и в хранително-вкусовата промишленост. 
 
Основен приоритет по тази ос за горското стопанство ще бъде преобразуването на 
неустойчивите нискокачествени гори в устойчиви, високостеблени гори. Освен това, с 
оглед повишаването на конкурентоспособността на отрасъла, ключов въпрос е 
подобряването на пътната инфраструктура в горите. Частните собственици на гори ще 
имат по-ограничена роля по ос 1 и ще получат подкрепа за инвестиции в подобряване 
на икономическата стойност на горите, в горската инфраструктура, в машини за 
дърводобив, преработване и маркетинг в горския сектор. Достъп до мерките за 
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модернизиране ще имат всички земеделски стопанства, както и малките и средни 
предприятия от ХВП. Приоритет ще бъде даден на стопанства, управлявани от млади 
фермери и на модернизирането на отрасли, в които българските производители имат 
отколешни традиции и експортен потенциал: производство на вино, производство и 
преработка на плодове и зеленчуци, производство и преработка на мляко и месо, мед, 
маслодайни култури, фуражи, мелничарство, преработка на мляко, месо и плодове и 
зеленчуци. 
 
Втората подцел се отнася до приоритетната нужда да бъде рационализирана 
структурата на стопанствата в България. Успешното адаптиране на тази структура е 
ключов фактор за повишаване на производителността и доходите на населението, 
заето в земеделието. За постигането на тази подцел основният подход ще включва 
усилия за подобряване на възрастовата структура в земеделието като се създадат 
улеснения за младите фермери при навлизането им в бизнеса, както и подкрепа за 
трансформирането на част от полупазарните стопанства, които могат да постигнат 
дългосрочна жизненост като пазарни субекти. 
 
Основните отрицателни последици от раздробеността на земята в България засягат 
най-вече земеделските дейности, които изискват дългосрочни инвестиции (трайни 
насаждения, поливно зеленчукопроизводство, др.). По тази причина в опит да се 
създадат предпоставки за производителите на плодове и зеленчуци да извършват 
дългосрочни инвестиции, т.е. да се налице ясни права на собственост и достъп до 
надеждно напояване, мерките за комасация на земята и за напояване ще бъдат 
насочени в райони, в които е съсредоточено традиционно производство на плодове и 
зеленчуци. Усилията за справяне с последиците от раздробеността на земята ще 
бъдат подпомогнати и по схеми, които не са част от ПРСР, насърчаващи развитието на 
пазара на земята и ползването на земята. 
 
За улесняването на достъпа до пазара на малките и средни земеделски стопанства 
стратегията ще подпомогне създаването на групи производители. Адаптирането на 
структурата на стопанствата също ще бъде подкрепено по третата подцел чрез 
целенасочено обучение за повишаване на бизнес уменията, както и на земеделските 
познания и умения на стопаните. 
 
Третата подцел ще бъде насочена към подобряването на уменията и насърчаване на 
иновациите чрез разпространение на знания и изграждане на човешките ресурси. 
Средствата ще бъдат използвани за професионално обучение и консултантски услуги 
на собствениците на земеделски и горски стопанства. Наред с подобряването на 
бизнес уменията и управленските практики, основна цел ще бъде развитието на 
уменията и трансфера на знания в области като: нови технологии, възобновяеми 
източници на енергия, продукти на биологичното земеделие, обучение на фермерите 
за осъществяване на съответствие между секторите. Професионалното обучение на 
работниците и управителите в хранително-вкусовата промишленост ще бъде 
подкрепено извън Програмата от други фондове на ЕС, най-вече по Оперативна 
програма Развитие на човешките ресурси. 
 
Вземайки предвид нуждите за преструктуриране и модернизация на земеделския и 
горския сектор и хранително-вкусовата промишленост в България в ос 1 са 
разпределени 42% от приноса на Общността за трите оси. Приблизително 90% от 
бюджета по ос 1 ще бъдат заделени за модернизация и преструктуриране, а 
останалите 10% ще бъдат насочени към трансфера на знания и иновации през 
периода 2007-2013 г. 
 
Не всички предложени дейности ще бъдат представени по тази ос в началото на 
програмата. Мерките, предложени за по-късен старт, са: 124 „Сътрудничество за 
разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието и хранителния 
сектор”, 125 „Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и 
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адаптацията на земеделието и горското стопанство” и 126 „Възстановяване на 
селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и 
въвеждане на превантивни дейности”47. Обосновката за това е в три направления: 
първо, въпросните мерки са комплексни и изискват повече време за подготовка; второ, 
изоставането ще предотврати административното претоварване в началото на 
прилагането на програмата и трето, потенциалните бенефициенти ще се възползват от 
по-дългото време за подготовка. Мярка 114 Използване на консултантски услуги 
също ще започне по-късно (през 2010 г.) , тъй като ще замени мярка 143 
Предоставяне на консултантски услуги в България и Румъния, които ще се прилагат 
през първите 3 години от Програмата в съответствие с Приложение VІІІ към Акта за 
присъединяване на България и Румъния. 
 
3.2. Йерархия  на  целите  по  Ос  2 
 
Втората цел е свързана с развитието на земеделските методи, целящи опазването и 
съхраняването на околната среда и компенсиране на производителите в планинските и 
други необлагодетелствани райони, за да поддържат земята в добро състояние и да се 
предотвратяв изоставянето на земята в тези райони.  Устойчивото развитие на горите 
ще бъде осигурено основно чрез подобряване на горските ресурси и възстановяване 
на горския потенциал.  
 Логиката на помощта по втора ос е обобщена в таблицата по-долу: 
 

Обща цел по 
Ос 2 Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони 

1. Разширяване на устойчивото управление на земеделските земи  Подцели 
Опазване на 
биоразнообразие
то и земите с 
висока природна 
стойност 

Развитие на 
биологичното 
земеделие 

Подобряване на 
качеството на 

почвите и водите 

Развиване на 
устойчиви 
практики за 

управление на 
земите 

2. Насърчаване 
на устойчивото 
управление на 
горите и земите 
покрити с гори 

Оперативни 
цели 

– Въвеждане на 
земеделски 
практики, 
съвместими с 
опазването на 
биоразнообразие
то;  
– Насърчаване на 
многофункционал
ния характер на 
земеделието;  
– Предотвратяван
е на по-
нататъшното 
изоставяне на 
земите и 
поддържане на 
земеделието в 
недоходни 
маргинални) 
райони и в земите 
с висока 
природна 
стойност; 
– Опазване на 
традиционните 
овощни градини;  

– Увеличаване 
на броя на 
производителит
е на биологични 
продукти 
– Увеличаване 
на площите, 
обработвани по 
метода за 
биологично 
производство 

– Опазване на 
почвите и 
водните ресурси, 
включително в 
райони с риск от 
загуба на 
хранителните 
вещества 
(например в 
нитратно 
уязвимите зони) 
или с риск от 
други форми на 
замърсяване от 
земеделски  
дейности;  

– Въвеждане на 
противоерозионн
и практики и 
земеделски 
дейности;  
– Въвеждане на 
устойчив 
сеитбооборот и 
предотвратяване 
на 
монокултурното 
земеделие 
занапред;   
-  Запазване и 
възстановяване 
на полските 
граници и 
ветрозащитни 
дървесни пояси 
за намаляване 
риска от ветрова 
ерозия;  

– Насърчаване на 
опазването и 
устойчивото 
управление на 
горите; 
– Увеличаване и 
подобряване на 
горските ресурси 
– Възстановяване 
на потенциала на 
гори, пострадали 
от природни 
бедствия и 
пожари и 
въвеждане на 
превантивни 
мерки 
– Подкрепа  за 
собствениците на 
гори с оглед 
специфичните 
ограничения, 
наложени от 
прилагането на 
директивите на 
Съвета за 
опазване на 

                                                 
47 Мярка 114 Използване на консултантски услуги ще започне през 2010 г.  и ще замени мярка 143 
Предоставяне на консултантски услуги в България и Румъния, която ще се прилага през първите 3 
години от Програмата в съответствие с Приложение VІІІ към Акта за присъединяване на България и 
Румъния. 
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– Поддържане на 
генетичното 
разнообразие и 
природно 
наследство от 
традиционни 
местни породи 
животни и 
традиционни 
сортове от 
растителни 
видове;   
– Подкрепа  на 
стопаните за 
изпълнение на 
наложените 
ограничения в 
законодателствот
о на Общността 
по отношение на 
опазването на 
природните 
местообитания, 
дивата флора и 
фауна; 

естествените 
местообитания, 
на дивата флора 
и фауна; 
– Подкрепа  за 
постигане на 
целите на ЕС за 
използване на 
възобновяеми 
източници на 
енергия; 
 

Мерки за 
постигане на 
подцелите 

– Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планински 
райони 

– Плащания на земеделските стопани за ограничения в райони, различни от 
планинските  

– Плащания по НАТУРА 2000 (земеделска земя) 

– Агроекологични плащания 

– Първо 
начално 
залесяване на 
неземеделски 
земи 
– НАТУРА 2000 
(за гори) 
– Възстановява
не на горския 
потенциал и 
въвеждане на 
превантивни 
мерки 

 
 
Екологичните цели на ПРСР ще бъдат реализирани не само посредством помощта по 
Ос 2. Например земеделските производители ще получават плащания по Ос 2, което 
да насърчи както прехода към биологично производство, така и неговото поддържане. 
В допълнение към това, стопаните ще бъдат подкрепяни по Ос 1 при закупуването на 
необходимото оборудване за биологично земеделие. Оборудването за косене и 
балиране, нужно при обработването на пасищата и ливадите с висока природна 
стойност, както и изграждането на площадки за оборска тор също ще бъдат 
подкрепяни по ос 1. Мерките по Ос 3 ще допринасят също така за опазване на 
биоразнообразието и ще насърчават по-доброто използване на природните ресурси, 
като например разширяване на канализационната система и производството на 
енергия от възобновяеми източници за общините. 
 
Разрешаването на главните проблеми, свързани с биологичното и генетичното 
разнообразие; опазването на почвите от ерозия и деградация; насърчаване за 
планирането на екологосъобразни дейности; определянето и поддържането на ценни 
местообитания и характеристики на ландшафта; съхранение на културното 
наследство; въвеждане на подходящи сеитбообороти и предотвратяване на 
изоставянето на високопланинските пасища и ливади са основните цели на 
Националната агроекологична програма (НАЕП), която ще се прилага в България чрез 
мярката „Агроекологични плащания”. Една от основните дейности е насочена към 
опазването на земеделски земи с висока природна стойност. Други дейности, 
насърчавани от НАЕП, са биологично земеделие; подкрепа на отглеждането на 
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традиционни местни породи в животновъдството; опазване на почвите и водите; 
опазване на характеристиките на ландшафта.  
 
В ос 2 са разпределени 27% от приноса на Общността по трите оси. Предвижда се  
около 40% от бюджета по ос 2 да се изразходват за агроекологични дейности, 
заложени в НАЕП. 
 
 
Подкрепата за дейности, свързани с използване на земеделски земи в 
необлагодетелствани райони и със спазване на Условия за поддържане на земята в 
добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) се очаква да намали 
изоставянето на земи и тяхната ерозия, както и да противодейства на обезлюдяването 
на селските райони. Предвижда се 35% от средствата по ос 2 да бъдат заделени за 
подкрепа на стопаните от необлагодетелстваните райони.   
 
Останалите 25% от бюджета на Ос 2 ще се използват за мерките по Натура 2000 и 
горските мерки.  
 
Компенсационните плащания за земеделски и горски стопани, чиито земи попадат в 
мрежата Натура 2000, ще са от особена важност за запазването на 
биоразнообразието. Мерките имат за цел съхраняването на различните хабитати и 
видове в зоните от Натура 2000,  включени в съответните заповеди и планове за 
управление, които земевладелците ще бъдат задължени да спазват. Компенсации за 
предприемането на дейности, свързани с опазването на орнитологично важните места 
за птиците (в съответствие с Директивата за птиците), са планирани да започнат след 
издаване на заповедите за определяне на зоните от Натура 200048. Постепенно те ще 
се разширяват, и ще включват дейности, насочени към опазване на важни хабитати на 
флората и фауната, определени в съответствие с Директивата за хабитатите. Докато 
не влязат задължителните изисквания за Натура 2000 за фермери или горовладелци, 
те могат доброволно да кандидатстват и да предприемат дейности, отнасящи се до 
опазване на защитените видове в затревени площи или обработваеми земи по 
мярката за агроекологични плащания. 
 
Горите са с голямо значение по тази ос. Подпомагането цели устойчивото управление 
и защита на всички гори и опазването на селския ландшафт. Предвижданите мерки ще 
подпомагат борбата с ветровата и водната ерозия, опустиняването и намаляването на 
неблагоприятните последствия от повишаващите се температури, дължащи се на 
измененията в климата. Възстановяването на горите и въвеждането на превантивни 
мерки ще играе голяма роля в защитата срещу горски пожари. Залесителните 
дейности ще бъдат насочени към трансформиране на нискокачествените изоставени 
земи в горите, което ще доведе до намаляване на въглерода, намаляване на 
почвената ерозия, подобряване на водния баланс и т.н. 
 
 
3.3 Йерархия  на  целите  по  Ос  3 
 
Мерките по Ос 3 целят подобряването на качеството на живота и разнообразяването 
на възможностите за заетост в селските райони на България. Те засягат основните 
проблеми на селските райони, посочени в анализа на основната ситуация, обобщени 
както следва: 

• Влошаване на качеството и достъпа до основни услуги и инфраструктура; 
• Липса на възможности за работа; 
• Висока зависимост от земеделието. 

 

 
48 След измененията на ПРСР ще бъде въведена мярката за подкрепа по Натура 
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Тези проблеми са в резултат от намаляващата привлекателност на селските райони 
като място за работа и живеене и увеличаващите на различия между градските и 
селските райони. С влошаващото се качество на живот и възможностите за работа в 
селските райони се наблюдава демографски срив и свързаните с това влошени 
възможности за заетост на селското население. 
 
Логиката на помощта по Ос 3 е обобщена в таблицата по-долу: 
 
Обща цел по ос 3 Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на 

възможностите за заетост в селските райони 
Подцели 1. Подобряване на качеството 

на живот в селските райони  
2. Насърчаване на 
разнообразяването на 
възможностите за заетост в 
селските райони 

Оперативни цели Подобряване на достъпността и 
качеството на основните услуги 
и на инфраструктурата в 
селските райони  

Развиване на дейности, 
създаващи доходи извън 
земеделския сектор за 
стопанството и за населението 
от селските райони. 

Мерки за постигане на 
подцелите 

- Основни услуги за 
икономиката и селското 
население 
- Обновяване и развитие на 
селата 

- Разнообразяване към 
земеделски дейности 
- Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия 
- Насърчаване на 
туристическите дейности 

 
За ос 3 са предвидени 31% от приноса на Общността по трите оси. Подцел 1 
„Подобряване на качеството на живот в селските райони” ще бъде постигната 
чрез подкрепа за инвестиции за подобряване на основните услуги за местните хора и 
инвестиции в селската инфраструктура.  

 
За мерките, пряко насочени към подобряване на качеството на живот в селските 
райони, са предназначени 69% от бюджета по тази ос. Предвидената в бюджета сума 
отразява неотложността на нуждите в селските райони и високия капацитет за 
усвояване на помощите от бенефициентите (главно селски общини), проявен при 
изпълнението на Програма САПАРД. Реализирането на първата подцел за 
подобряване на качеството на живот е пряко свързано с усилията за икономическо 
разнообразяване по втората подцел, тъй като подобряването на инфраструктурата и 
услугите благоприятства като цяло за достъпността на районите, развитието на малки 
и средни предприятия, и привличането на инвестиции, които водят до икономически 
растеж и създаване на работни места. Подобряването на качеството на живот е от 
изключително значение за задържането на младите, предприемчиви и добре 
образовани хора в селските райони.  
  
Помощта по първата подцел ще се насочи за: 
• подобряване на инфраструктурата в определените селски общини по отношение на 
общинските пътищата, водоснабдяването и канализацията, както и подобряване на 
благоустройството на селата чрез обновяване на сградния фонд на социални 
заведения, на  улиците, парковете, културни и историческите сгради.  

• подобряване на основните услуги за селското население, така че да се осигури 
подобрен достъп до култура, развлечения и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, 
информационни и комуникационни услуги. 

Приоритет на помощта ще бъдат селските райони извън агломерациите, които са 
отдалечени и слабо интегрирани към градските центрове, и към по-малки общини и 
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селища в селските райони тъй като те са най-засегнати от продължителен социален и 
икономически упадък. 

Част от идентифицираните спешни нужди на селското население ще бъдат покрити 
извън Програмата, от други Оперативни програми финансирани от политиката за 
сближаване на Общността и от националните програми. Подобряването на второ- и 
третокласните пътища, инфраструктурата за образование и здравеопазване и 
навлизането на широколентов интернет в селските райони ще бъдат подпомогнати от 
Оперативна програма Регионално развитие. Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси също ще подпомогне услуги за интегриране на уязвими групи и 
подобряване на качеството на образование, включително в селските райони. 
 
За мерките, пряко насочени към разнообразяване на възможностите за заетост, ще 
бъдат заделени 31% от бюджета на ос 3. Подцел 2 ще бъде постигната чрез създаване 
на заетост извън земеделието, както за самите стопани, така и за населението в 
селските райони като цяло. Размерът на заделените средства отразява очакваните 
искания за подкрепа, както и бавното усвояване на помощта по тези мерки, както 
показва изпълнението на подобни мерки по Програма САПАРД и националните 
програми. Наред с това ще бъдат налице множество възможности за професионално 
обучение на земеделски стопани, които искат да разнообразят дейността си към 
неземеделска, и на жителите в селските райони по Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси.   
 
Създаването на нови възможности за заетост в селските райони ще бъде подкрепяно 
чрез съвкупност от мерки, насочени към разнообразяване на икономиката в селските 
райони. Подкрепа ще се оказва както на земеделските стопани за развиване на нови 
дейности извън земеделието, които създават доходи, така и на микро-предприятия от 
селските райони. Опитът по Програма САПАРД показва, че трябва да се подкрепя 
предприемачеството на широка част от населението в селските райони.  
 
Стратегията не предвижда секторни ограничения за разнообразяване на 
икономическите дейности. Всяка жизнеспособна предприемаческа дейност, 
предприета извън основния отрасъл, ще бъде подкрепена, ако създава работни места, 
развива услугите в селските райони и/или насърчава разнообразяването на 
икономиката в селските райони. Приоритет ще бъде даван при създаването на бизнес 
начинания, които да експлоатират нови пазарни ниши, свързани с информационните 
технологии, иновативни производства и използването на възобновяеми източници на 
енергия, за повишаване на стойността на местните ресурси и за развитието на селския 
туризъм.   
 
Подкрепата за постигане на втората подцел ще бъде осъществена чрез мерки за 
инвестиции за: 
• създаване на разнообразни възможности за заетост на земеделските 

производители извън земеделието; 

• помощ за инвестиции и консултантски услуги на микропредприятия, които 
предлагат услуги за селското население, насърчаване предприемчивостта на по-
голяма част от селското население особено на жените и младите хора; 

• развитие на възможностите за туризъм в селските райони чрез създаване на 
информационни центрове и инфраструктура, осигуряваща достъп до природни обекти. 
 
 
 
3.4. Йерархия  на  целите  и  избор  на  мерки  по  оста  Лидер  
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Прилагането на политиката за развитие на селските райони на Общността в периода 
2007 - 2013 г. ще бъде подсилено чрез даване на по-голямо значение и финансиране 
на подхода Лидер, като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано 
местно развитие в селските райони.  

Логиката на помощта по четвърта ос е обобщена в таблицата по-долу:  

 

Обща цел по ос 4 Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното 
управление 

Подцели 1. Създаване на местен 
капацитет за прилагане на 

подхода Лидер 
2. Подкрепа за прилагане на 
стратегии за местно развитие 

Оперативни цели – подкрепа за създаването на 
местни инициативни групи и 
изготвяне на стратегии за местно 
развитие;  
–  повишаване на капацитета на 
местните инициативни групи; 

– прилагане на стратегии за 
местно развитие за постигане на 
целите по една или повече от 
останалите три оси; 
– насърчаване на 
сътрудничеството; 

Мерки за постигане на 
подцелите 

- Оперативни разходи, 
придобиване на умения и 
оживяване 

– Прилагане на стратегиите за 
местно развитие 
- между-териториално и 
транснационално сътрудничество 

 
Главна цел на интервенциите по ос Лидер ще бъде създаването на устойчив капацитет 
на местно равнище за определяне на политика за развитие на селските райони, за 
нейното изпълнение, контрол и оценка. С оглед на постигането на тази цел 
Програмата ще подкрепя дейности, отнасящи се до:    

• активизиране на участието на различни заинтересовани страни в селските 
райони и създаване на устойчиво сътрудничество посредством месни 
инициативни групи (МИГ); 

• информиране и обучаване на местните хора за изготвяне и осъществяване на 
стратегии за местно развитие включително управление на техните МИГ; 

• насърчаване на сътрудничеството между групи по Лидер в България, както и 
международното сътрудничество. 

Ос Лидер ще подкрепя създаването на нови МИГ и изготвянето на техните стратегии 
за местно развитие, както и за повишаване на капацитета на вече съществуващите 
МИГ.  
 
Ос Лидер ще подкрепя на стратегии за местно развитие, които имат за цел 
устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на 
икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на 
висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.  
 
При осъществяването на стратегиите за местно развитие МИГ могат да прилагат 
мерки по Регламент на ЕС 1698/2005, указани в ос 1 (с изключение на фиксирания 
размер плащане), ос 2 (с изключение на плащането на площ) и ос 3. Други дейности 
извън мерките, упоменати в ПРСР, но включени в Регламент на ЕС 1698/2005, могат 
да бъдат подпомогнати, ако те допринасят за осъществяването на конкретните цели на 
стратегиите за местно развитие и не се припокриват с дейности, подкрепени по 
Структурните фондове. Ще бъдат подкрепяни също така проекти за сътрудничество 
между групи по Лидер.   
 
За ос Лидер са разпределени 2,6% от приноса на Общността по четирите оси. 
Около 82% от бюджета по ос Лидер ще бъдат предназначени за осъществяването на 
стратегии за местни развитие и насърчаване на сътрудничеството, а 18% – 
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информационни дейности и за изграждане на капацитет на заинтересованите страни 
по отношение на подхода Лидер в селските райони.  
 
 
3.5. Приоритетни  райони  и  индикатори  
 
Ефективността на програмите за развитие на селските райони по отношение на целите 
ще се измерва със следните индикатори за резултат и ефект. 
 

Индикатори за резултат 
 
Индикаторите за резултат ще измерват директния и незабавен ефект от дейностите. 
Ще бъдат използвани следните индикатори на Общата рамка за наблюдение и оценка.  
 

Ос  Индикатор Измерване Цел 2007-2013 
г. 

Брой участници, които успешно са 
завършили обучение в областта на 
земеделието и/или лесовъдството 

Брой участници, получили 
удостоверение, степен или 
диплома след приключване 
на обучението 

18 000 

Нарастване на брутната добавена 
стойност на подпомогнатите 
стопанства/предприятия 

Нарастване на БДС (в млн. 
евро) 
 
 

175 

Брой земеделски и горски стопанства и 
преработвателни предприятия въвели нов 
продукт и/или технология  

Брой 
стопанства/предприятия 

5 200 

Ос 1  
Конкуренто 
способност 

Брой стопанства излезли на пазара 

Брой стопанства преминали 
от полупазарно стопанство в 
генериращ доходи пазарен 
субект 

17 000 

Площ с успешно управление на земята 
допринасяща за: (а) Биоразнообразие и 
земеделско/горско стопанство  с висока 
природна стойност; (б) Качество на 
водата; (в) Смекчаване на промените в 
климата; (г) Съхраняване качество на 
почвата; (д) Предотвратяване на 
маргинализацията и изоставянето на 
земята  

Общ размер площ с успешно 
управление на земята   

(а) Биоразнообразие и земеделско/горско 
стопанство  с висока природна стойност;  286 000 

(б) Качество на водата;  174 000 
(в) Смекчаване на промените в климата;  178 000 
(г) Съхраняване качество на почвата;  223 000 
(д) Предотвратяване на 
маргинализацията и изоставянето на 
земята 

 618 000 

Ос 2  
Околна 
среда 

Развитие на биологично производство 
(национален индикатор) 

ИЗП за биологично 
производство  70 000 

Увеличаване на неземеделската брутна 
добавена стойност в подпомогнатите 
стопанства 

Неземеделска БДС в 
подпомогнатите стопанства 
(в млн. евро) 

56 Ос 3 
Развитие на 
селските 
райони 

Общ брой на създадените работни места 
Общ брой на създадените 
работни места свързани с 
подкрепените дейности 

13 800 
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Ос  Индикатор Измерване Цел 2007-2013 
г. 

Допълнителен брой туристи 

Допълнителен брой 
туристически посещения в 
селските райони 
благодарение на 
подкрепените инвестиции в 
туризъм (туристи на ден)  

8 000 

Население в селските райони, което се 
възползва от подобрените услуги 

Население в подкрепените 
райони  

820 000 

Увеличен достъп до интернет в селските 
райони 

Население което има достъп 
до (широколентов) интернет  

300 000 

 
 
 
Въздействието на Програмата като цяло ще бъде оценено по отношение на 8 общи 
индикатора за въздействие. 
 
 Индикатор  Мярка Цел 

1 Икономически растеж Нетна добавена стойност (в МСПС) 206 

2 Създаване на заетост 
Нетно създадени допълнителни 
работни места на пълен работен ден  
 

Запазени работни места на пълен 
работен ден: 28 000 
Създадени работни места на пълен 
работен ден: 18 0009 

3 Производителност на 
труда 

Промяна на брутната добавена 
стойност на ГРЕ 

Целевото промяна на брутната 
добавена стойност/ГРЕ е средно 342 
евро   

4 
Преодоляване на 
намаляването на 
биоразнообразието  

Промяна в тенденцията за 
намаляване на биоразнобразието 
измерено с популацията на птици 
обитаващи земеделски земи 

Съществуващото биоразнообразие ще 
бъде поддържано и подобрено - 
популацията на птици обитаващи 
земеделски земи ще бъде поддържана 

5 

Поддържане на 
земеделски земи и гори с 
висока природна 
стойност 

Промяна в земи с висока природна 
стойност 

Земите с висока природна стойност ще 
бъдат съхранени 

6 Подобряване на 
качеството на водите 

Промяна в общия баланс на 
минерални вещества  

Общият баланс на минерални 
вещества ще бъде подобрен 
благодарение на намалените 
химически емисии от земеделски 
дейност 

7 Принос към борбата с 
промяната на климата 

Увеличение в производството на 
възобновяема енергия  

1. Поглъщането на въглерода ще 
бъде ускорено – 252 000 тона CO2  
2. Производството на CO2 от 
земеделските машини ще намалее 

8 

Подобряване на 
качеството на почвите 
(ерозия, замърсяване) 
(национален) 

Площ в ха 

Качеството на почвите ще бъде 
подобрено благодарение на 
намалената ерозия и замърсяване с 
химикали. 

 
Количественото изражение на индикаторите се основава на Предварителната оценка 
на ПРСР (2007-2013 г.). 
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4. Индикативен бюджет на програмата за развитие на селските райони 

 
България ще прилага своя Национален стратегически план чрез една единствена 
Програма за развитие на селските райони, изготвена на национално ниво. 
Индикативният размер на средствата по ЕЗФРСР за периода 2007-2013 г. възлиза на 
2,6 млрд. евро. 
 
През първите три години след присъединяването, а именно 2007-2009 г. средно 20% 
от помощта на Общността за развитие на селските райони, идваща от ЕФГОЗ – секция 
„Гарантиране” (2007 г. – 25%, 2008 г. – 20% и 2009 г. – 15%), ще бъде предназначена 
за мярка “Доплащания към директните плащания”. 
 
Всички средства от ЕЗФРСР са запазени за Цел “Сближаване”, тъй като цялата 
територия на България попада в обхвата по тази цел за периода 2007-2013 г. 



 
5. Вътрешна и външна съгласуваност на Националния стратегически план и 

съвместимост с други инструменти за финансиране на Общността. 
Консултиране на заинтересованите страни при изготвянето на НСП 

 
 

Вътрешна съгласуваност на НСП 
 
Осите на плана ще допринесат за постигане на основните цели на НСП по следния 
начин: 
 
ОСИ        ОБЩИ ЦЕЛИ 
 
 
        
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

 
ОС 1 

 
ОС 2 

 
 

 
ОС 3 

 
 

ЦЕЛ 1 
Развитие на конкурентоспособно и основано 
на иновации земеделие, горско стопанство и 
хранително-вкусова промишленост 

ЦЕЛ 2 
Опазване на природните ресурси и околната 
среда в селските райони 

ЦЕЛ 3 
Подобряване качеството на живот и 
разнообразни възможности за заетост в 
селските райони  

ОС 4 
 
 

 
Мерките по първата Ос сериозно ще допринесат за постигане на целите по втората Ос. 
Помощта по Ос 1 за складиране на оборския тор ще допълни дейностите по Ос 2, 
свързани с проблемите на замърсяването на водите. Помощта за инвестиции за 
преминаване от конвенционално към биологично производство ще повиши 
значимостта на помощта за биопроизводителите в рамките на Ос 2. Първа ос също 
така допринася за постигане на целите по Ос 3 чрез мерки, целящи увеличаване на 
конкурентоспособността на стопанствата и приспособяване на земеделските 
структури. 
 
В рамките на първа Ос помощта за полупазарните стопанства ще бъде допълнена с 
предоставянето на консултантски услуги, обучение и подкрепа за организации на 
производителите, като така се осигурят по-добри пазари за техните членове. 
Предпоставките за биопродукция ще бъдат гарантирани чрез обучение и 
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инвестиционна подкрепа. Организациите на производителите на биопродукти също ще 
бъдат обект на тази помощ. 
 
Мярката за професионалното обучение ще бъде използвана за придобиване на 
основни знания за екологичните практики при стопанисването на земята. Обучените 
стопани ще бъдат потенциални бенефициенти по мярка Агроекология/АНР. 
 
Чрез помощта за земеделските производители от планинските райони в рамките на ос 
2 ще бъдат създадени предпоставки за опазване на околната среда, осигуряване на 
добри земеделски практики и увеличаване привлекателността на тези райони. 
Помощта ще бъде допълнена чрез подпомагане на разнообразяването на дейностите 
извън земеделието, напр. Селски туризъм, занаятчийство. 
 
 
Външна съгласуваност на НСП с други стратегии на ЕС 
 
НСП подпомага целите на Лисабонския план за действие чрез своята ориентация към 
конкурентоспособност и интегриране на икономическите, социалните и екологичните 
измерения на развитието на селските райони. Интервенциите по ос 1 подпомагат 
преструктурирането и модернизацията в земеделието и хранително-вкусовата 
промишленост и насърчават конкурентоспособността. По ос 3 инвестициите в основна 
инфраструктура, услуги и разнообразяване създават предпоставки за икономически 
растеж и разнообразяване на възможностите за трудова заетост. 
 
НСП е в съответствие с българската Национална програма за реформи 2007-2009 г. 
(НПР), изготвена в контекста на Европейската стратегия за растеж и заетост. В НПР са 
заложени 5 приоритетни области: поддържане на макроикономическата стабилност, 
модернизация и развитие на инфраструктурата, подобряване на бизнес средата, 
подобряване качеството на човешките ресурси и активиране предлагането на труд. 
Интервенциите в Приложение 3 на НСП ще допринесат за постигане приоритетите на 
НПР за подобряване инфраструктурата в селските райони, както и за приоритета за 
повишаване на заетостта чрез подпомагане развитието на предприемаческия бизнес и 
разнообразяване на селската икономика. Ос 1 ще подпомага НПР чрез подобряване 
качеството на работна сила в земеделието и горското стопанство. 
 
Националният стратегически план ще допринесе за реализацията на европейските 
стратегически приоритети. Ос 2 ще спомогне за изпълнението на целите на Седмата 
рамкова програма за защита на околната среда и Европейския план за действие за 
развитие на биологичните храни и биологичното земеделие, Европейския план за 
действие за опазване на биоразнообразието и Европейския план за действие за 
опазване на видовете. 
 
С цел постигане на приоритетите на Европейския план за действие за биомасата и 
Европейската стратегия за биогоривата НПР ще подпомогне дейностите, ориентирани 
към производство и използване на биомаса. Помощта ще търси положителен ефект от 
използването на биомасата в селските райони, с възможност за увеличаване на 
заетостта в земеделието и горското стопанство, както и отговорно и устойчиво 
използване на природните ресурси. 
 
Мерките, свързани с горите, предвидени за залесяване, ще спомогнат за изпълнение 
решенията на протокола от Киото и на конвенцията срещу запустяването. 
Възстановяването на потенциала за производство и въвеждането на превантивни 
мерки е в съответствие с приоритетите на Конференцията на министрите за опазване 
на горите в Европа (КМОГЕ), Европейската стратегия за горите и Плана за опазване на 
горите от пожари. Устойчивото управление на частните и общинските гори и 
опазването на горското биоразнообразие ще допринесе за изпълнение на 
Европейската стратегия за горите. В България Националната стратегия и политика за 
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горите (НСПГ)49 бе приета през 2003 г. Нейното изпълнение са обсъжда в 
Националния план за действие (НПД), който ще бъде приет в началото на 2007г. и 
двете са в съответствие с Европейската стратегия за горите и Европейския план за 
действие. 
 
Освен това Регламент на Съвета (ЕЕС) 2158/92 за опазването на горите от пожари 
вече е изпълнен. Националната стратегия за опазване на горите от пожари (НСОГП) 
бе приета от МЗГ през 2005 г. Според тази стратегия и закона за горите, всеки 
собственик на гора трябва да изготви план за стопанисване на гората. Тя включва 
специална глава за действията за опазване на горите от пожари. 
 
Чрез подпомагане на обучението в областта на новите информационни 
технологии за земеделските производители по ос 1 и чрез подпомагане 
създаването на компютърни клубове и информационни центрове в селските 
райони в рамките на ос 3, НСП ще допринесе за реализирането на европейския 
приоритет за проникването на информационите технологии в земеделието и 
селските райони и по този начин ще допринесе за изпълнение на стратегията 
на ЕС за информационите технолигии. 
 
 

Съответствие с други инструменти на Общността 
 

Първи стълб на ОСП 
 
Обхватът на помощта, предоставяна чрез мерките на ПРСР, няма да се припокрива с 
обхвата на помощта по схемите за подкрепа по Първи стълб на ОСП, включени в 
Анекс І на Регламент на Комисията  (EC) 1974/2006 и изпълнявани в България. 
Разплащателната агенция ще извършва  кръстосани проверки с цел предотвратяване 
на дублирано финансиране между ПРСР и схемите за подкрепа. Разплащателната 
агенция ще въведе специална процедура за кръстосани проверки. Всеки 
инвестиционен проект по ПРСР, който потенциално попада в обхвата на схемите за 
подкрепа по Първи стълб, ще бъде проверяван преди одобрението му за евентуално 
двойно финансиране.  

България изготви условия за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние (УПЗДЗЕС), които ще отговарят на всички свързани с тях 
разпоредби на Чл. 5 от Регламент на ЕС 1782/2003. Прилагането на УПЗДЗЕС ще 
помогне да се подкрепят и постигнат екологичните цели на НСП, а именно онези, 
отнасящи се до подобряване качеството на почвата и предотвратяване на 
деградационните процес в почвите, както и опазване на биоразнообразието и 
характеристиките на природния ландшафт. Стандартите на УПЗДЗЕС ще трябва да 
бъдат спазвани от фермери, получаващи подкрепа по Първи стълб на ОСП и по 
съответните мерки на Втори стълб. 

Осигурена е пълна допълняемост и разграничаване с мерките, финансирани по 
схемите за подкрепа по Първия стълб на ОСП в секторите, включени в Анекс І на 
Регламент на Комисията 1974/2006: 

– Плодове и зеленчуци (Чл. 14(2) и 15 от Регламент (EC) 2200/9650) 
Групите производители няма да бъдат подпомагани по ПРСР за дейности, включени за 
подкрепа в техните Оперативни програми по Регламент  (EC) 2200/96. Групите 
производители на плодове и зеленчуци няма да бъдат допустими за подкрепа по 
мярка 142 Създаване на групи производители по ПРСР, с изключение на групите 

 
49 Световната банка предостави помощ за изготвяне на тази Стратегия. 
50 OJ L 297, 21.11.1996, стр. 1. 
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производители на плодове и зеленчуци, одобрени за подкрепа по Програма 
САПАРД51... 

– Вино (Раздел II, Глава III от Регламент (EC) 1493/1999) 
Дейностите, допустими за подкрепа по Раздел ІІ, Глава III от Регламент (EC) 
1493/1999, няма да бъдат подпомагани по ПРСР. Създаването и/или презасаждането 
на винени лозя няма да бъде подпомагано по ПРСР. Групите производители на винено 
грозде ще получават подкрепа по ПРСР. 

– Тютюн (Чл.13(2)(б) от Регламент (EEC) 2075/9252) 
Диверсификацията при производителите на тютюн ще се подпомага по ПРСР. 
Специфични мерки за подпомагане на тютюнопроизводителите съгласно Чл. 13(2)(б) 
от Регламент (EEC) 2075/92 не се предвиждат. Няма да се предоставя подкрепа за 
инвестиции в производството и преработката на тютюн, както и за създаването на 
стопанства на млади тютюнопроизводители. Допустима е подкрепата за създаване на 
организации на производителив тютюневия сектор.  

– Маслиново масло (Чл.8 (1) на Регламент (EC) 865/200453) 
Ще се прави пълно разграничаване между дейностите, подпомагани по ПРСР и 
дейностите, подпомагани съгласно Чл.8 (1) от Регламент (EC) 865/2004. Дейностите, 
подпомагани по Чл. 8 (1) на Регламент (EC)865/2004, няма да се подпомагат по ПРСР. 
Производството, преработката и маркетинга на маслиново масло няма да бъдат 
подпомагани по ПРСР. 

– Хмел (Чл.6 на Регламент (EC) 1952/200554)  
Ще се прави пълно разграничаване между дейностите, подпомагани по ПРСР и 
дейностите, подпомагани по условията на Чл.6 от Регламент (EC) 1952/2005. 
Дейностите, подкрепяни съгласно Чл. 6 на Регламент (EC) 1952/2005, няма да бъдат 
се подпомагат по ПРСР. Групите производители на хмел няма да бъдат подпомагани 
по мярка 142 Създаване на групи производители на ПРСР.  

– Едър рогат добитък (Чл.132 на Регламент (EC) 1782/2003) 
Няма припокриване с дейностите, които ще бъдат подпомагани по мерките от ПРСР. 

– Дребен рогат добитък (Чл.114(1) и 119 от Регламент (EC) 1782/2003) 
Няма припокриване с дейностите, които ще бъдат подпомагани по мерките от ПРСР. 

– Пчеларство (Чл.2 от Регламент на Съвета (EC) 797/200455) 
По отношение на инвестициите в пчеларството ще се прави пълно разграничаване 
между инвестициите, подпомагани по ПРСР и тези, подпомагани по Програмата за 
пчеларството, посочена в Регламент (ЕС) 797/2004. 
 
Програмата за пчеларство по Регламент (ЕС) 797/2004 ще подпомага пчеларите, 
притежаващи до 100 пчелни семейства, регистрирани като земеделски производители 
в сроковете, определени в Програмата и отговарящи на всички останали условия на 
Програмата за пчеларство. Останалите пчелари ще получават подкрепа за закупуване 
на нови празни кошери по мярка 121 на ПРСР. Всички останали дейности, свързани 
със създаването, възстановяването и разширяването на пчелините, освен 
закупуването на нови кошери, също ще бъдат подкрепяни по ПРСР. Дейностите за 
рационализация на пчелната паша (включително засаждане/презасаждане на 
медоносни дървета) няма да се подпомагат по Програмата за пчеларството.  По 
изключение, в съответствие с Чл. 5(6) от Регламент на Съвета (EC)1698/2005 и Чл. 
2(2) от Регламент на Комисията (EC) 1974/2006, тези дейности (включително 

 
51 т.е. организации на производители, които имат договори в процес на изпълнение от Програма САПАРД, които ще 
бъдат прехвърлени към ПРСР за изплащане на нереализираните финансови ангажименти 
52 OL L 215, 30.7.1992, стр. 70. 
53 OJ L 161, 30.4.2004, стр. 97 (изменена версия в OJ L 206, 9.6.2004, p. 37). 
54 OJ L 314, 30.11.2005, стр. 1. 
55 Официален вестник на ЕС L 125, 28.4.2004, стр. 1. 
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засаждане/презасаждане на медоносни дървета) ще бъдат подпомагани по ПРСР при 
условията на мярка 121. 
 
ПРСР ще подкрепя и инвестиции, свързани с подобряване на цялостната работа на 
микропредприятия и МСП, класифицирани съгласно Препоръка (ЕС) 2003/361, 
включително за създаване на лаборатории за контрол на качеството, автентичността и 
безопасността на пчелния мед, преработван в отделните предприятия. Такива 
лаборатории извън рамките на отделните преработвателни предприятия или 
обслужващи даден регион, ще бъдат създавани, модернизирани и оборудвани по 
Програмата за пчеларство, посочена в Регламент (ЕС) 797/2004. 

– Захар (Регламент на съвета (EC) 320/200656) 
Ще бъде направено пълно разграничаване между дейностите, подпомагани по ПРСР и 
дейностите, подпомагани съгласно Регламент на Съвета (ЕС) 320/2006. ПРСР няма да 
подпомага инвестиции в преработка на суровини за производство на захар или 
сладкарски изделия. 
 
– Директни плащания (Чл. 42(5) и Чл. 69 от Регламент (EC) 1782/2003) 
По отношение на директните плащания по Първи стълб, през първите три години след 
присъединяването (с възможност за удължаване на този период) България ще прилага 
схемата за единно плащане на площ (СЕПП). България може да отпуска национални 
доплащания към директните плащания (НДДП), които ще се съ-финансират от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 611 
от ПРСР за периода 2007-2009. 

 

Кохезионна  политика   и  ЕФР  
Допълняемост  и  разграничение  

НСП допълва целите на интервенциите, финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ), Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР) в България. Националния 
стратегически план за развитие на селските райони е изготвени в тясно 
сътрудничество между отговорните органи при програмирането на Националната 
стратегическа референтна рамка (НСРР), която е ръководен документ за 
интервенциите в България по Структурните фондове и Кохезионния фонд, и 
Националния стратегически план за рибарство и аквакултури.  
 
НСП е съобразен с приоритетите на НСРР и ще има принос към постигането на 4-те 
приоритетни цели на НСРР:  
1. Подобряване на базисната инфраструктура; 
2. Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта; 
3. Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто 
управление; 
4. Подкрепа за балансирано териториално развитие. 
 
Интервенциите по Структурните фондове и Кохезионния фонд са организирани в 7 
Оперативни програми: 

• Транспорт (ЕФРР и КФ) 
• Околна среда (ЕФРР и КФ)  
• Регионално развитие (ЕФРР)  
• Развитие на човешките ресурси (ЕСФ) 
• Развитие на конкурентоспособността на българската икономика (ЕФРР) 
• Административен капацитет (ЕСФ) 

 
56 Официален вестник на ЕС L 58, 28.2.2006, стр. 42. 
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• Техническа помощ (ЕФРР) 

Целите на Националния стратегически план за рибарство и аквакултури ще се 
постигнат чрез Оперативната програма за рибарство и аквакултури. 
 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” (ОП “Конкурентоспособност”) (ЕФРР) е насочена към постигане на 
конкурентно и ефективно производство, развитие на бизнес потенциала и подкрепа за 
необходимите структурни промени в икономиката. Програмата е структурирана в 5 
приоритетни оси за подпомагане повишаването на производителността на МСП, 
иновациите и новите технологии, както и подобряването на бизнес средата. Оси 1 и 3 
на ПРСР, допълват Приоритет 1 (който има за цел развитие на икономика, базирана на 
знанието и иновационни дейности) и Приоритет 2 на ОП “Конкурентоспособност”, чрез 
подкрепа на сътрудничества за разработване на нови продукти, процеси и технологии 
в земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горския сектор и за създаване и 
развитие на микро-предприятия в селските райони. ОП “Конкурентоспособност” ще 
допълва ПРСР с дейностите за подобряване на конкурентоспособността и иновациите 
в не-земеделските малки и средни предприятия, които не са допустими за подпомагане 
по Ос 1 на от ПРСР на територията на цялата страна, включително селските райони. 
 
Основната стратегическа цел на ОП “Околна среда” (ЕФРР и КФ)  е запазване, 
подобряване и възстановяване на естествената среда и развитие на екологична 
инфраструктура. Целите и приоритетите на ос 2 от ПРСР директно ще допринесат към 
постигането на третия приоритет на ОП “Околна среда” за опазване на биологичното 
разнообразие и защита на природата. Интервенциите по ос 3 за рехабилитация и 
разширяване на водоснабдителните и канализационните мрежи в селските общини 
допълват първия приоритет на ОП “Околна среда” за подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадни води.  ОП “Околна среда” ще има значителен 
принос към подобряването на качеството на живот на повече от половината от 
селското население чрез интервенции, насочени към управление на водите и 
третиране на отпадъците по Приоритет 2, както и към опазването на биологичното 
разнообразие. 
 
ОП “Транспорт” (ЕФРР и КФ) ще допринесе за развитието на устойчива транспортна 
система чрез интегриране на националната транспортна система в транспортната 
мрежа на Европейския съюз и постигането на баланс между видовете транспорт. ОП 
“Транспорт” ще развие главните национални транспортни оси (Приоритет 2) и другите 
видове транспортна инфраструктура, което ще подобри достъпа до селските райони.  
Мерките по ос 3 на ПРСР ще допринесат за постигането на целите на ОП “Транспорт” 
чрез интервенциите за подобряване на общинските пътища. По този начин ПРСР ще 
засили ефектите от ОП “Транспорт”, предоставяйки достъп на по-голяма част от 
селското население до изградената по ОП “Транспорт” инфраструктура.  
 
ОП “Регионално развитие” (ЕФРР) има за цел подобряване качеството на живот и 
работната среда с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности за 
повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Целите на 
ОП “Регионално развитие” и петте й приоритета са съобразени и се допълват с целите 
на ПРСР.  

Целите по Приоритети 1 и 2 на ОП “Регионално развитие” са близки до целите на ос 3 
на ПРСР. Двете програми използват сходни средства за интервенции се допълват 
териториално. Приоритет 1 на ОП “Регионално развитие” има за цел постигане на 
устойчиво и интегрирано градско развитие и ще подпомага развитието на социална 
инфраструктура, жилищната политика, градския транспорт и физическата среда в 86 
общини, включени в агломерационни ареали, от които 53 селски общини. По този 
начин ОП “Регионално развитие” ще допринесе за  подобрявано на основните услуги в 
53 селски общини, в които живее 42% от селското население. Приоритет 2 на ОП 
“Регионално развитие” има за цел подобряване на регионалната и локална достъпност 
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чрез инвестиции в пътна инфраструктура, информационни и комуникационни мрежи 
(широколентови връзки) и енергийна инфраструктура.  ОП “Регионално развитие” ще 
допринесе за обновяването на общинската пътна инфраструктура в 53 селски общини 
(или 30% от територията на селските райони) и за подобряването на националните 
транспортни оси. Приоритет 2 ще спомогне за навлизането на интернет в отдалечени  
и слабо обслужвани селски райони чрез инвестиции в информационни и 
комуникационни широколентови връзки.  

Осигурена е допълняемост между Приоритет 3 на ОП “Регионално развитие”, който е 
насочен към устойчиво развитие на туризма, и мерките по оси 3 и 4 на ПРСР. 
Програмите се различават по обхват и в известна степен по вид на интервенциите и 
териториите. Дейностите за развитие на туризма по ОП “Регионално развитие” са 
фокусирани на национално или регионално ниво и имат за цел подобряване на общата 
съгласуваност и ефективност на прилагането на националната политика за туризма. 
ОП “Регионално развитие” ще подпомага развитието на националните/регионалните 
туристически продукти, на туристическата инфраструктура и атракции в общини с 
население над 10 000 души, повечето от които селски. ПРСР чрез оста Лидер ще 
насърчава местните заинтересовани групи да развиват туристически продукти, 
базирани на териториалните предимства и чрез съвместни мулти-секторни действия 
ще повиши туристическия потенциал на районите. Ос 3 от ПРСР ще подпомага по-
малки общини при развитието на туристическите атракции и свързаната 
инфраструктура, повишавайки местния туристически потенциал и активност. Така чрез 
подкрепа за местни инициативи ПРСР ще допринесе към постигането на 
стратегическите цели на ОП “Регионално развитие”. ПРСР ще има значителен принос 
към Приоритет 3 на ОП “Регионално развитие” чрез предоставяната по ос 3 подкрепа 
за частни инвестиции в обектите за туристическо настаняване, отдих и развлечения, 
чиито недостиг и незадоволително качество се определят като основна пречка за 
развитието на алтернативния туризъм в България.  

Приоритет 4 на ОП “Регионално развитие” е в пълно съответствие с цялостния подход 
на ПРСР и има за цел насърчаване на местното развитие и сътрудничество чрез 
инвестиционна подкрепа за селските общини извън агломерациите. Той е насочен към 
подобряване на общественото образование, здравеопазване и бизнес 
инфраструктура, допълвайки по този начин интервенциите по ос 3 на ПРСР. 
 
ОП ”Развитие на човешките ресурси” (ЕСФ) има за цел да подобри човешкия 
капитал чрез интервенции в 8 приоритетни области, насочени към повишаване нивата 
на заетост и продуктивността на работната сила, подобряване достъпа до 
висококачествено образование и обучение през целия живот и подкрепа за социалното 
включване. ОП “Развитие на човешките ресурси” ще допринесе към целите на ПРСР 
чрез действия за преодоляване на основните проблеми на безработицата сред 
селското население чрез активни мерки на пазара на труда, насочени към 
безработните и застрашените от безработица групи. Селското население ще може да 
участва и в операциите за подобряване на работоспособността на работната сила. ОП 
“Развитие на човешките ресурси” ще подпомогне развитието на предприемачеството в 
селските райони чрез обучение за придобиване на предприемачески, управленски и 
бизнес умения за търсещите работа и уязвимите групи на пазара на труда, които 
възнамеряват да стартират нов бизнес. Дейностите по ОП “Развитие на човешките 
ресурси” ще имат принос към интегрирането към пазара на труда на уязвимите групи 
от етническите малцинства в селските райони, включително ромите. ПРСР от своя 
страна ще допринесе към развитието на човешките ресурси чрез дейностите за учене 
през целия живот на заетите в земеделието и горския сектор, както и подкрепа за 
инвестиции в социална инфраструктура и услуги, базирани на информационни и 
комуникационни технологии. 
 
ОП “Административен капацитет” (ЕСФ) има за цел развитието на ефективна и 
компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и 
европейските политики, като същевременно отговаря на очакванията на гражданите и 
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бизнеса за по-добро обслужване и висока професионална етика и за осигуряване на 
ефективна съдебна система. Чрез Програмата ще бъде укрепен капацитета на 
централната, регионална и местна администрация, на социално-икономическите 
партньори и правосъдната система, за прилагане на добрите управленски принципи 
като фундаментално условие за ефективно и ефикасно усвояване на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на ЕС.  Тези действия ще имат значителен принос към 
постигането на целите на ПРСР чрез подобряване на капацитета за разработване и 
изпълнение на ефективни местни програми и проекти. ПРСР ще допълни ОП 
“Административен капацитет” чрез дейностите по ос 4 за укрепване на местното 
самоуправление и изграждане на местен капацитет. 
 
Националният стратегически план за рибарство и аквакултури ще подкрепя 
устойчивото развитие на аквакултурите, допринасяйки по този начин към опазването 
на околната среда и развитието на определени области от рибарството. Целите на 
Стратегическия план за рибарство ще се постигнат чрез Оперативна програма 
“Рибарство и аквакултури” (ОПРА). ОПРА съдържа 5 приоритета: Приоритетна ос 1: 
Мерки за приспособяване на капацитета на риболовния флот; Приоритетна ос 2: 
Аквакултури, вътрешен риболов, преработка и маркетинг на рибни продукти и 
аквакултури; Приоритетна ос 3: Дейности от колективен интерес; Приоритетна ос 
4: Устойчиво развитие на зоните за риболов и Приоритетна ос 5: Техническа помощ. 
ПРСР ще допълва ОПРА чрез дейностите по ос 4 за укрепване на местното 
самоуправление и изграждане на местен капацитет. ОПРА предвижда подкрепа за 4 
потенциални групи от рибарския сектор. ПРСР ще подкрепи около 50 МИГ в селските 
райони.  МИГ, които са допустими за подкрепа по ЕФР и ЕЗФРСР, ще разработват 
отделни стратегии за ЕЗФРСР и ЕФР. 
Осигурена е допълняемост между ОПРА и ПРСР по отношение на развитието на 
туризма. Оперативната програма за рибарство и аквакултури (ОПРА) ще подкрепя 
само риболовния туризъм. ПРСР чрез оста Лидер ще насърчава местните 
заинтересовани групи да разработват туристически продукти на базата на 
териториалните предимства и ще повиши туристическия потенциал на районите. Ос 3 
от ПРСР ще подкрепя по-малките селски общини (с население до 10 000 души) за 
разработване на туристическите атракции и свързаната инфраструктура, повишавайки 
по този начин развитието на местния туристически потенциал и активност по мярка 
313, както и на частните инициативи в туризма в селските райони по мерки 311 и 312. 
 
Критерии за разграничаване със Структурните фондове, Кохезиония Фонд и 
Европейския фонд за рибарство) 
 
За различните политики, мерки и дейности се използват следните основни принципи за 
разграничаване: 

- според вида на обхванатата територия  – градска/селска;   
- според големината на населените места/общините;  
- според вида на бенефициентите;  
- според вида и/или мащаба на дейностите, подпомагани по отделните 

политики; 
- според създаването на административен координационен механизъм на 

програмно ниво за гарантиране на последователността и съгласуваността. 

Основното разграничаване между териториалните интервенции на Кохезионната 
политика и интервенциите по ЕЗФРСР – приоритетна ос 3, се базира на националната 
дефиниция за селски и градски райони в България, посочена в Наредба №14/2003 г. на 
МЗП. Съгласно националната дефиниция  231 общини са класифицирани като селски 
и 33 като градски. При някои мерки по приоритетна ос 3 от ПРСР ще се прилагат 
допълнителни териториални критерии. 
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Разграничаване за мерките, насочени към развитие на физическата 
инфраструктура и услугите за икономиката и населението в селските райони 
Пътища – ОП “Транспорт” ще предоставя подкрепа за автомагистрали, първокласни 
пътища и второкласни пътища, включени в трансевропейските мрежи; ОП “Регионално 
развитие” ще предоставя подкрепа за второкласни пътища (които не са включени в 
трансевропейските мрежи) и третокласни пътища по цялата територия на България, 
както и за общински пътища в градските агломерационни ареали (86 общини); ПРСР 
ще подкрепя общински пътища в останалите 178 общини в селски райони. 
 
Тротоари, площади, сгради, паркове и градини, осветление: ПРСР ще подкрепя 
инвестиции в 178 селски общини, които не са допустими по ОП “Регионално развитие” 
(86 общини в градските агломерациионни ареали ще получават подкрепа по ОП 
“Регионално развитие”.  
 
Достъп до широколентова инфраструктура (подобряване и разширяване на 
съществуващите ИТ мрежи)  - Оперативната програма „Регионално развитие” ще 
подпомага дейности във всички общини на територията на страната. 

Туристически услуги и инфраструктура – ПРСР ще подпомага селските общини с 
население под 10 000 души, докато ОП „Регионално развитие” – останалите общини (с 
население над 10 000 души). ЕЗФРСР няма да подпомага туристически проекти в 
населени места и курорти, които са традиционни дестинации за масов туризъм. 
Риболовният туризъм ще се подпомага по ЕФР. 

Паметници на културата - ОП “Регионално развитие” ще подкрепя и интервенции, 
свързани с културните паметници от национално и световно значение (около 1500) по 
цялата територия на страната, съгласно класификацията на Националния институт за 
паметници на културата, а ПРСР ще подкрепя само културни паметници от местно 
значение в 178 общини в селски райони. 

Водоснабдяване и канализация - ПРСР ще подкрепя проекти за водоснабдителни и 
канализационни системи в населени места с до 2 000 еквивалентни жители в 231 
общини в селските райони на България.. ОП “Околна среда” ще подкрепя проекти за 
водоснабдителни и канализационни системи в населени места с над 2 000 
еквивалентни жители  във всички 264 общини (231 селски плюс 33 градски) и в 
населени места с под 2 000 еквивалентни жители в 33 градски общини, 

Изграждане на съоръжения за събиране на отпадъци от животински произход – 
ПРСР предвижда мерки за подобряване управлението на отпадъци чрез подкрепа за 
изграждане на съоръжения за събиране на отпадъци от животински произход в 178 
селски общини. 

Мрежата Натура 2000 и защитените територии, свързани с опазването и 
възстановяването на хабитатите и контролираната употреба на видовете – ОП 
“Околна среда” ще подкрепя само дейности, директно свързани с изпълнението на 
плановете за управление на териториите от Натура 2000 за общински органи, 
асоциации на общини, дирекции на Министерство на околната среда и водите и МЗП, 
отговорни съответно за управлението на национални и природни паркове, както и 
други структури на двете министерства, участващи в управлението на териториите от 
Натура 2000 и защитените територии, административни органи за управление на 
Натура 2000, неправителствени организации. За всички туристически дейности, 
попадащи в територии от Натура 2000, съответните проекти преди одобрение ще се 
проверяват за съответствие с разпоредбите на Закона за био-разнообразието и 
съответното вторично законодателство за прилагането му, както и предвидените 
ограничения в заповедите за определяне на териториите и плановете им за 
управление. 
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Разграничаване за дейностите, насочени към развитието на бизнеса и човешките 
ресурси  
Разнообразяването в неземеделски дейности за земеделските производители ще 

се подпомага по ПРСР; 

Инвестиции за аквакултури ще се осигуряват единствено чрез ЕФР. 

Инвестициите и външното консултиране за микропредприятия в селските 
райони в неземеделски дейности ще се дават само в рамките на ПРСР. ОП 
„Конкурентоспособност” (ЕФРСРР) ще подпомага микропредприятия в градски райони. 

Инвестиционна подкрепа за предприятията за преработка на храни. ПРСР ще 
предостави подкрепа за микро, малки и средни предприятия и предприятия с до 750 
служители или годишен оборот от по-малко от 200 млн. Евро, ако инвестициите целят 
преработката и маркетинга на земеделски продукти, изброени в Приложение І към 
Договора за ЕС, от секторите, допустими по ПРСР, без рибни продукти (независимо 
дали завършеният продукт е изброен в Приложение І към Договора с ЕС или не). 
Инвестициите в преработката и маркетинга на рибни продукти ще се подпомага от 
ЕРФ. 
 
Преработка и/или маркетинг на горски продукти – ПРСР ще подпомага само 
микропредприятия, независимо дали дървото е използвано като вложение, само 
инвестиции за работни операции пред индустриална преработка на дърво ще е 
допустима за подпомагане. 
 
Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. ПРСР ще 
подпомага инвестиции във възобновяеми енергийни източници на микропредприятия и 
общини в селските райони, земеделски производители, микро предприятия 
преработващи горски продукти (преди промишлената преработка), микро предприятия 
и малки и средни предприятия, както и предприятия, които имат до 750 работника или 
годишен оборот по-малък от 200 млн. евро, преработващи земеделски продукти, 
изброени в Приложение І на Договора от ЕС с изключение на рини продукти, с 
изключение на рибни продукти, независимо дали да изброени в Приложение І на 
Договор от ЕС или не. ОП „Конкурентоспособност” ще подпомага останалите 
предприятия само за мерките, целящ производството на енергия от възобновяеми 
енергийни източници за нуждите на предприятия само чрез ветрови и слънчеви 
източници и когенериране от промишлени съоръжения. ПРСР ще подпомага 
производството на биогорива от биомаса и производство на биогаз и биогаз 
когенератори. 
 
Професионално обучение по ПРСР се отнася до земеделието и горите и е само за 
земеделски производители, горовладелци, както и подпомагане на заетите в техните 
стопанства. Всички останали видове професионално обучение ще се подпомагат от 
ОП РЧР (включително за заетите в хранително-вкусовия сектор, както и обучението 
необходимо за даване на гласност на икономическото разнообразяване в селските 
райони в секторите различни от земеделие/гори). Професионалното обучение в сектор 
„Рибарство” ще се подпомага от ЕРФ. Основната демаркация с ОП „развитие на 
човешките ресурси” за мерките по ос 4 ще са по вид на дейностите. ПРСР ще 
подпомага дейностите по обучението за придобиване на умения на местните общности 
и дейностите по обучението за създаване на МИГ и за подготовката и прилагането на 
стратегии за местно развитие. 

Разграничаване между МИГ и рибарските групи (Европейски фонд по 
рибарство) 
 
По отношение на рибарските групи, подпомагани по приоритетна ос 4 от ОП 
„Рибарство” и МИГ по Лидер, подпомагани по ос 4 от ПРСР, е възможно препокриване 
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на територията на рибарските области с областите, избрани по оста Лидер от ПРСР. 
Там, където това се случва, е възможно да се използва обща структура за 
изпълнението. Групата ще трябва да разработи отделна стратегия за развитие за 
дейностите по Лидер (по ЕЗФРСР) и онези, които ще бъдат подпомагани по ЕРФ. 
Стратегиите ще бъдат одобрени от съответните управляващи органи. За двете 
стратегии ще се изискват отделни комитети за избора на проекти и счетоводни 
системи. Общите текущи разходи за местната инициативна група ще се поделят 
пропорционално между двата фонда.  
 
В ПРСРС е включена подробна таблица за разграниченията (стр. 218-225). 
 

Механизми за координация в програмирането 
 
В България има създадени механизми за координация с цел правилно разпределяне 
на помощта от Структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, Европейския фонд по рибарство, Европейската инвестиционна банка 
и други финансови инструменти и институции. 
 
С цел осигуряване на координация в процеса на изготвяне на стратегическите 
програмни документи с Постановление №71 на Министерски съвет от 02.08.2002 г., бе 
създаден Координационен съвет за Националния план за развитие и Националната 
стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. Съветът координира 
дейностите на работните групи за подготовката на стратегическите документи за 
планиране под СФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР. Съветът отговаря и за избягване на 
застъпвания. Министърът на финансите председателства Комитета, а членове са 
заместник министри от ресорните министерства, отговарящи за управлението на 
финансовата помощ от ЕС 57. 
 
Координационният съвет създаде 3 междуведомствени работни групи за подготовката 
на стратегическите документи и Оперативните програми по ЕЗФРСР, ЕРФ, 
Структурните и Кохезионните фондове. Работните групи включват представители на 
ресорните министерства и социално-икономическите партньори. Комитетът 
координира дейностите на работните групи. Координационният съвет носи 
отговорността за одобряване на проектите на Националната стратегическа 
референтна рамка, Националния стратегически план за развитие на селските райони и 
Националния стратегически план за рибарство преди тяхното одобрение от 
Министерски съвет. 
 
Дирекция “Управление на европейските фондове” към МФ изпълнява ролята на 
координационно звено. Дирекцията отговаря за оперативната координация между 
националните стратегически документи за периода 2007-2013 и за координацията 
между оперативните програми и помощта по ЕЗФРСР и ЕФР.. 
 

Механизми  за  координация  в  процес  на  прилагане  
 
Административния механизъм за координация и избягване на препокриването по 
време на прилагане на програмите включва следните стъпки: 

• При мерките, за които има възможност за препокриване, бенефициентите 
подават декларация, че проектът не се финансира по някоя друга програма; 

• За мерки допустими за финансиране по повече от една програма и са насочени 
към еднакви целеви групи, ще бъдат създаване временни работни групи на УО-
ни за синхронизиране на формулирането и прилагането на мерките; 

 
57 Постановление № 171 /02.08.2002 г. на Министерски съвет 
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• Изграждане на механизъм за оценка на проекти чрез кръстосано участие на УО-
ни по всяка програма; 

• Всички одобрени проекти се вкарват в единна система за управление и 
наблюдение на национално ниво, която система се поддържа от дирекция 
„Управление на средствата от ЕС” в МФ. 

С цел подобряване на координацията между различните програми и финансовите 
инструменти на ЕС ще се осигури участие на представители на УО-ни и на УС-и 
към различните оперативни програми в работата на ПРСР.  

 

Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 
 
С цел координация, избягване на двойно финансиране и ефективно управление и 
наблюдение на Структурните фондове, Кохезиония фонд и Програмите по ЕФР и 
ЕЗФРСР българските власти би следвало също да използват Информационната 
система за управление и наблюдение (ИСУН) изградена в МФ и оперативно отворена 
от декември 2006 г. ИСУН е базирана на клиентска/сървър основа и предоставя 
достъп на всички органи на управление на оперативните програми (управляващи 
органи, междинни звена, разплащателни агенции, членове на комитета по 
наблюдение) до централната база данни за проекти в Министерство на финансите. 
Системата ще бъде достъпна за всички институции, участващи в управлението, 
прилагането, наблюдението на финансовите инструменти на ЕС в България. 

Възможността да се обменя информация и да се правят кръстосани проверки в реално 
време чрез ИСУН и системата за наблюдение на ПРСР ще позволи на отговорните 
органи да проверяват всеки бенефициент, по коя програма са кандидатствали и за 
какви дейности, което намалява риска от двойно финансиране.  
 

 Консултации  на  заинтересованите  страни  при  изготвянето  на  
НСР  

 
По Програма САПАРД е създадено сътрудничество, което функционира ефективно. По 
време на програмирането, изпълнението, наблюдението, оценката и представянето на 
САПАРД бе постигнат богат опит по отношение на хоризонталното партньорство (с 
местните власти, социално-икономическите партньори и НПО в сектора) и 
вертикалното партньорство със службите на ЕК. 
 
Сътрудничеството е ключов принцип, спазван при изготвянето на концепцията, която 
по-късно се превърна в НСПРСР за периода 2007-2013 г. той бе формулиран в тясно 
сътрудничество със социално-икономическите партньори, браншовите организации, 
представители на преработвателната промишленост, местните власти, екологични и 
други НПО. 
 
Със заповед на министъра на земеделието и горите през септември 2004 г. бе 
създадена работна група за изготвяне на НСПРСР за периода 2007-2013 г. Групата се 
състои от експерти от държавните институции, представители на социално-
икономическите партньори, местните власти, изследователски институции, 
професионалните съюзи, партниращи НПО (повечето от които са включени в Комитета 
за наблюдение на програма САПАРД) и браншовите организации. На първата си 
среща работната група реши да създаде 4 по-групи (по броя на осите в Регламент 
1698/2005). В тези по-групи бяха включени и други компетентни организации. По време 
на редовните срещи на работната група и нейните под-групи бяха прегледани и 
обсъдени следните ключови документи: Регламент 1698/2005, график за изготвяне на 
програмни документи за периода 2007-2013 г., проект на концепция за земеделието и 
развитието на селските райони в България в периода 2007-2013 г., SWOT анализа, 
стратегическите цели и приоритети за развитие на селските райони и НСПРСР 2007-
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2013 г., бюджет на приоритетните оси и подбор на мерки за прилагане по Програмата 
за развитие на селските райони. 
 
При подготовката на стратегическите документи са проведени 4 обществени форума 
под ръководството на МФ за въвеждане и координация на стратегическите български 
документи. 
 
Проектът за национална стратегия за развитие на селските райони също е обсъждан 
на: 

• Семинар за политиката на ЕС за развитие на селските райони в периода 2007-
2013 г. (10-11.10.2005 г., София), организиран от МЗГ и ГД “Земеделие и 
развитие на селските райони” към ЕК и съфинансиран от ТАЙЕКС. В семинара 
участват над 200 представители на социално-икономическите партньори, които 
в рамките на 4 работни занятия обсъждат ключовите проблеми по 
приоритетните оси, както и бюджетното разпределение, представено в първия 
проект за НСПРСР за 2007-2013 г.; 

• 16  регионални семинара през първата четвърт на 2005 г., в които участват над 
1000 души; 

• семинар по втория проект на НСП 2007-2013, разпределението на фондовете и 
подбора на мерки за ПРСР, проведен на 26-27.04.2006 с участието на 
представители на МЗГ и Разплащателната агенция и нейните регионални 
офиси, организирани в рамките на проект за сътрудничество по Програма Фар; 

• В съответствие с приетите изменения и допълнения към Закона за подпомагане 
на земеделието проектът за НСП също бе представен и обсъден на публично 
изслушване на 0405.2006 в София. 

 
 
Проектът за НСП, европейските регламенти и други ключови документи, свързани с 
политиката за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. са публикувани на 
сайта на МЗГ и заинтересованата общественост има възможност да направи оценка на 
тези документи и да изрази становища. 
 
Горните консултации бяха отразени в 61 писмени коментари и становища (26 от 
партниращи правителствени и неправителствени организации, 19 от дирекциите на 
МЗГ и 16 от други министерства. Тези коментари и становища са взети предвид при 
изготвянето на сегашния вариант на НСП. 
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6. Национална селска мрежа: бюджети и изграждане 

 
Процесът на иницииране и създаване на Националната селска мрежа започва през 
2004 г. с няколко информационни семинара. Концепцията за създаване на такава НСМ 
е представена за пръв път пред заинтересованите страни на национална 
конференция, проведена през ноември 2005 г. Концепцията предвижда участието на 
две основни групи представители:  
 
1. Организации, представляващи категориите бенефициенти по програмата или 

трети страни, имащи отношение по целите на мерките. 
1.1. Ос 1 и Ос 2 – сдружения на фермерите, земеделски камари, сдружения на 

различните групи производители, сдружения на кооперативи в земеделието 
и горите, вкл. Сдружения на производители на качествена земеделска 
продукция, сдружения на собствениците на гори, браншови организации в 
областта на хранителната и дървообработващата промишленост, агенции 
за управление на земята, мрежата НАТУРА 2000, екологични НПО, 
агроекологични технически и научни институти, институти за 
селскостопански проучвания, организации за професионално обучение в 
земеделието и горите, мрежа от допълнителни услуги за земеделието и 
горите. 

1.2. Ос 3 – местни НПО, регионални и национални мрежи от НСО, НПО в 
областта на устойчивото местно развитие и на селските райони, сдружения 
на бизнес и браншови организации, организации за селски туризъм, 
организации за защита на релефа и околната среда, културни организации, 
организации за професионално обучение. 

1.3. Ос 4 – местни инициативни групи и тяхната информационна мрежа. 
 

2. Администрация: Министерството на земеделието и продоволствието и неговите 
регионални структури; Разплащателната агенция и нейните регионални офиси; 
Националното сдружение на общините в България; регионални сдружения на 
селските общини. 

 
Техническото подпомагане, оперативната и информационна координация между 
участниците в Националната селска мрежа ще се извършва от Управляващото звено, 
което ще осигури необходимите човешки ресурси и експертиза. Външният орган, който 
ще изпълнява тази функция, ще бъде избран от Управляващия орган на ПРСР след 
провеждане на тръжна процедура. Управляващият орган ще бъде създаден не по-
късно от края на 2008 г. 
 
Обобщено описание на основните дейности, които трябва да се предприемат 
от Мрежата: 
 
Основните категории дейности, които трябва да бъдат засегнати в Плана за действие 
на Националната селска мрежа в България, и които ще бъдат изготвени под 
ръководството на Управляващия орган, ще бъдат: 
1. Определяне и анализ на добрите приложими практики и предоставяне на 

информация за тях (по различни теми, съдържащи се в Стратегически 
европейски насоки за развитие на селските райони и НСП – иновации, 
възобновими източници на енергия, заетост в селските райони и т.н.); 

2. Определяне и обмяна на опит и знания, вкл. по административни въпроси и 
процедури; 

3. Предоставяне на информация на участниците в мрежата – напр. информация за 
мерките по ПРСР; 

4. Предоставяне на програми за обучение и експертен опит за изграждане на 
капацитета на членовете на мрежата; 
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5. Насърчаване на диалога между представителите на различните организации и 
структури, активно свързани с развитието на селските райони и институциите на 
национално и местно ниво; 

6. Подпомагане процеса на изграждане и укрепване на капацитета на МИГ; 
организиране на проучване за целите на програмата; насърчаване и 
улесняване на вътрешно-териториалното и транснационалното сътрудничество 
на МИГ-вете; 

7. Представяне на Българската селска мрежа в Европейската селска мрежа. 
 
 
Дейностите по изграждането и функционирането на Националната селска мрежа ще 
бъдат финансирани по линия на Техническа помощ на ПРСР. Бюджета за издръжка на 
Мрежата възлиза на 5.7% от бюджета по мярка „Техническа помощ”. Бюджета ще бъда 
използван за покриване на разходите за издръжка на Мрежата и за прилагане на 
Плана за действие. Размерът на разходите за издръжка на Мрежата не трябва да 
надхвърлят 25% от целия бюджет за НСМ. Това също така ще бъде заложено в 
договора с Управителното звено на НСМ. В резултат от тази процедура точния размер 
на  разходите по управление на НСМ (които във всички случаи ще бъдат по-малки от 
1,75 мил. евро) ще бъде фиксиран в договора с управителното звено на НСМ. УО на 
ПРСР следва да следи определения размер за издръжка на НСМ да не бъде 
надхвърлен.  
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