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1999 Г.

РАЗДЕЛ А
СЪСТОЯНИЕ НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ
І. Развитие на националната икономика. Макроикономическа рамка. Мястото на
аграрния отрасъл в националната икономика.
Развитието на националната икономика през 1998 г. се характеризира с
относителна стабилност. Макроикономическите показатели сочат тенденции на
възстановяване
след
кризата
1996-1997
г.
Основните
измерения
на
макроикономическата стабилност се изразяват в икономически растеж, ниска
инфлация, положително бюджетно салдо, стабилен и нисък лихвен процент,
увеличаване на валутните резерви, възстановяване и повишаване на реалните
доходи и понижаване на относителното бреме на вътрешния и външния държавен
дълг.
По данни на Националния статистически институт инфлацията за 1998 г. е
1 %. За 1998 г. е отчетен бюджетен излишък в размер 2 % от БВП за разлика от 1997
г., когато беше отчетен бюджетен дефицит в размер 2,7 % от БВП.
Брутният вътрешен продукт за 1998 г. на човек от населението възлиза на
2 613 247 лв. и бележи ръст спрямо предходната година. Изразен в щатски долари за
1998 г. той е в размер 1484 щ. д. при 1224 щ. д. за 1997 г.
Създаденият брутен вътрешен продукт в икономиката на страната за 1998 г. по
пазарни цени възлиза на 21 577 020 млн. лв., а брутната добавена стойност – на
19 203 204 млн. лв. Анализът на компонентите на брутния вътрешен продукт /брутната
добавена стойност и корективът с митата, акцизите и ДДС/ показва, че ръстът се
дължи главно на повишаване на приходите от косвените данъци и по-малко на ръста
на производството. В процентно изражение нарастването на брутната добавена
стойност спрямо 1997 г. е 1,8 %, а на брутния вътрешен продукт - 3,5 %.
Данните за брутната добавена стойност в аграрния отрасъл показват по-нисък
темп на нарастване в сравнение с 1997 г., когато е отчетен ръст 32,9 %. За 1998 г. този
темп е 1,4 %.
Най-голямо нарастване на брутната добавена стойност спрямо предходната
година бележи отрасъл "Горско стопанство" - 12,8 %.
Относителният дял на брутната добавена стойност на аграрния отрасъл
/селско и горско стопанство/ в общата добавена стойност за страната е 21,1 % и е
най-малък спрямо индустрията и услугите.
Тенденцията на увеличаване на брутната добавена стойност в частния сектор
се запазва и през 1998 г. - нарастване спрямо предходната година с 6,3 %, което се
дължи основно на относителното нарастване на създадената добавена стойност в
частния сектор на услугите /47,7 %/ и на аграрния отрасъл /32,4 %/.
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Потреблението като компонент на крайно използване на брутния вътрешен
продукт за отчетната 1998 г. бележи ръст спрямо предходната година със 7,5 %.
Негативно влияние върху размера на брутния вътрешен продукт на страната оказва
отрицателното външнотърговско салдо, което е в размер на 227 979 млн. лв.
Търговското салдо за аграрния отрасъл за 1998 г. е положително. Износът на отрасъл
"Селско стопанство" по окончателни данни за 1998 г. възлиза на 429 750,7 млн. лв., а
вносът – 177 364,6 млн. лв. Общо за отраслите "Горско стопанство" и "Риболов"
данните са: износ – 20 553,6 млн. лв., а внос – 10 930,2 млн. лв.
Направените инвестиции през 1998 г. са увеличени спрямо предходната година.
Разходите за придобиване на материални дълготрайни активи са в размер 2 721 878,5
млн. лв. при 2 363 917,8 млн. лв. за 1997 г. Придобитите материални дълготрайни
активи за 1998 г. са 1 919 378,1 млн. лв., а за 1997 г. – 1 376 910,9 млн. лв. Аграрният
отрасъл, включително селско, горско стопанство и риболов, се нарежда съответно на
десето и седмо място по инвестиции за разходите за придобиване на материални
дълготрайни активи и придобити материални дълготрайни активи спрямо останалите
отраслови сектори в страната.
С фиксирането на лева към германската марка се стабилизира българската
валута и финансовото състояние на кредитните институции. През 1998 г. вземанията
на банките по предоставени заеми на предприятията показват намаление, валутният
курс на щатския долар и лихвеният процент са относително стабилни.
Към 31 декември 1998 г. равнището на безработицата в страната, изразено
като съотношение на безработните лица към икономически активните лица, е 12,2 % и
е по-ниско спрямо предходните две години – към 31 декември 1996 г. - 12,5 %, и към
31 декември 1997 г. - 13,7 %.
Посочените данни и изводи за макроикономическата рамка на страната и
мястото на аграрния отрасъл в националната икономика са на базата на
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
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II. Развитие на аграрния отрасъл през 1998 г. и прогнози за 1999 г.
1. Структура, поземлена реформа, приватизация
1.1. Структура на работната сила
През 1998 г. заетите в селското стопанство представляват 24,7 % от всички
заети в икономиката на България, които са 3 106 169 души. В структурата на заетите в
частния сектор в страната – 1 821 199 души, заетите в селското стопанство заемат
значителен дял от 41,2 %. По-подробна информация за работната сила в селското
стопанство е дадена в таблица 1 (източник НСИ) .
Таблица 1
Структура на заетите лица в селското стопанство за периода 1994-1998 г.
Година

Общо
(хил. бр.)

1994
1995
1996
1997
1998*

738,2
769,6
771,1
768,7
766,6

В това число
обществен
частен
сектор
сектор
(хил. бр.)
(хил.
бр.)
159,0
126,6
118,3
18,7
17,0

579,2
643,0
652,8
750,0
749,6

В това число
обществе
частен
н
сектор
сектор
(%)
(%)
21,5
16,5
15,3
2,4
2,2

78,5
83,5
84,7
97,6
97,8

* Данните за 1998 г. са предварителни. Съгласно приетата нова “Национална
отраслова класификация” /НОК/ в данните за 1997 и 1998 г. земеделските
кооперации са включени в частния сектор.
Броят на заетите в селското стопанство по предварителни данни на НСИ за
1998 г. е 766 600 души, като в сравнение с 1997 г. е намалял с 2 100 души. Това
намаление е по-чувствително в държавния сектор – броят на заетите в него е
намалял с 1 700 души. Съотношението на заетите в частния и заетите в държавния
сектор към общия брой на заетите в селското стопанство и през 1998 г. се запазва
сходно с това през предходната 1997 г. – в частния сектор работят близо 98 %,
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докато в държавния около 2 % от всички заети в селското стопанство.
Данни за работната сила в отрасъл "Горско стопанство” са дадени в т. ІV на
раздел А – Горско стопанство.
1.2. Селскостопански производствени структури и структура на земята по форми на
стопанисване
Разпределението на селскостопанските производствени единици по форма на
собственост през 1997 г. и 1998 г. съгласно данните на НСИ е следното:
Таблица 2
Структура на отрасъл селско стопанство по форма на собственост през 1997 и 1998 г.
Форма на собственост

Държавна
Общинска
Частна на местно юридическо лице
Частна на местно физическо лице
Частна на кооперации
Частна на чуждестранно
юридическо лице
Частна на чуждестранно физическо
лице
Частна на чуждестранно лице в
кооперация
Частна на сдружения
Частна на религиозна организация
Частна на др. неправителствени
орг-ции
Общо

1997 г.
1998 г.
Брой % дял
Брой
% дял
произв.
произв.
единици
единици
475
4,6
308
2,7
18
0,2
21
0,2
263
2,5
321
2,8
6021
58,2
7241
62,5
3475
33,6
3589
31,0
12
60*
0,6*
68
0,6
2
12
17

0,1
0,2

13
16
2

0,1
0,1

10341

100 %

11593

100%

* За 1997 г. НСИ посочва данните за предприятията с частна собственост на
чуждестранни юридически и физически лица и чуждестранни лица в кооперация
общо като “Частна, с чуждестранно участие”.
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Посочените данни дават информация за предприятията в отрасъла, които са
регистрирани съгласно Търговския закон и Закона за кооперациите. И през 1998 г.
преобладаващ е делът на предприятията с частна собственост на местни физически
лица /регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци/ - 7241 броя, или
62,5 % от общо 11 593 единици, следван от селскостопанските производствени
единици, основаващи се на кооперативната форма на собственост – 3589 броя, или
31 % от всички регистрирани единици.
В сравнение с 1997 г. броят на земеделските стопанства е нараснал общо с
1252. Това нарастване се дължи основно на нарастването на броя на частните
стопанства на местни физически лица – с 1220, което е довело до увеличаване на
дела на тази група стопанства в общата структура с 4,3 %. Увеличен е и броят на
стопанствата, основани на кооперативен принцип – със 114 повече в сравнение с
1997 г. Въпреки това относителният им дял в съвкупността намалява от 33,6 % през
1997 г. на 31 % през 1998 г. През 1998 г. продължава процесът на намаляване на броя
на държавните селскостопански предприятия – делът им спада от 4,6 % през 1997 г.
на 2,7 % през 1998 г.
Структурата на отрасъла по типове дейност за 1997 и 1998 г. по данни на НСИ е
отразена в таблица 3:

Таблица 3
Структура на отрасъл „Селско стопанство “ по тип дейност през 1997 и 1998 г.

Тип производство

Растениевъдство
Животновъдство
Растениевъдно-животновъдни
Селскостопански услуги, без
лечебно-ветер. дейност
Поддържане и експлоатация
на
зелени площи
Общо
Източник: НСИ

1997 г.
Брой
% дял
произв.
единици
6 627
64,1
1 688
16,3
666
6,4
1 271
12,3

1998 г.
Брой
% дял
произв.
единици
7 404
63,9
1 874
16,2
709
6,1
1 512
13,0

89

0,9

94

0,8

10 341

100,0

11 593

100,0

Въпреки увеличения брой на регистрираните предприятия през 1998 г. в
относителния дял на различните направления дейност няма съществени изменения
спрямо 1997 г. Преобладаващата част – близо 64 % от предприятията в отрасъла, и
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през 1997, и през 1998 г. се занимават с растениевъдна дейност. Стопанствата с
растениевъдно направление през 1998 г. са се увеличили със 777. И през двете
сравнявани години с животновъдство се занимават около 16 % от стопанствата, като
през 1998 г. броят им е нараснал със 186. С комбиниран тип дейност – растениевъдноживотновъдна, са около 6 % от стопанствата. И при тях се наблюдава макар и
незначително увеличение на броя им през 1998 спрямо 1997 г. – с 43. През 1998 г. е
нараснал и броят на предприятията за селскостопански услуги /без лечебноветеринарна дейност/ с 241, което е довело и до увеличаване на относителния дял на
тези предприятия в общата структура с близо 1 %.
Проучване на НСИ от 1995 г. дава представа за броя и класификацията на
частните земеделски стопанства по размер на обработваемата земя /таблица 4/.
Според това проучване в ръцете на частни земеделски стопанства
/нерегистрирани по Търговския закон/ - 1 777 122 на брой, са 2 620 558,1 ха от
обработваемата земя, или 55 % от общата обработваема земя в страната за
наблюдавания период. Около 52 % от тях обработват земя до 0,2 ха /2 дка/, като
средният размер на стопанствата от тази група е 0,091 ха /под 1 дка/. Голям е броят и
на стопаните обработващи земя с размер от 0,2 до 0,5 ха /5 дка/ и от 0,5 до 1 ха /от 5
до 10 дка/. В тези три групи попадат 86,4 % от частните земеделски стопани, но
общият размер на обработваната от тях земя е едва 14,6 %. Най-голяма част от
земята – близо 66 % от нея, се обработва в стопанства с размер над 10 ха от 0,2 % от
частните земеделски стопани, като средният размер на тази категория стопанства е
492,991 ха /близо 5000 дка/.
Таблица 4
Структура на частните земеделски стопани по размер на обработваната земя към 1
януари 1995 г.*
Брой
% от
Общ
% от
Среден
частни
общия
размер на общия
размер
брой
(в ха)
земеделск брой
земята
и стопани
(в ха)
До 0,2 ха
915217
51,5
83101,7
3,2
0,091
0,2 - 0,5 ха
363564
20,4
118412,8
4,5
0,325
0,5 – 1 ха
256442
14,4
180535,2
6,9
0,704
1-2 ха
156473
8,8
214634,0
8,2
1,372
2 –5 ха
68474
3,9
205148,1
7,8
2,996
5-10 ха
13446
0,8
90299,3
3,5
6,716
Над 10 ха
3506
0,2
1728427,0
65,9
492,991
Общо
1777122
100 %
2620558,1
100 %
1,475
* По-ново проучване за класификацията на частните земеделски стопанства не е
осъществявано.
Размер на
обработваем
а-та земя
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Данни за размера и структурата на земята по форми на стопанисване се
съдържат в таблица 5.
Таблица 5
Размер и структура на земята по форма на стопанисване през 1998 г.
Всички
категории
стопанства
(в хил. ха)

В т.ч.
частни
стопанства
(в хил. ха)
(към 1 юли)

От тях
В т.ч.
земеделск
частни
стопансти
ва
коопераци
и
%
%
(към 1
юли)
81,0
32,4
96,2
39,1
96,8
98,0
93,2
88,5
43,5

Стопанисвана земя
Обработваема земя
Ниви
Посевна площ
Друга земя
Естествени ливади
Изкуствени и
комплексни пасища и
други категории земя
Многогодишни
плодови, ягодови и
други трайни
насаждения

6203,0
4804,7
4278,0
3191,1
1086,9
294,0
13,1

5021,4
4620,7
4141,0
3127,6
1013,4
260,2
5,7

219,6

213,8

97,4

Мери и пасища

1398,3

400,7

28,7

9,5

Източник: НСИ

1.3.Поземлена реформа
Към 31 декември 1998 г. общо 4393 хил. ха, или 79,60 % от подлежащата за
възстановяване земеделска земя, са върнати на собствениците.
До 30 август 1999 г. общо в съществуващи или възстановими стари реални
граници и чрез план за земеразделяне е възстановено правото на собственост
за 5230,6 хил. ха., или 93,62 % от уточнената за възстановяване земеделска земя.
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В 4196 землища процесът по възстановяване на собствеността върху земите е
приключен документално.
До края на 1999 г. техническите дейности по
възстановяването на
собствеността във всички останали землища ще приключат документално. Това
са землища:
- със сключени договори по Програмата ФАР, с пълни и/или частични
преработки по § 31 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона
и изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) (ДВ бр.98 от 1997 г.) с площ над 1000 ха и прекратени
договори, поради системно неизпълнение на договорните отношения от страна на
фирмите изпълнителки и сключени нови договори със срокове след 30 юни 1999 г.
- за които поземлените комисии отправиха искания за преразглеждане
решенията с цел отстраняване на допълнително констатирани нарушения.
- за които техническите дейности по възстановяване на собствеността
поради слабата активност от страна на собствениците или техните наследници
(под 50 %) при провеждане на анкетите наложи и удължаване на сроковете за
анкетиране.
Анализирайки резултатите от възстановяването на собствеността
върху
земеделските земи се отбелязва чувствително нарастване на темповете на
реституционния процес през последните 24 месеца.
Средногодишният темп е двойно по-голям от този през периода 1992 - 1996 г.,
въпреки че повече от шест месеца поземлените комисии и ГУ “Поземлена реформа“
трябваше да разгледат над 100 хил. жалби, подадени в срока по § 31 от ПЗР на
ЗСПЗЗ, относно влезли в сила планове за земеразделяне .
С последното изменение на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) в чл. 14, ал. 1,
влязлото в сила решение, придружено със скица, има силата на констативен
нотариален акт за собственост върху имота, с което се създават условия за побързо развитие на пазара на земята.
За тази цел през второто полугодие на 1999 г. в Министерството на
земеделието, горите и аграрната реформа (М З Г А Р) ще бъде изградена
Информационна система за подпомагане пазара на земята. Информацията за
търсенето и предлагането ще се събира в обща база от данни. Създаването на
информационна система и нейното рационално използване ще подпомогне
пазара на земята у нас, както и ще стимулира чуждите инвестиции в българското
земеделие.
През втората половина на 1999 г. започна обезщетяване на гражданите с
поименни компенсационни бонове в случаите, когато собствеността не може да
се възстанови по начините, предвидени в закона. Боновете могат да се
използват за:
- закупуване чрез търг на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на
гори и земи от горския фонд;
- участие на притежателите им в приватизацията;
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- придобиване на собственост на земите по чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ /случаите,
когато се придобива собственост върху сгради и прилежащи площи към тях, от
имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.
Поименните компенсационни бонове могат да се наследяват и прехвърлят
без ограничения.
Данни за хода на поземлената реформа за периода 1995 –1998 г. се съдържат в
таблица 6.
Таблица 6
Поземлена реформа за периода 1995 –1998 г.

Възстановено право на
собственост – хил. ха
Относителен дял от
уточнената
за възстановяване земя
общо за
страната - %
Възстановено право на
собственост в съществуващи
или възстановими стари
реални граници по чл.18 “ж”,
ал.1 от
ППЗСПЗЗ – хил. ха
Относителен дял от
уточнената
за възстановяване земя
общо за
страната - %
Възстановено право на
собственост върху
земеделските земи съгласно
план за земеразделяне по чл.
27, ал. 1 от ППЗСПЗЗ –хил. ха
Относителен дял от
уточнената
за възстановяване земя общо
за
страната - %

1995 г.
2 686,5

1996 г.
3 202,0

1997 г.
3 710,1

1998 г.
4 393,0

49,8

58,3

67,0

79,6

921,4

1 009,3

1 047,8

1149,0

17,1

18,4

18,9

20,8

1 765,1

2 192,7

2 662,3

3 244,0

32,7

39,9

48,1

58,8
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Предоставено право на
ползване върху земеделските
земи по
чл. 18и, ал. 1 от
ППЗСПЗЗ – хил. ха
Относителен дял от
уточнената
за възстановяване земя
общо
за страната - %
Издадени нотариални актове –
хил. ха
Относителен дял от
възстановената земя - %
Източник: НСИ

1 957,4

1 846,5

1 753,0

1 259,6

36,3

33,6

31,6

22,8

162,7

397,0

706,4

1 011,3

6,1

12,4

19,0

23,0

1.4. Приватизация
В таблица 7 е дадена обобщена справка за приватизационните сделки,
сключени от МЗГАР за целия приватизационен период от 1992 г. до 30 юни 1999 г., в
това число за 1998 г. и за първото шестмесечие на 1999 г.

Таблица 7
ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ МЗГАР
ОТ 1992 Г. ДО 30 юни 1999 Г.
Всичко

1
1. Открити процедури – общо, бр.

В т.ч.
през
1998г.
3

2

В т.ч. до
30 юни
1999 г.
4

706

176

71

555

137

61

151

39

10

- ЦЕЛИ предприятия

-ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ
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2. Продадени обекти – общо, бр.
425

144

55

318

118

46

107

26

9

425

144

55

-ЦЕЛИ предприятия

-ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ

3. Видове купувачи – общо, бр.
-Чуждестранни
2
-Работническо-мениджърски екипи

1
100

204
-По реда на чл. 35, т.1

43
4

46
-По реда на чл. 35, т.2

1
20

-Други юридически лица

39
153

1
4. Договорени плащания – общо, хил.
лв.
От тях:
-платими в брой, хил. лв.
-платими в ЗУНК, хил. лв.
-платими в БРЕЙДИ облигации, хил. лв.
-компенсаторни записи, хил. лв.
5. Договорени инвестиции – общо:
от които:
- за 1998 г.
- за 1999 г.
6. Раздържавени дълготрайни активи хил. лв.

11

2
188 385
170

3
124 623
216

4

111 646
192
61 482
694
229
178
20 032
833
255 303
329

70 836
855
33 753
526

15 765
376
7 270
434

20 032
833
101 094
418

13 903
570

45 765
532
35 847
074
12 887
842

12 528
800
16 377
114
3 649
061

23 040
083

877 150
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в това число чрез:
- касова приватизация
-масова приватизация
-хранителна промишленост (до май
1997 г.)
Източник: МЗГАР

8 146
233
3 229
126
1 512
483

3 646
061

600
000

От началото на приватизационния период през 1992 г. до 30 юни 1999 г. в
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа са открити общо 706
приватизационни процедури на обекти от селското стопанство, животновъдството и
хранителната промишленост, от които 555 за цели предприятия (за 15 от тях
Агенцията за приватизация е упълномощила МЗГАР да извърши приватизационната
процедура) и 151 за обособени части (в т.ч. 38 зърнобази от “Зърнени храни” ЕАД София, за които Агенцията за приватизация е упълномощила МЗГАР да извърши
приватизационната процедура).
Сключените приватизационни сделки за периода са общо 425, от които 318 са
за цели предприятия и 107 са за обособени части. Договорените плащания по
сделките общо са в размер 188 385 170 хил. лв., от които 111 646 192 хил. лв. са в брой.
Договорените инвестиции с купувачите са общо в размер 255 303 329 хил.лв.
Общо раздържавените дълготрайни активи за приватизационния период
възлизат на 12 887 842 хил. лв.
Раздържавените дълготрайни активи само за обектите от земеделието и
животновъдството от началото на приватизационния период /през 1993 г. започват
реалните продажби/ до 30 юни 1999 г., по балансова стойност към 31 декември 1995
г., са на стойност общо 11 375 359 хил. лв.
Раздържавените дълготрайни активи от касова приватизация на обекти от
хранителната промишленост от 1993 г. до юни 1997 г., когато те са били в системата
на МЗГАР, са на стойност 1 512 483 хил. лв.
През 1998 г. в МЗГАР са открити общо 176 процедури за приватизация, от
които:
- 137 - за цели предприятия (за 5 от тях министърът на земеделието, горите и
аграрната реформа е упълномощен от Агенцията за приватизация да извърши
приватизационните процедури ), и
- 39 - за обособени части (за 34 от тях, представляващи бази от клоновете на
“Зърнени храни” ЕАД - София, министърът на земеделието, горите и аграрната
реформа е упълномощен от Агенцията за приватизация да извърши
приватизационните процедури).
Сключените сделки за периода от 1 януари до 30 декември 1998 г. са общо 144.
Договорените плащания по сделките общо са в размер 124 623 216 хил. лв.
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Договорените с купувачите инвестиции възлизат на 101 094 418 хил. лв., като
тяхното разпределение по години е следното:
1998 г. - 12 528 800 хил. лв.
1999 г. - 16 377 114 хил. лв.
2000 г. - 20 395 238 хил. лв.
2001 г. - 19 065 822 хил. лв.
2002 г. - 22 278 122 хил. лв.
2003 г. - 9 231 822 хил. лв.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. -

619 500 хил. лв.
145 000 хил. лв.
180 000 хил. лв.
161 000 хил. лв.
60 000 хил. лв.

Общият брой на купувачите по сделките е 144, от които:
- 100 са работническо-мениджърски дружества;
- 39 са други фирми и юридически лица;
- 4 са лица по чл. 35, т. 1 от ЗППДОбП (колектив);
- 1 лице е по чл. 35, т. 2 от ЗППДОбП (наематели).
Раздържавените дълготрайни активи през 1998 г. са на стойност
3 649 061 хил. лв. /балансова стойност към 31 декември 1995 г./
За периода от 1 януари до 30 юни 1999 г. включително в МЗГАР има общо 71
открити процедури за приватизация, от които 61 са за цели предприятия и 10 - за
обособени части (за 6 от тях - зърнобази от “Зърнени храни” ЕАД - София,
процедурите са от Агенцията за приватизация).
Сключените сделки за същия период са общо 55, като 46 от тях са за цели
предприятия и 9 са за обособени части. Договорените плащания по тези сделки са в
размер 23 040 083 хил. лв., а инвестициите, които ще бъдат направени в съответствие
със сключените договори за продажба, са в размер 13 903 570 хил. лв., от тях през
1999 г. - 877 150 хил. лв. Раздържавените дълготрайни активи през първото
шестмесечие на 1999 г. са на стойност 600 000 хил. лв. /балансова стойност към 31
декември 1995 г./.
Дълготрайните активи на приватизираните дружества в периода от 1993 г. до
30 юни 1999 г., отнесени към общия размер на активите на всички дружества от
системата на МЗГАР по балансова стойност към 31 декември 1995 г., възлизат на 81%.
За целите на Световната банка и другите държавни и финансови институции
изискванията и методиките, които се използват за изчисляване на процента на
раздържавените активи, показват този процент по-нисък /за заема ASAL резултатът е
57,8% към 30 юни 1999 г. /виж таблица 8/, тъй като там се изключват продажбите
преди 31 декември 1995 г.
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Таблица 8
СПРАВКА
ЗА ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА
1 ЯНУАРИ 1996 – 30 ЮНИ 1999 Г.

Подотрасли

Статус към
31 декември 1995 г.

Продадени
Цели
предприятия
1996 - 31 май
1999 г.

1
"Зърнени храни"
- брой предприятия
- дълготрайни активи
- хил. лв.
- тонажен капацитет
в т.ч. продадени от
дружеството
съгласно
§ 10, ал. 2 от
ЗППДОбП –
дълготрайни активи,
хил. лв.

2

3

15 клона
795 183
1 127

Продажби Продажобщо
би (в %)
Обособени
части
1996 1996 - 31
31 май май 1999 г.
1999 г.
4

2
42
158 817 537 933
174

799,6

5

6

696 750

87,6%

973,6

118 000

178,5
- тонажен капацитет
“Сортови семена”
- брой предприятия
- дълготрайни активи
- хил. лв.
Мелници за брашно
и фураж
- брой предприятия
- дълготрайни активи
- хил. лв.

24
407 219

21
311 791

2
6 699

318 490

78,2%

59
3 012 044

43
2 277 182

6
25 364

2 302 546

76,4%

15

- тонажен капацитет
- х. лв.

1
Други
селскостопански и
хранит. предприятия
- брой предприятия
- дълготрайни активи
- хил. лв.
Общо:
- брой предприятия
- дълготрайни активи
- хил. лв.
Източник: МЗГАР

1600

2

430
9 774 489

514
13 988 936

1271

3

209
4 688 662

1271

4

5

6

19
71 341

4 760 003

48,7%

275
69
7 436 452 642 637

8 079 089

57,8%

Забележки: 1. Посочените дълготрайни активи не включват дълготрайните активи
на "Напоителни системи" ЕАД, възлизащи на 14 281 420 хил. лв. към 31 декември
1995 г.
2. За периода 1992 - 31 декември 1995 г. от отрасъл "Селско
стопанство" са приватизирани от МЗГАР и Агенцията за приватизация 45 цели
предприятия и
39 обособени части с дълготрайни активи в размер общо
1 381 665 хил. лв.
3. През 1999 г. са сключени 11 сделки (2 за обособени части и 9 за
цели дружества) от подотрасъл “ГОРСКО СТОПАНСТВО” с дълготрайни активи
общо
43 411,25 хил. лв., но те не са включени в посочените по-горе
изчисления.

2. Производствени и икономически резултати на аграрния сектор през 1998 г. и
прогноза за 1999 г. Обща селскостопанска сметка
Немското федерално министерство на прехраната, селското и горското
стопанство от 1994 г. насам подкрепя изграждането на съобразени с изискванията на
ЕС информационни системи в рамките на програмата ТРАНСФОРМА. По проекта в
тази област се работи в Чехия, Словакия, Унгария, Естония, Латвия, а от края на
1996 г. - и в България. Става въпрос за изграждане на система от наблюдавани
стопанства, както и за ежегодно изготвяне на Обща селскостопанска сметка (ОСС)
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за отрасъл “Селско стопанство”. Те са основа за изготвяне на годишния Аграрен
доклад на България и за развитие на аграрно-политически стратегии.
Общата селскостопанска сметка /ОСС/ има за цел да обхване
икономическата ситуация в аграрния отрасъл и най-вече да представи развитието на
доходите от селскостопанска дейност. Тя дава информация за създадената
производствена стойност, брутната и нетната добавена стойност и нетния доход на
заетите в отрасъла, както и възможност за сравнение на икономическата обстановка
в селското стопанство с останалите отрасли на икономиката.
Общата селскостопанска сметка на производствените и икономическите
резултати се базира на статистическите данни от НСИ и се пресмята въз основа на
обработка на цифровата информация за натуралните показатели по видове дейности
и продукти в селското стопанство, разходите за междинно потребление, разходите
за първичните фактори /в т.ч. субсидии, амортизации, данъци, лихви, аренда, заплати
на наетите лица и др./.
Както е отчетено в Аграрния доклад за 1998 г., в методологията на ОСС,
използвана до момента, трябва да бъдат направени промени, с които да се постигне
хармонизирането й със Системата от национални сметки по ЕВРОСТАТ.
По-съществени моменти, отличаващи създадената нова от старата методика за
изготвяне на ОСС са следните:
- Да се определи долната граница на наблюдаваните стопанства. Необходимо е
да се определи долната граница на наблюдение, което е осъществимо едва
след уточняване на регистъра на предприятията в селското стопанство.
- Обхващат се и неселскостопанските дейности, които са неделими от
селскостопанските, тъй като в рамките на ЕС техният относителен дял
значително нараства.
- Всички продажби се включват в крайното производство, т. е. и вътрешните
обороти, а не само продажбите извън сектор селско стопанство. Те се
включват след това като междинно потребление. Това се прави с цел
уеднаквяване на методиката на изготвяне на ОСС с тази на Системата от
национални сметки.
В настоящия Аграрен доклад пресмятането на ОСС е направено по старата
методика. Предвижда се през 2000 г. и в България да се премине към пресмятане по
новата методика.
По-нататък в доклада последователно ще бъдат отразени и анализирани
данните за отделните елементи на ОСС – производство, производствена стойност,
цени и потребление по продукти и дейности, междинното потребление, разходите за
първичните фактори, доходност на отрасъл “Селско стопанство”, както и връзката и
влиянието на спомагателните дейности и подотрасли от аграрния отрасъл.

17

2.1. Производство
2.1.1. Растениевъдство
2.1.1.1. Зърнопроизводство
По окончателни данни на НСИ през 1998 г. със зърнени култури са засети
2054,6 хил. ха. Произведени са общо 5 387 хил. т зърно. В сравнение с 1997 г. общото
производство на зърно е с 811 хил. т по-малко.
Пшеницата, която е основна зърнена култура, през 1998 г. заема 1 141,6 хил.ха,
а производството възлиза на 3203 хил. т, което е с 372 хил. т по-малко спрямо 1997 г.
Средният добив е 2,805 т/ха при 2,95 т/ха през 1997 г. /приложение 1/
В таблица 9 са посочени площите, средните добиви и производството за
пшеницата по области през 1998 г., подредени според равнището на производството.
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Таблица 9
Площи, средни добиви и производство на пшеница по области през 1998 г.
ОБЛАСТ

Добрич
Плевен
Ямбол
Бургас
Пловдив
Силистра
Русе
Стара Загора
Велико Търново
Варна
Хасково
Враца
Разград
Шумен
Монтана
Сливен
Видин
Търговище
Софийска
Пазарджик
Ловеч
Перник
София
Кюстендил
Габрово
Благоевград
Кърджали
Смолян
ОБЩО
за страната
Източник: НСИ

Засети
Среден добив Производство
площи
(ха)
(т /ха)
(тона)
133 750,6
3,425
458 092
68 279,4
3,199
218 449
66 202.8
2,657
175 907
69 787,9
2,507
175 716
63 014,7
2,704
170 367
51 255,2
3,304
169 350
51 916,5
3,146
163 335
61 656,4
2,643
162 967
56 560,9
2,859
161 706
63 022,9
2,529
159 388
58 697,1
2,395
140 593
49 830,0
2,780
138 527
43 956,3
2,941
129 272
44 279,7
2,625
116 218
38 466,4
2,621
100 808
37 220,2
2,692
100 203
31 832,3
2,729
86 858
32 207,5
2,592
83 472
23 435,3
2,394
56 329
22 173,7
2,090
46 352
17 913,0
2,515
45 052
15 512,0
2,489
38 602
9 329,4
3,473
32 398
10 524,6
2,496
26 264
7 678,3
2,539
19 496
6 834,4
2,105
14 386
6 344,7
2,087
13 240
1 141 682,3
2,805
3 203 359
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През 1997 г. бе обявена минимална изкупна цена в размер 230 хил. лв/т (около
132 щ. дол./т), която през юли - декември 1997 г. бе на равнището на фермерските
цени в страните – големи износителки на пшеница. Това доведе до акумулирането на
парични средства у зърнопроизводителите.
Въпреки че производителите разполагаха с достатъчно парични средства за
реколта 1998 г., те не бяха насочени за извършване на необходимите агротехнически
мероприятия поради незнание или отклоняването им за други цели. По данни на
управление “Информационни системи” към МЗГАР преди сеитбата с фосфорни
торове бяха третирани само 7,7 % от засетите площи, с азотни - 5,9 %, и с калиеви
торове – едва 0,2 %. През пролетта с азотни торове са подхранени 84,4% от площите,
а върху 57,4% е извършено третиране с хербициди.
Качеството на пшеницата от реколта 1998 г. няма сериозни отклонения от БДС
602-87.
През последните няколко години се наблюдават съществени нарушения в
технологията на отглеждане на пшеница: обработките на почвите не са достатъчно
качествени; при сеитбата се използват семена от масови посеви; пропускат се
оптималните агротехнически срокове за сеитба; не се спазват правилни
сеитбообръщения; не се внасят необходимите торове и препарати. Тези нарушения в
технологията се дължат на недостатъчно финансови средства и водят до занижено
качество и до получаването на значително по-малки количества пшеница от единица
площ.
По предварителни данни на МЗГАР за 1999 г. производството на пшеница е в
размер 3000 хил. т при засети площи 918,6 хил. ха.
Производството на ечемик за реколта 1998 г. е 717 хил. т, което е с
92,8
хил. т по-малко от 1997 г., а площите са 289,9 хил. ха и са с 1,4 хил. ха по-малко от
предходната година. Средният добив през 1998 г. е 2,473 т/ха, при 2,78 т/ха през 1997
г. /вж. приложение 1./
В таблица 10 са посочени площите, производството и средните добиви за
ечемика по области през 1998 г., подредени според равнището на производството.
Таблица 10
Площи, производство и средни добиви на ечемик по области през 1998 г.
Област

Площи

1
Бургас
Ямбол
Стара Загора

ха
2
35832,2
29514,1
28574,4

Среден
добив
т/ха
3

Производство
тона
4
2,065
2,490
2,455

74328
73500
70153
20

Велико
Търново
Сливен
Плевен
Варна
Пловдив
Хасково
Враца
Русе
Добрич
Шумен
Разград
Търговище
Монтана
Пазарджик
1
Ловеч
Софийска
Видин
София
Габрово
Силистра
Перник
Кюстендил
Благоевград
Кърджали
Смолян
ОБЩО
За страната
Източник: НСИ

20333,6

2,873

58421

19687,1
15988,6
14893,4
13527,1
12843,0
10615,5
8904,9
9817,6
8037,1
7055,4
6568,4
7258,0
9394,7

2,582
3,059
2,269
2,475
2,228
2,746
2,930
2,574
2,533
2,772
2,666
2,374
1,673

50831
48903
33798
33479
29335
29147
26087
25265
20360
19560
17513
17231
15713

2
5612,6
6924,2
4399,4
4237,1
3171,1
1229,3
2551,0
1321,0
944,0
671,7
41,5
289 948,1

3

4
2,505
1,939
2,841
2,687
2,440
3,091
1,460
2,511
2,282
1,861
1,494
2,472

14058
13483
12498
11386
7737
3800
3725
3316
2154
1249
62
717 105

Най-голямо производство е получено в областите Бургас, Ямбол и Стара
Загора – над 70 хил. т, където са засети и най-много площи с тази култура.
Най висок среден добив е постигнат в област Силистра – 3,091 т/ха, Плевен –
3,059 т/ха, и Русе – 2,93 т/ха.
По неокончателни данни на МЗГАР производството на ечемик през 1999 г. е в
размер 600 хил.тона.
Наблюдава се същата негативна тенденция за неспазване на технологията
както при производството на пшеница. Липсата на фосфорно и калиево торене
рефлектира както върху добивите, така и върху качеството на произведеното зърно.
Разчита се изключително на азотни торове. Използването на хербициди е на около
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50% от площите. Това води до силно заплевеляване и понижавана на добивите при
тези култури. Качеството на посевния материал е от особено важно значение за
формиране на добър среден добив. В последните 2-3 години за около 35% от засетите
площи с есенни култури се използват неокачествени семена. Неспазването на
технологията при производството влияе върху качеството и изкупните цени на
зърното.
Площите при царевицата за зърно през 1998 г. възлизат на 477,1 хил. ха, или с
около 3 % повече в сравнение с 1997 г. /приложение 1./ Производството е
1303 хил. т, което в сравнение с 1997 г. е по-малко с 356 хил. т. Полученият среден
добив за страната през 1998 г. е 2,731 т/ха и e значително по-нисък в сравнение със
средния добив от 3,58 т/ха за предходната година.
Данни за площите, средния добив и производството на царевица за зърно
през 1998 г. по области, подредени според равнището на производство, са посочени
в таблица 11.

Таблица 11
Площи, средни добиви и производство на царевица за зърно по области
през 1998 г.

ОБЛАСТ
Добрич
Плевен
Силистра
Враца
Велико
Търново
Монтана
Русе
Варна
Видин
Стара Загора
Разград
Пловдив
Пазарджик
Шумен
Търговище
Благоевград

Засети площи Среден добив Производство
(ха)
(т /ха)
(тона)
86542,3
3,537
306119
57989,6
2,833
164306
37598,0
3,986
149865
29684,4
2,800
83116
32913,7
2,274
74838
22187,0
28039,5
20356,8
13913,4
12888,6
27244,3
9047,0
7184,3
19026,7
16142,5
7519,3

2,360
1,852
2,400
3,196
2,913
1,293
3,800
4,418
1,557
1,547
3,192

52361
51940
48872
44470
37551
35237
34379
31740
29630
24979
23997
22

Сливен
Бургас
Софийска
Ловеч
Ямбол
Кюстендил
Хасково
Габрово
София
Кърджали
Перник
Смолян
ОБЩО
за страната
Източник: НСИ

8007,8
10055,7
4259,2
8691,5
6375,4
1972,2
2942,0
3730,1
1053,0
856,4
701
218
477139,7

2,939
1,882
3,751
1,661
2,057
3,005
1,895
1,419
3,602
1,814
1,856
1,900
2,731

23637
18984
15977
14432
13111
5948
5577
5294
3792
1553
1301
414
1 303 436

Най- голямо производство на царевица за зърно през 1998 г. реализира
област Добрич – 23,49 % от производството в страната, следвана от областите
Плевен и Силистра. Най- висок среден добив е постигнат в област Пазарджик – 4,418
т/ха, област Силистра – 3,986 т/ха, област Пловдив – 3,800 т/ха, област София – 3,602
т/ха и област Добрич 3, 537 т/ха.
По предварителни данни на МЗГАР /БАНСИК/ за реколта 1999 г. са засети
588,9 хил. ха и се очаква производство около 2000 хил. тона.
Добрите агрометеорологични условия повлияха положително върху развитието
на основната фуражна култура царевицата, поради което е възможно да се получи
по-голямо от прогнозираното производство.
2.1.1.2. Зеленчукопроизводство
Високите изкупни цени, формирани през 1997 г, особено на зеленчуците,
предназначени за преработка, засилиха интереса на производителите към тях. В
резултат на това площите, заети със зеленчукови култури през 1998 г., нараснаха на
209,3 хил. ха, което е 43,8 хил. ха повече спрямо предходната година. В съответствие с
увеличените площи е повишено и производството.
Спрямо 1997 г. производството се е увеличило с 425 хил. тона. Увеличение има
при краставиците – 52 %, и при пипера – 35 %.
Най-голямо е увеличението при доматите – над два пъти. За 1997 г.
производството е 227,5 хил. т, а за 1998 г. – 469,4 хил.тона.
Данни за площите, средните добиви и производството при доматите по
области, подредени според равнището на производство, са отразени в таблици 12 и
13.
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Таблица 12
Площи, средни добиви и производство на полски домати по области през 1998 г.
ОБЛАСТ

1
Пазарджик
Пловдив
Плевен
Варна
Благоевград
Хасково
Стара Загора
Софийска
Сливен
Русе
Силистра
Кърджали
Търговище
Велико Търново
Бургас
Ямбол
Разград
Шумен
Кюстендил
Враца
Добрич
Ловеч
1
София
Перник
Монтана
Видин
Габрово
Смолян
ОБЩО
за страната
Източник: НСИ

Засети площи
( ха)
2
2571,2
2808,8
2212,9
1311,1
932,5
1291,4
1487,1
1136,0
912,2
1606,6
1595,1
729,7
695,3
961,9
737,8
1040,9
1099,6
513,0
373,0
737,7
562,9
335,8
2
396,7
369,5
480,7
202,0
381,6
115,0
27 598,2

Среден добив
Производство
( т/ ха)
( тона)
3
4
31,307
80495
24,032
69418
18,551
41072
19,173
26437
26,599
25175
13,078
22589
13,052
19409
16,814
19101
19,780
18072
10,088
16259
9,628
15357
19,110
14042
19,714
13707
12,770
12288
15,699
11595
10,858
11302
7,157
7870
13,106
6738
15,490
5877
6,918
5228
8,035
4522
12,708
4468
3
4
10,249
4065
10,727
3988
7,289
3601
17,199
3474
5,227
2074
10,000
1150
16,640
469 388
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Таблица 13
Площи, производство и средни добиви на оранжерийни домати по области през 1998
год.
Област
Благоевград
Хасково
Бургас
Добрич
Пазарджик
Пловдив
Сливен
Варна
Кюстендил
Кърджали
Софийска
Велико Търново
Монтана
Ямбол
София
Плевен
Враца
Шумен
Търговище
Разград
Ловеч
Стара Загора
Русе
Видин
Силистра
Перник
ОБЩО
За страната
Източник: НСИ

Засети площи Среден добив Производство
(ха)
(т/ха)
(тона)
50,7
83,900
4291
148,3
24,924
3696
25,5
109,826
2800
50,0
40,000
2000
21,0
77,082
1618
12,9
90,078
1162
13,9
74,181
1031
19,6
46,615
913
10,3
78,722
810
14,1
35,030
493
18,9
26,038
492
16,3
26,000
423
2,1
123,503
259
4,0
57,283
229
4,0
23,475
93
3,0
30,000
90
3,7
20,987
77
0,8
86,625
69
1,9
31,287
59
1,6
27,500
44
2,5
16,800
42
1,7
19,063
32
1,0
26,000
26
0,8
30,625
24
0,2
86,645
17
0,4
21,000
8
429,3
48,381
20 808

Наличието на нереализирана продукция в консервните комбинати, липсата на
средства за заплащане на суровината, както и високите температури, довели до
едновременно узряване на зеленчуците, в един кратък срок доведоха до затруднения
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при тяхната реализация. Изкупуването започна по-късно от обичайното, а в резултат
на завишеното предлагане се формираха по-ниски изкупни цени. Това от своя страна
дава основание да се очаква намаляване на площите и производството през 1999 г.
Тенденцията към намаляване на оранжерийното производство се запазва.
Преминаването към по-късни схеми на засаждане, главно поради недостиг на
средства, води до получаването на нерентабилна продукция. Тя се появява на
пазара малко преди ранното полско производство, но със значително по-висока
себестойност. Възобновяването на оранжерийното производство ще даде
възможност да бъдат възстановени някои изгубени традиционни пазари
на
зеленчуци в Германия, Австрия и др.
Площите, засети с картофи, се стабилизираха през последните години в
рамките на около 50 хил. ха.
2.1.1.3. Производство на плодове
Общата площ на овощните видове е 84,9 хил. ха, в това число плододаващи 81,1
хил. ха, с общо производство на плодове за 1998 г. 326 хил. тона. Произведени са 129
хил. т ябълки, 62 хил. т сливи, 33 хил. т череши и 42 хил. т праскови.
Прогнозира се производството за 1999 г. да се запази на нивото от
предходната година.
2.1.1.4. Производство на грозде
През 1998 г. лозята заемат 112,4 хил. ха и е произведено 396 хил. т грозде,
което в сравнение с предходната година е с 240 хил. т по-малко. От общото
производство 319 хил. т е грозде за вино.
Таблица 14
Площи, средни добиви и производство на грозде по области за 1998 г.
Облас
т
1
Бургас
Пловдив
Благоевград
Сливен
Варна
Хасково
Монтана

Площи
Средни добиви Производство
плододаващи
(т)ха)
(тона)
( ха)
2
3
4
15792,7
3,988
70958
11507,3
5,084
64195
5758,0
5,898
36227
6894,5
3,329
25118
6346,2
3,361
22566
5569,6
3,546
20587
4030,7
5,018
20378
26

Пазарджик
5077,8
3,230
Стара Загора
5446,4
2,844
Плевен
6162,7
1,974
1
2
3
Силистра
2590,4
3,575
Ямбол
3953,2
2,198
Добрич
2150,0
4,007
Шумен
5575,4
1,266
Кюстендил
1122,0
4,226
Търговище
2611,5
1,494
Русе
5427,7
1,365
Враца
4884,5
1,202
Видин
2305,8
2,499
Велико Търново
4924,3
1,156
Софийска
172,4
3,889
Ловеч
564,2
1,574
Разград
2089,1
1,014
Габрово
512,7
1,907
София
7,4
2,297
Кърджали
931,2
2,310
Перник
0
0
Смолян
0
0
ОБЩО
112 407,8
3,181
за страната
Източник: НСИ
*Производството за област Перник е само от асми.

17222
15497
14010
4
9259
8955
8815
8559
8154
7902
7722
6106
5762
5691
2870
2187
2152
1007
927
2311
1100*
0
396 250

Ниските добиви и спадът в производството при трайните насаждения се дължи
на застаряване и отпадане на значителна част от площите, недостатъчните грижи и
пропуски в технологията на отглеждане (торене, растителна защита и обработка).
Големите капиталовложения, необходими за създаване на нови насаждения, не са
във възможностите на дребния производител.
2.1.1.5. Технически и маслодайни култури
Площите на техническите и маслодайните култури през 1998 г. са общо
649,4
хил. ха.
Основно място заема слънчогледът с площ 538,7 хил. ха, в т.ч. шарен около 44
хил. ха. Общото произведено количество слънчоглед е 524,2 хил. т, в т.ч. шарен около
40 хил. тона.
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Данни за площите, средния добив и производството на слънгчоглед по области,
подредени според равнището на производство, са представени в таблица 15.
Таблица 15
Площи, среден добив и производство на слънчоглед по области през 1998 г.
ОБЛАСТ

Засети площи
(ха)
Добрич
69858,9
Плевен
48951,6
Силистра
29748,9
Велико Търново
32680,0
Враца
34264,4
Русе
28442,3
Варна
30362,8
Стара Загора
36405,6
Разград
28793,1
Ямбол
30427,7
Бургас
32742,0
Монтана
25830,0
Шумен
21231,5
Търговище
16434,0
Сливен
14723,8
Видин
13400,0
Пловдив
14364,6
Хасково
13072,4
Ловеч
8594,7
Габрово
2358,5
Софийска
1587,0
Пазарджик
2480,2
София
783,5
Перник
602,5
Кърджали
310,0
Кюстендил
310,0
Благоевград
16,5
Смолян
ОБЩО
538 776,5
за страната
Източник: НСИ

Среден добив Производство
(т/ха)
(тона)
1,428
99733
1,083
52992
1,184
35224
1,027
33550
0,930
31866
1,020
29019
0,929
28210
0,705
25728
0,842
24249
0,757
23036
0,687
23000
0,795
20544
0,940
19958
0,988
16234
0,938
13847
1,021
13686
0,846
12152
0,614
8027
0,830
7143
0,902
2127
0,812
1325
0,368
913
0,855
669
0,788
545
0,689
213
0,676
209
1,000
21
0,972
524 238
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Най-голямо е производството в област Добрич – 19 % , област Плевен – 10 %, и
област Силистра – 6,7 %, от общото производство за страната. Най- висок среден
добив е получен в област Добрич – 1,428 т/ха, област Силистра – 1,184 т/ха, и област
Плевен – 1,083 т/ха.
През 1999 г. в страната са засети около 687,2 хил.,ха със слънчоглед, в т.ч. с
шарен около 27 хил. ха. Очаква се производство на около 650-700 хил. т. /По данни на
МЗГАР- БАНСИК/.
Завишените площи на слънчоглед през последните години затрудняват все
повече извършването на правилни сеитбообръщения. В резултат на това все потрудно се води борбата с плевелите и с болестите при тази култура. Получаваните
средни добиви са ниски и са значително под биологичните възможности на
културата. Ако размерът на засяваните площи се запази, очаква се през следващите
години този процес да се задълбочи.
Тенденцията за намаляване на площите, заети със захарно цвекло,
продължава. През 1998 г. са засети 4,14 хил. ха и е произведено 61,8 хил. т захарно
цвекло. Паралелно с намаляването на площите намаляват и добивите. Средният
добив за страната е 14,92 т/ха /приложение 1/.
През 1999 г. площите, заети с тази култура, са около 1,8 хил. ха или с около 50
% по-малко в сравнение с предходната. Очаква се производство на около
27
хил. т захарно цвекло, което е символично за потребностите на страната.
С памук през 1998 г. са засети 10,2 хил. ха и е произведена 7,2 хил. т суровина.
През 1999 г. МЗГАР отчита засети площи около 7,2 хил. ха, които са с около 30
% по-малко от 1998 г. Очаква се производство около 6,8 - 7,0 хил.т.

При определена квота за производство на тютюн за реколта 1998 г. –
76,15 хил. т, е произведен 38, 69 хил.т. общо.
Данни за площите, средните добиви и производството на тютюн по области,
подредени според равнището на производство, са представени в таблици 16 и 17.
Таблица 16
Площи, добиви и производство на тютюн – общо по области през 1998 г.
ОБЛАСТ

Засети площи Среден добив Производство
(ха)
(т/ха)
(тона)
1
2
3
4
Благоевград
7086,2
1,291
9149
Кърджали
6829,4
1,040
7103
Хасково
4715,5
1,030
4855
29

Пловдив
Плевен
Силистра
Пазарджик
Добрич
Стара
Загора
Разград
Кюстендил
Смолян
Бургас
Шумен
Ямбол
Търговище
Русе
Видин
1
Сливен
Варна
Враца
Монтана
Габрово
ОБЩО
за страната
Източник: НСИ

3756,0
1509,3
1576,6
1270,0
685,0
1348,9

1,169
1,374
1,121
1,389
2,000
0,938

4389
2073
1767
1764
1370
1264

971,4
538,7
939,2
707,6
615,0
369,8
137,3
123,5
113,5

0,942
1,625
0,836
1,030
0,830
1,019
1,210
1,166
1,101

915
907
785
728
510
376
166
144
125

2
92,3
122,9
58,4
37,2
7,5
33 611,2

3

4
1,066
0,666
1,184
1,169
0,550
1,150

98
81
69
43
4
38 692

Таблица 17
Площи, среден добив и производство на ориенталски тютюн* по
области през 1998 г.
ОБЛАСТ
Засети площи Среден добив Производство
(ха)
(т/ха)
(тона)
1
2
3
4
Благоевград
7019,7
1,279
8975
Кърджали
6829,4
1,040
7103
Хасково
4195,5
0,956
4012
Силистра
1426,1
1,157
1650
Добрич
685,0
2,000
1370
Пловдив
978,1
1,107
1082
Кюстендил
538,7
1,625
907
Разград
927,9
0,952
883
30

Пазарджик
660,0
1,256
828
Смолян
939,2
0,836
785
Бургас
667,6
1,030
687
Стара
363,4
1,159
421
Загора
Шумен
501,0
0,802
401
Плевен
129,5
1,031
133
Русе
78,5
1,529
120
Сливен
92,3
1,066
98
Търговище
84,3
0,890
75
Ямбол
96,5
0,675
65
Варна
72,5
0,564
40
Видин
Враца
Монтана
Габрово
ОБЩО
26 285,2
1,126
29 641
7. Площите, добивите и производството на ориенталски тютюн са включени в
данните за тютюн – общо, съдържащи се в таблица 16.
За реколта 1999 г. е определена квота за производството на 52,19 хил. т тютюн.
По данни на агростатистиката на МЗГАР с тютюн са разсадени 30,9 хил. ха.
Прогнозата за очакваното произведено количество е 38,5 хил. т.
Причините за намалението на производството на тютюн са ненавременното
изкупуване и изплащане на тютюна от реколта 1998 г., водещо до отлив от
тютюнопроизводството.
В представения в Народното събрание проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, който вече е приет на първо
четене, са залегнали редица мерки, с които се цели стабилизиране на това
производство, като авансово заплащане на част от продукцията, включване в даден
момент и на търговци, изкупуващи със собствени средства тютюн, изплащане
компенсация на тютюнопроизводителя при просрочване на плащането от страна на
търговеца и други.
С цел запазване на пазарите и завоюването на нови ще се възстановят някои
типични сортове ориенталски тютюн, ще се увеличи делът на едролистните тютюни в
общото производство за сметка на ориенталския тютюн.
2.1.2. Животновъдство
През 1998 г. се наблюдава нарастване както на броя на животните (изключение
правят овцете и биволите), така и на получената от тях продукция в сравнение с
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предходната година (таблици 18 и 19). Очаква се тази тенденция да се запази и през
следващата година.
Таблица 18
РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ПРЕЗ 1998 Г.
№
по
ПОКАЗАТЕЛИ
ред
1
2
1.
Говеда
в т.ч. крави
2.
Биволи
в т.ч биволици
3.
Овце
в т.ч.: овце-майки
дзвизки над 18
м.
4.
Кози
в т.ч. кози-майки
5.
Свине
в т.ч. свине-майки
6.
Птици
в т.ч.кокошки-носачки
7.
Пчелни семейства
Източник: НСИ

Брой на
1 януари
1998 г.
3
611 720
388 958
10 553
6 515
2 847 529
2 129 851
303 629

Брой на
1 януари
1999 г.
4
671 376
423 949
10 365
6 329
2 773 702
2 057 575
317 457

966 114
769 660
1 479 734
183 127
14 765 568
8 524 036
296 278

1 047 611
830 698
1 721 497
201 491
15 685 644
8 896 131
311 064

%
5
109,8
109,0
98,2
97,1
97,4
96,6
104,5
108,4
107,9
116,3
110,0
106,2
104,4
105,0
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Таблица 19
ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ
И СРЕДНА ПРОДУКТИВНОСТ ПРЕЗ 1998 Г.
№
по
ред
1.

ПОКАЗАТЕЛИ

Мляко – общо
в т.ч.: краве
биволско
овче
козе
2.
Месо – всичко кл. т.
в т.ч.: свинско
птиче
ЕРД
ДРД
Други видове
3.
Яйца – общо
4.
Непрана вълна
5.
Пчелен мед
6.
Пашкули
7.
Млеконадой от
крава
8.
Млеконадой от овца
9.
Настриг вълна
10. Носливост от
кокошка
Източник: НСИ

Мярка

хил. л
“
“
“
“
хил. т
“
“
“
“
“
хил. бр.
тона
тона
тона
литра
литра
грама
броя

Производство
през
1997 г.
1 435 573
1 160 699
11 044
106 510
157 320
448
227
101
57
50
13
1 582 836
7 386
5 008
39
3 102

Производство
през
1998 г.
1 589 016
1 287 414
10 502
105 965
185 135
467
248
105
56
53
5
1 689 729
7 937
5 464
23
3 149

50
3253
175

51
3236
184

%

110,7
110,9
95,1
99,5
117,7
104,2
109,3
104,0
98,2
106,0
38,5
106,8
107,5
109,1
59,0
101,5
102,0
99,5
105,1

Обект на по-нататъшното развитие на животновъдството е подобряването на
качеството на продукцията, разширяването на асортиментните производи от нея и
налагането им на външните пазари. В тази насока се работи за въвеждане на
проекти с нови технологични решения, преоборудване на сгради с нови по-модерни и
високопроизводителни технически съоръжения, намаляване себестойността на
продукцията и ефективна селекционно-племенна работа.
Преструктурирането в подотрасъла продължава, като към януари 1999 г. в
частния сектор са: 98,4 % от броя на говедата; 99 % от броя на кравите; 99,1 % от
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броя на овцете; 99,9 % от броя на козите; 98,3% от броя на птиците и над 94,6 % от
броя на свинете.

Говедовъдство
Говедата са 98,5 % (671 376 бр.) от общия брой едър рогат добитък (ЕРД). Към 1
януари 1999 г. броят им е нараснал с 9,8% спрямо предходната година. За същия
период увеличението при кравите е с 9 %, или с 35 хил. броя. (таблица 18).
За първото полугодие на 1999 г. броят на говедата е 687 419, в т.ч. на кравите –
434 540, което е увеличение съответно с 1,3 % и 4,2 %. Нарастването на броя им се
дължи, от една страна, на факта, че по-голяма част от фермерите са и производители
на фураж. От друга страна, наблюдаваният спад на цените на фуражите поради поголямото им предлагане също оказа влияние върху увеличаването на стадата, което е
предпоставка за прогнозиране запазването на броя им към 2000 г.
Броят на биволите към 1 януари 1999 г. е 10 365, в т.ч. биволици - 6329 бр., което
е съответно с 1,8 % и 2,9 % по-малко от предходната година. С известни резерви
може вече да се приеме, че е преодолян спадът при този вид животни, имайки
предвид увеличението, наблюдавано през първото полугодие на 1999 г. спрямо
същото на предходната година (таблица 20).
Биволите са незначителна част от общия брой ЕРД (1,52 % към 1 януари
1999
г.) и нямат съществено стопанско значение за страната, но представляват
външнотърговски интерес поради изключителните си качества. България е
единствената страна в Европа, притежаваща елитен разплоден материал от
породата “Мура”. През 1998 г. са изнесени 1 100 малакини и мъжки малачета и 4 600
дози замразена сперма.

Таблица 20
БРОЙ ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДСТВО ОТ
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1998 Г. СПРЯМО СЪЩИЯ
ПЕРИОД НА 1999 Г.

Показатели

1
Брой животни:

М
я
р
к
а

Брой
животни
и производство към
1 юли 1998 г.

2

3

Брой
животни и
производство
към 1 юли
1999 г.
4

Сравнение на
1999 г.
спрямо
1998 г.
(в %)
5
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Говеда – всичко
в т.ч. крави
Биволи – всичко
в т.ч. биволици
Овце – всичко
в т.ч. овце-майки
Кози – всичко
в т.ч. кози-майки
Свине – всичко
1
в т.ч. свине-майки
Птици – всичко
в т.ч. кокошки-носачки
Пчелни семейства
Производство:
Мляко – всичко
в т.ч.:
краве мляко
биволско мляко
овче мляко
нозе мляко
Яйца
Вълна
Мед
Източник: НСИ

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
2
бр.
бр.
бр.
бр.

678 292
417 134
9904
6182
2 872 258
2 123 307
1 085 885
821 613
1 916 455
3
208 393
19 488 616
8 510 911
306 074

687 419
434 540
10 375
6359
2 754 297
2 047 472
1 107 751
857 861
1 932 480
4
207 898
18 799 729
8 391 051
325 408

101,3
104,2
104,8
102,9
95,9
96,4
102,0
104,4
100,8
5
99,8
96,5
98,6
106,3

хил.л

858 156

913 433

106,4

хил.л
хил.л
хил.л
хил.л
хил.бр
.
т
т

658 569
5504
92 256
101 837
880 943

708 521
5643
88 661
110 608
899 605

107,6
102,5
96,1
108,6
102,1

7214
5300

7178
5600

96,6
105,7

Общото производство на мляко за 1998 г. възлиза на 1 589 млн. л, което е с
10,7% повече от предходната година. Най-голям дял от общото количество има
кравето мляко, представляващо 81%, или 1 287 млн. л (таблица 19).
Нарасналото производство на краве мляко с 10,9 % спрямо 1997 г. е резултат
както от по-големия средногодишен брой крави, така и от по-високата
средногодишна продуктивност от крава. Средната млечност от крава за 1998 г. е била
3 149 л, което е с 1,5% повече в сравнение с млеконадоя от предходната година.
За първото шестмесечие на 1999 г. производството на мляко е 913 433 хил. л, в
т.ч. краве мляко 708 521 хил. л, което е увеличение съответно с 6,4% и 7,6%. За същия
период производството на биволско мляко е нараснало с 2,5 % (таблица 20).
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Овцевъдство
В страната е налице намаление на относителния дял на овцете в общата група
на дребния рогат добитък (ДРД). Броят им към 1 януари1999 г. е 2 773 702, което е с 2,6
% по-малко от същия период на предходната година. Спад се наблюдава и в броя на
овцете-майки - с 3,4 % за същия период.
Най-голямо е намалението на общия брой на овцете и на овцете-майки в
областите Варна и Ловеч, съответно с 6,8 % и 4,9 % спрямо предходната година.
През първото полугодие на 1999 г. продължава спадът в броя на овцете, в т.ч. и
на овцете-майки, съответно с 4,1% и 3,6% спрямо същия период на предходната
година.
Съществени причини за намаляване на поголовието на овцете са: откритите
заболявания през последните години при този вид животни; забрана за износ на
живи агнета от България за страните - членки на ЕС; малкият процент женски
агнета, оставяни за ремонт; ограничените възможности за реализиране на
продукцията на външните пазари.
Овчето мляко за страната към 1 януари 1999 г. е 105 965 хил. л, което
представлява 6,7 % от общото производство на мляко. Към същия период на
миналата година е отчетено с 0,5 % по-ниско производство (таблица 19).
През първото полугодие на 1999 г. се наблюдава спад в производството на
овче мляко с 3,9 % спрямо същото полугодие на предходната година (таблица 20).
Средният млеконадой от овца през 1996 и 1997 г. е 50 л, а през 1998 г. е 51
литра. Средният настриг на вълна е спаднал с 0,5 % и е 3 236 грама.
Козевъдство
Към 1 януари 1999 г. се наблюдава увеличаване на броя на животните от рода
на ДРД с 0,2%, което се дължи главно на нарастването при козите с 8,4% спрямо
предходната година.
Броят на козите-майки е нараснал със 7,9 % за същия
период.
Запазва се тенденцията на увеличаване броя на козите и през първото
полугодие на 1999 г. Общият брой на козите е нараснал с 2%, а на козите-майки - с
4,4% спрямо същото полугодие на предходната година.
Увеличеният брой кози-майки и средната продуктивност от тях са
предпоставка за нарастване относителния дял на козето мляко в общото
производство на мляко. През миналата година козето мляко бележи ръст от 17,7 %.
Средният млеконадой от коза е 229 литра. Това представлява 4,1 % повече от
предходния период.
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Свиневъдство
През 1998 г. е налице увеличение на общия брой свине с 241 800, или с 16,3 %
спрямо 1997 г. При свинете-майки увеличението е с 18 364 бр., или с 10 %.
През първото полугодие на 1999 г. се наблюдава незначително увеличение на
броя на свинете с 0,8%, докато броят на свинете-майки е намалял с 0,2%. Това е
резултат от формиралите се ниски изкупни цени, което принуди фермерите да
редуцират част от основните си стада.
Производството на свинско месо заема най-значителен дял (53,1%) от общото
производство на месо в страната. През 1998 г. е произведено с 9,3 % повече свинско
месо в кланично тегло спрямо предходната година. От него 98,3 % се произвежда в
частния сектор. Производството на свинско месо в страната е насочено главно за
вътрешния пазар. Ниската покупателна способност на населението в съчетание с
голямото предлагане на българско и вносно месо, както и забраната за износ на
свинско месо от България за ЕС заради чумната ваксина, доведоха до натрупване на
запаси и спад на изкупните цени. Минималният износ, както и кризите в Русия и Азия
допълнително задълбочиха реализацията на свинско месо както на международните,
така и на вътрешния ни пазар.
Най-усъвършенстваните породи за месо са свинете от породата “Пиетрен”,
следвани от “Белгийски ландрас” и “Дюрок”. Угоените животни от тези породи
отслояват най-много месо в трупа и се предпочитат на външния пазар.
Птицевъдство
През 1998 г. общият брой на птиците в страната е нараснал с 6,2 %, а на
кокошките-носачки - с 4,4 %, спрямо 1997 г. Увеличението е изцяло в частния сектор.
През първото полугодие на 1999 г. се наблюдава спад в броя им съответно с 3,5% и
1,4%. Намален е и броят на родителските стада от бройлерно направление, което
вероятно ще се отрази върху производството на птиче месо.
Структурните и организационните промени в птицевъдството се доближават до
изискванията на Европейския съюз. Над 95 % от разплодния материал се намира в
частния сектор, с което се даде възможност основно да се промени породният
състав от родителски форми, осигуряващи производството на месо и яйца.
Подобрените условия на хранене и гледане, както и въвеждането на
високоефективни технологични решения доведоха до намаляване себестойността на
продукцията.
Производството на яйца през 1998 г. е 1 689,7 млн. бр., или с 6,8 % повече от
произведените през 1997 г. Най-значително е увеличено производството на яйца в
областите Ловеч – 22,9 %, Пловдив – 18,8 %, и Варна - 12,4 %.
Производството на яйца за първото полугодие на 1999 г. е в размер
899 605 хил. бр., което е с 2,1 % повече от същото полугодие на предходната година.
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Средната носливост от кокошка-носачка през 1998 г. в страната е 184 яйца, т.е.
увеличение с 5,1 % спрямо 1997 г.
По данни на НСИ средната носливост за първото полугодие на 1999 г. е
нараснала с 2,1% в сравнение със същия период на предходната година.
В структурно отношение кокошките-носачки заемат най-голям дял сред
останалите видове птици, и то предимно тези от стоково направление.
Производството на птиче месо е пряко свързано с наличните разплодни
носачки от бройлерно направление. Конюнктурата на пазара през определените
периоди пряко влияе върху производството на месо чрез редуциране на разплодния
материал.
През 1998 г. са произведени 105 хил. т птиче месо кланично тегло, което е с 4 %
повече спрямо 1997 г. (таблица 19). Над 22% от общото производство на месо в
страната се пада на птичето, като 99,4% от него е произведено в частния сектор.

Коневъдство
По данни на НСИ към 1 януари 1999 г. броят на конете в страната е около 133
370; на магаретата – 220 525, а на мулетата и катърите - 16 479. Отглеждането на
тези животни е предимно в частния сектор. В него са 100 % от магаретата, 99,8 % от
мулетата и катърите и 99,6 % от конете. В страната функционират три конезавода –
“Кабиюк” - Шумен, “Клементина” - с. Победа, област Плевен и “Ст. Караджа” Балчик, в които се осъществява селекционно-племенната работа в коневъдството.
Пчеларство
Пчеларството е един от приоритетните отрасли на животновъдството.
Продължава тенденцията на увеличаване дела на заетите в този подотрасъл. Към
1 януари 1999 г. броят на пчелните семейства в страната нарасна с 14 786, което
представлява ръст от 5 %. Тази дейност е съсредоточена основно в частния сектор,
където се отглеждат 99,8 % от пчелните семейства. С 19 334 е увеличен броят им към
1 юли 1999 г. - тенденция, която се очаква да се запази и през 2000 г.
Производството на пчелен мед за 1998 г. е в размер 5 464 т, от който 5 462 т са
от частния сектор и само 2 т - от обществени стопанства. Наблюдава се увеличение в
производството с 9,1% спрямо същия период на 1997 г.
Стабилизирането на производството и нарастването на броя на пчелните
семейства е резултат от ефективната дейност в подотрасъла, както и от
подпомагането на производителите от новото направление “Пчелини” на ДФ
“Земеделие”. Фондът ще отпуска преференциални кредити на земеделските стопани
за създаване и разширяване на пчелини и пчелни стопанства, както и за
производство на елитни и племенни пчелни майки.
Увеличен е и средният добив на мед от кошер спрямо 1997 г. с 3,6 %.
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Бубарство
Като вид селскостопанска дейност отглеждането на буби е съсредоточено
изцяло в частния сектор. Най-висока продуктивност и брой бубохранители има в
областите Хасково и Пловдив.
Доброто заплащане за килограм предадена продукция засили интереса на
хората към бубарството. Получаването на добри резултати в този отрасъл се
определя от строгото спазване на основните технологични параметри.
С цел ефективно използване на материалната база и рационално
оползотворяване на черничевите насаждения през 1998 г. се пристъпи към
въвеждане на програми за трикратно хранене на бубите.
По статистически данни към 1 януари1999 г. са получени около 23 т пашкули,
което е с 41 % по-малко от предходната. За първото полугодие на 1999 г. са
предадени 47 т пашкули, като най-висок среден добив в размер 28,5 кг е постигнат в
област Стара Загора.
Прогноза за броя на животните и количествата животинска продукция за
1999 г. в съпоставка с 1998 г. е посочена в таблица 21.
Таблица 21
СПРАВКА
за брой животни и производство от
животновъдството за 1998 г. и прогноза за 1999 г.

Показател
1
Брой животни:
Говеда – всичко
в т.ч. крави
Биволи – всичко
в т.ч. биволици
Овце – всичко
в т.ч. овце-майки
Кози – всичко
в т.ч. кози-майки
Свине – всичко
в т.ч. свине-майки
Птици – всичко

Мярка

1998 г.

Прогноза
1999 г.

Ръст
%

2

3

4

5

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

671 376
423 949
10 365
6329
2 773 702
2 057 575
1 047 611
830 698
1 721 497
201 491
15 685 644

690 000
425 000
10 500
6600
2 900 000
2 100 000
1 050 000
835 000
1 725 000
201 000
15 700 000

2,8
0,3
1,3
4,3
4,6
2,1
0,2
0,5
0,2
0,1
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1
в т.ч. кокошки-носачки
Пчелни семейства
1
Производство:
Мляко – всичко
в т.ч.:
краве мляко
биволско мляко
овче мляко
козе мляко
Яйца
Вълна
Мед
Месо – всичко
в т.ч.:
от ЕРД – кланично тегло
от ДРД – кланично тегло
Свинско – кланично тегло
Птиче – кланично тегло
Други – кланично тегло
Източник: НСИ

2
бр.
бр.
2

3
8 896 131
311 064
3

4
8 900 000
333 000
4

5
0,04
7,1
5

хил.л

1 589 016

1 618 000

1,8

хил. л
хил. л
хил. л
хил. л
хил.бр.
т
т
хил. т

1 287 414
10 502
105 965
185 135
1 689 729
7 937
5 464
467

1 303 000
11 000
114 000
190 000
1 700 000
8 215
6 000
386

1,2
4,7
7,5
2,6
0,6
3,5
9,8

хил. т
хил. т
хил. т
хил. т
хил. т

56
53
248
105
5

58
50
203
75
5

4,3

На основата на изнесените данни за производствената дейност в
животновъдството могат да се направят следните изводи:
1. Продължава тенденцията на стабилизиране броя на животните (изключение
правят овцете и птиците) и производството на животинска продукция.
2. Възрастовата и породната структура все още не са приведени в
съответствие с разработените програми по направления. Недостатъчен е броят на
младите разплодни животни, осъществяващи ремонта на основните стада.
3. Все още е нисък процентът на обхванатите под селекционен контрол
животни от отделните направления. Не е възстановена пирамидалната структура за
селекция в свиневъдството. Не са закупени необходимите мъжки разплодници и
семенна течност за осъществяване на ефективна хибридизация в свиневъдството в
унисон с изискванията на европейските стандарти.
4. Свръхпроизводството на свинско месо в световен мащаб и липсата на
пазари се отразяват негативно върху производството му в страната.
5. Конюнктурата на пазара и ниското качество на предлаганата суровина мляко и месо, не отговарят на действащите стандарти и тясно кореспондират с
ниската им изкупна цена.
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6. Висока е себестойността на голяма част от получената животинска
продукция, което е свързано с неправилно хранене, висок разход на фураж и
неспазване на основните технологични процеси.
7. Благоприятен е фактът, че е увеличена средната продуктивност от кравите,
козите, кокошките-носачки, добивът от пчелен кошер и е запазено нивото на млякото
от овцете.
При положение че броят на животните и птиците остане непроменен до края на
тази година и усилията на производителите се насочат и към търсене на добра
реализация главно чрез намиране на експортни възможности, може да се
прогнозира през 1999 г. производство на:
-1 618 000 хил. л мляко общо, в т.ч.:
- 1 303 000 хил. л краве;
- 11 000 хил. л биволско;
- 114 000 хил. л овче;
- 190 000 хил. л козе.
Очаква се ръст в производството на яйца с около 0,6 %, на вълна - с 3,5 %, и
на мед - с 9,8 %.
2.2. Цени
Цените, които се използват за изчисляване на производствената стойност по
отделни продукти и общо за селското стопанство за целите на Общата
селскостопанска сметка, са дадени в приложение 15 – за растениевъдство, и в
приложение 16 – за животновъдство. Съгласно методологията за изготвяне на
Общата селскостопанска сметка заложените цени са средностатистически
производствени цени без ДДС.
Промените на цените на земеделските продукти – растителни и животински
през 1998 г. в сравнение с предходната 1997 г. са дадени в приложение 20. Видно от
данните в приложението цените на повечето от растителните продукти имат
снижение спрямо предходната година. Повишение на цените се наблюдава при
ориза, фуражния грах, картофите, захарното цвекло, слънчогледа, соята, памука,
тютюните, оранжерийните краставици, орехите и гроздето. Общото влияние на
ценовия фактор върху стойността на крайното производство при растениевъдството
е отрицателно и тъй като при обема на производството също е налице спад,
производствената стойност на растениевъдната продукция е намаляла до 75 % от
стойността на продукцията за предходната година.
При животновъдството е налице нарастване на цените спрямо предходната
година, с изключение на цените на свинете, птиците, зайците. Положителното
влияние на ценовия фактор, подкрепено от ръста на производство, допринася за
увеличаване стойността на крайното производство на животновъдството, която
нараства спрямо предходната година с 12 %.
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2.2.1 Цени на растителна продукция
Изкупни цени на зърнени култури и цени на едро на брашно и хляб:
Пшеница
С либерализирането на външната търговия през 1998 г. пазарът на зърно в
България вече е отворен за влиянието на промените в конюнктурата на
международните пазари, като вътрешните цени следват движението на
международните цени.
Вътрешните цени през 1998 г. бяха повлияни от различни фактори. На първо
място бе ефектът от определената за реколта '97 минимална изкупна цена на
пшеница в размер 230 000 лв./тон. През цялото време след прибирането на реколтата
изкупните цени в страната спадаха заедно със спада на световните фермерски цени.
На вътрешния пазар възникнаха трудности при реализацията на пшеницата, закупена
по определената минимална изкупна цена, и на брашната, произведени от нея. През
април 1998 г. продавачите предлагаха пшеница по 180-200 хил. лв./тон, но търсене
липсваше. Пазарните цени на неизкупената по минимални цени пшеница постоянно
се снижаваха. Закупилите пшеница по минималните изкупни цени бяха принудени да
продават по постоянно спадащите пазарни цени. След начисляване на разходите по
съхранение и на лихвите себестойността на тази пшеница нарасна до около
270 хил. лв./т. Това причини загуби и трудности при обслужването на кредитите, както
и липса на достатъчно средства за прибиране и изкупуване на реколта 1998 г..
За да се избегнат подобни трудности и диспропорции на пазара, за
реализацията на пшеница от реколта 1998 г. не бяха определени минимални изкупни
цени. Прибирането на реколта 1998 г. съвпадна със снижаването на фермерските
цени на пшеницата в почти всички държави. На вътрешния пазар, притиснати от
необходимостта за осигуряване на средства за нова реколта, производителите бяха
принудени да продават и през септември-октомври 1998 г. цените се движеха в
диапазона 110-136 хил. лв./т. Тези нива се задържаха до февруари 1999 г., откогато
започна постепенно повишаване на цените, което продължи до прибиране на
реколта 1999 г. Преди прибиране на реколта 1999 г. най-високото отбелязано
средномесечно ниво на цените бе около 170-174 хил. лв./т (по данни на САПИ).
Цени на едро на брашно и хляб
През първото полугодие на 1998 г. цените на брашното следваха низходящата
тенденция на цените на пшеницата, макар и с по-бавни темпове. След прибиране на
реколта '98 падането на цените продължи. През ноември, когато бе отбелязана найниската цена на пшеницата през годината, цената на пшеницата спрямо януарската
си стойност е отбелязала намаление с 44,4%, цената на брашното - с 35%, а на хляба
- с 11 %. Това показва, че загуби от снижението в цените на пшеницата понесоха
главно производителите на пшеница и брашна. Цената на хляба през цялата 1998 г. не
се понижи в същата степен, както цената на пшеницата и брашната, което показва,
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че съществуват резерви, които да задържат цената му, дори и при повишение на
цените на изходните продукти. От началото на 1999 г. се забелязва обратният процес
- поскъпване на пшеницата и относително изоставане на цените на брашната и на
хляба. Средномесечната цена на пшеница се увеличи постепенно от януари до юни с
34%, цената на едро на брашно тип 500 - с 14%, а на бял хляб тип “500” - с 4,5%. В
началото на 1999 г. пшеницата поскъпна, но цените на брашното изостанаха поради
голямата конкуренция на този пазар и значителното предлагане през този период на
годината. През юни, поради намаляване на предлагането с брашна преди нова
реколта, се наблюдава увеличение на цените на брашната и съответно на хляба (по
данни на САПИ).
Таблица 22
Изкупни цени - 1998 г.

Пшеница лв./т
щ. д./т
Царевица лв./т
щ. д./т
Ечемик - лв./т

І
21400
0
123
16500
0
95
16200
0
93
492
574

ІІ
21700
0
126
17400
0
101
16400
0
95
486
576

ІІІ
21700
0
119
17700
0
97
16200
0
88
481
572

ІV
20800
0
114
16900
0
93
16000
0
88
468
571

V
18700
0
105
15800
0
89
15200
0
86
446
570

VІ
17900
0
100
15600
0
87
14800
0
83
423
563

VІІ
14400
0
80
15700
0
87
12000
0
67
385
551

VІІІ
14400
0
80
15700
0
88
12000
0
67
394
551

ІХ
12300
0
72
15600
0
91
10100
0
59
354
526

Х
12000
0
73
15300
0
93
10000
0
61
337
515

ХІ
11900
0
71
15200
0
91
10300
0
61
322
510

ХІІ
11900
0
75
14500
0
91
10400
0
65
310
500

щ. д./т
Брашно - лв./кг
Хляб - лв./кг
Вал.курс
щ. д./лв.
1733 1729 1831 1818 1774 1790 1799 1789 1707 1639 1679 1591
*По данни на САПИ

Царевица
През периода януари - септември 1998 г. цената на вътрешния пазар се
движеше в границите 87-101 щ. д./т. Тези ценови нива се доближаваха максимално до
фермерските цени на царевицата в САЩ.
Изкупна кампания '98 започна с високи стойности на цените от
90-93 щ. д./т. Въпреки наличието на царевица в страната, високата себестойност на
реколта 1998 г. принуди производителите да държат по-високи цени.
През януари - април 1999 г. цените на едро в страната паднаха под 90 щ. д./т,
като се движеха в тесните граници на 82-86 щ. д./т. Въпреки това те продължаваха да
бъдат над цената на производител в САЩ. През май започна поскъпване на
царевицата, за да достигне през юни цена 104 щ. д./т. Това поскъпване е присъщо за
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края на маркетинговата година и се очаква да продължи до прибиране на реколта
1999 г.

Ечемик
Закупуването /изкупуването/ на ечемик през януари 1998 г. започна от ниво на
цените 162 хил. лв./тон. (около 88 щ. д./т). В този период изкупната цена се движеше
успоредно с фермерските цени в САЩ. С наближаването на периода на жътвата за
реколта 1998 г. цените започнаха да спадат и по време на жътвата през юли
достигнаха до нива 120 хил. лв./т. След прибирането на реколтата и насищането на
пазара в края на годината ечемикът се търгуваше на цени 100-103 хил. лв./т (около 60
щ. д./т), което бе под равнището на щатските фермерски цени от 72 щ. д./т. Едва в
началото
на
1999 г. цената на фуражния ечемик започна да се възстановява и през февруари
достигна средно ниво от 114 хил. лв./т (65 щ. д./т), но с големи разлики между найниската и най-високата цена в различните райони на страната.
Таблица 23
Изкупни цени - 1999 г.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
121000 127000 136000 148000 160000 169000 141000 137000
72
73
76
81
87
90
74,5
74
143000 143000 151000 156000 167000 196000 210000 209000
85
82
84
85
91
104
111
113
108000 114000 121000 130000 142000 161000 121000 113000
65
65
68
71
81
85
64
61
307
306
307
311
321
349
360
360
509
507
511
508
509
532
560
560

Пшеница - лв./т
щ. д./т
Царевица - лв./т
щ. д./т
Ечемик - лв./т
щ. д./т
Брашно - лв./кг
Хляб - лв./кг
Вал.курс
щ. д./лв.
1683

1742

1795

1827

1842

1885

1891

1843

*По данни на САПИ
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2.2.2 Цени на животинска продукция
Пилешко месо
Таблица 24
Цени на пилешко месо през 1998 г.
лв./кг
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Изкупни
1665 1690 1725 1700 1700 1600 1630 1625 1627 1625 1676 1726
цени – ж.т.
Цени на
3320 3210 3100 3005 2975 2955 2960 2971 2965 2900 2812 2596
едро
Цени на
3854 3680 3520 3430 3340 3280 3280 3280 3272 3291 3173 3088
дребно
*По данни на САПИ
Средната изкупна цена на пилета бройлери през 1998 г. бе 1666 лв./кг живо
тегло. Най-евтино се изкупуваха бройлерите през юни – 1600 лв./кг ж. т. , а най-скъпо
- през декември - 1726 лв./кг ж. т. Като цяло може да се отбележи, че изкупната цена
бе относително стабилна /таблица 24/.
Цените на едро и на дребно на пилета бяха най-високи през януари, съответно
3320 лв./кг и 3854 лв./кг средно за страната. Последва постепенно намаляване, като
през май цените бяха средно 2975 лв./кг на едро и 3340 лв./кг на дребно.
Като основни фактори, оказващи влияние за намаляване цените на едро и на
дребно на пилета, могат да се определят: 1) реализацията на птиче месо от внос на
цени значително по-ниски от установените на вътрешния пазар; 2) ниската
покупателна способност на населението.
Трябва да се отбележи, че през същия период не се наблюдаваше намаление
на изкупните цени. Това говори, че в цените на едро и на дребно, определени в
началото на годината, е имало резерви за намаление.
От юни до ноември средномесечните цени на едро и на дребно бяха
сравнително стабилни - съответно 2812-2971 лв./кг и от 3173-3291 лв./кг. Най-ниски
цени на едро и на дребно на пилета за 1998 г. са регистрирани за декември съответно 2596 лв./кг и 3088 лв./кг средно за страната. В същото време за декември
е регистрирана най-високата средна изкупна цена на пилета бройлери – 1726 лв./кг
ж.т.
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Таблица 25
Цени на пилешко месо през 1999 г.
лв./кг
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

Изкупни цени – 1693
живо тегло
Цени на едро 2450

1593

1586

1458

1444

1423

1430

1440

2329

2398

2440

2489

2494

2510

2450

Цени на
2857
дребно
*По данни на САПИ

2715

2733

2807

2825

2850

2670

2850

От началото на 1999 г. до юни се наблюдава постепенен спад на изкупната
цена на пилета бройлери. През юли и август средната изкупна цена за страната се е
повишила незначително.
Цените на едро и на дребно на пилета бройлери от началото на 1999 г. са
сравнително стабилни. Слабо понижение отбелязват и двата вида цени през
февруари. Последва възстановяване на нивата от началото на годината, като за
август са регистрирани средна цена на едро 2 450 лв./кг и цена на дребно 2 850
лв./кг.

Свинско месо
Таблица 26
Цени на свинско месо през 1998 г.

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

лв./кг
XII

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

287
1
258
2

253
1
241
9

208
4
198
5

200
9
184
4

195
3
180
1

187
1
168
0

182
1
164
0

176
5
155
9

176
2
155
7

172
9
153
6

161
1
139
4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5340

545
0

521
0

465
0

426
8

378
5

373
0

360
4

347
5

341
3

340
0

322
0

2

Изкупни цениж.т.
Прасета
2868
угоени
Свине майки
2586
1
Цени на едро
Свинско драно
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Свинско бут
Цени

7400

738
0

698
5

651
6

570
0

576
0

570
0

573
0

557
0

547
5

541
2

507
0

8302

831
7

797
3

705
0

669
4

639
7

626
2

623
4

617
9

621
6

603
9

568
5

на

Свинско бут

*По данни на САПИ
Най-висока бе изкупната цена на угоени прасета през първото тримесечие на
1998 г. - средно 2 757 лв./кг ж. т. През април изкупната цена рязко спадна до
2084 лв./кг ж. т. и продължи да спада до края на годината, като за декември е
регистрирана изкупна цена 1 611 лв./кг ж. т. средно за страната.
Следвайки тенденцията при изкупната цена, цените на едро и на дребно на
свинско месо бяха най-високи през първите месеци на годината. Последва
постепенен спад и за декември са регистрирани най-ниските цени на едро и на
дребно - съответно 5 070 лв./кг и 5 685 лв./кг свински бут.
От направените анализи на себестойността на продукцията /варираща от 860
до 1550 лв. за кг ж.т./ се налага изводът, че ефективно производство могат да
постигнат само комплексите и големите стопанства, които разполагат със собствени
фуражни бази и кланици с полузатворен и затворен цикъл на производство.
Като основни фактори, довели до значителния спад на цените на свинското
месо, както и при пилешкото месо могат да се посочат реализацията на вносно месо
на по-ниски цени и ниската покупателна способност на населението.
Трябва да се отбележи, че 1998 бе година на свръхпроизводство на свинско
месо в световен мащаб, което доведе до изостряне на конкуренцията на
международния пазар и до глобално намаляване на цените.
Таблица 27

I
Изкупни

Цени на свинско месо през 1999 г.
лв./кг
II
III
IV
V
VI
VII VIII

цени

Прасета угоени

1477

135

121

121

113

102

124

128

Свине майки

1374

106

957

100

915

810

102

106

Свинско драно

3024

Свинско бут

4796

270
4
451

255
6
413

248
5
404

234
0
381

226
2
358

256
0
392

272
0
401

5512

500

460

447

436

414

441

449

Цени на едро

Цени на дребно
Свинско бут

*По данни на САПИ
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От началото на 1999 г. изкупните цени на угоени прасета продължиха да
спадат, като за юни е регистрирана средна изкупна цена 1 023 лв./кг ж.т. Тази цена в
част от случаите е по-ниска от себестойността на продукцията и реализацията на
животните доведе до натрупване на загуби за някои производители. През юли и
август се наблюдава постепенно увеличаване на изкупната цена.
Следвайки изкупната цена, цените на едро и на дребно на свинско месо
отбелязват понижение от началото на годината до юни. През юли и август и двата
вида цени са се повишили, но все още остават под нивата от началото на годината.
Мляко и млечни продукти
Таблица 28
Цени на краве мляко и млечни продукти през 1998 г.
Видове цени

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

435

449

458

430

350

251

242

283

328

356

362

327

Мляко прясно лв./л

630

655

658

652

625

572

547

585

584

588

603

615

Мляко

кисело

440

440

452

438

415

370

343

358

367

374

381

385

Сирене

краве

4080

407

412

410

354

265

333

379

389

385

369

334

Кашкавал “Витоша”

6380

667

658

654

536

426

465

514

554

567

552

540

Мляко прясно лв./л

679

705

722

715

673

603

581

597

640

662

670

677

Мляко

кисело

470

495

510

502

478

420

400

420

430

445

442

439

Сирене

краве

4340

438

445

440

392

295

347

410

420

414

396

358

Кашкавал “Витоша” 7125
/
*По данни на САПИ

738
0

751
0

726
5

655
5

514
0

522
0

582
0

615
5

631
5

630
0

617
3

1
Изкупна цена
Мляко краве лв./л
Цени на едро

Цени на дребно

От началото на 1998 г. до април изкупната цена на кравето мляко стандартно
I качество с 3,6 % масленост варираше около 450 лв./л. Сезонният характер на
производството доведе до естественото намаляване на цените през летните месеци.
През този период на годината разходите за производство на мляко значително
намаляват. Скъпите фуражи отпадат като основен ценообразуващ фактор, тъй като
животните са на паша. Най-ниска бе изкупната цена през юли - 242 лв./л. От края на
август се наблюдава постепенно увеличение, като средната изкупна цена за ноември
достигна 362 лв./л.
48

Цените на едро и на дребно на кравето мляко през 1998 г. следваха
тенденцията на промените на изкупната цена. От началото на годината до април
включително изкупната цена формираше средно около 67-70% от цената на едро и
около 62-64% от цената на дребно. Намаляването на изкупната цена през летните
месеци промени съотношенията, като през юли изкупната цена съставляваше средно
44% от цената на едро и 41% от цената на дребно. От септември до края на годината
изкупната цена формираше около 60% от цената на едро и около 50-54% от цената на
дребно.
До юли цените на дребно бяха с около 6-9 % по-високи от тези на едро. През
август покачването на цените на едро изпревари покачването на цените на дребно,
като техните нива почти се изравниха. През септември, въпреки покачването на
изкупната цена от 283 лв./л (за август) до 328 лв./л, средната цена на едро се запази
на около 584 лв./л краве мляко. По същото време средната цена на дребно се
увеличи до 640 лв./л и до края на годината разликата между цените на едро и на
дребно бе около 10-12%.
Таблица 29

Цени на мляко и млечни продукти през 1999 г.
Видове цени

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2

3

4

5

6

7

8

9

309

302

262

244

204

165

180

210

Мляко прясно лв./л

664

662

639

585

541

514

500

510

Мляко

кисело

403

406

387

356

343

330

340

340

Сирене краве лв./кг

3351

321

297

271

234

215

281

284

Кашкавал “Витоша”

5457

533

509

476

403

359

399

402

Мляко прясно лв./л

722

725

687

642

596

551

560

560

Мляко

кисело

480

475

457

431

402

374

380

400

Сирене краве лв./кг

3626

353

328

298

267

241

315

320

Кашкавал “Витоша”
лв /кг
*По данни на САПИ

6197

608
8

579
2

531
6

467
4

401
7

449
0

462
0

1
Изкупна цена
Мляко краве лв./л
Цени на едро

Цени на дребно

От началото на 1999 г. изкупната цена на кравето мляко продължи да се
понижава, като през юни спадна до 165 лв./л. Понижението на изкупната цена през
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пролетно-летните месеци е традиционно и се обяснява със сезонния характер на
производството. От юли се наблюдава постепенно увеличение, като за август е
регистрирана изкупна цена 210 лв./л средно за страната. Тази изкупна цена в много
от случаите не покрива разходите по производството и млякото се реализира на
загуба.
Цените на едро и на дребно на краве мляко също отбелязват понижение от
началото на 1999 г. Трябва да се отбележи обаче, че спадът при тях е по-слабо
изразен, отколкото при изкупната цена. Това води до промяна на съотношенията,
като делът на фермера при формиране цената на дребно намалява.

2.3. Кредити
Възможности за кредитиране на земеделските производители се предоставят
от търговските банки, Държавен фонд “Земеделие” и чрез взаимоспомагателните
кредитни асоциации на частните земеделски стопани.
Държавен фонд “Земеделие”
Кредитната дейност на ДФ “Земеделие” се реализира през 1998 г. в няколко
основни направления в растениевъдството и животновъдството. Данните са в
неденоминирани левове.
В растениевъдството:
1. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб - реколта
1998 г. (II и III транш).
По преференциалната кредитна линия за производство на пшеница за хляб реколта 1998 г., са сключени общо (по трите транша) 476 кредитни договора и е
стимулирано засяването на 271 165 дка.
В рамките на финансовата 1998 г. (за II и III транш на преференциалната
кредитна линия) Управителният съвет на ДФ "Земеделие" утвърди паричен ресурс в
размер 1 млрд. лв.
По II и III транш е усвоен кредит в размер 22 416 679 908 лв. През отчетния
период ДФ "Земеделие" е субсидирал лихви по отпуснати на земеделските
производители кредити в размер 93 859 018 лв.
2. Финансово подпомагане на "фючърсна" основа на производството на пшеница за
хляб - реколта 1998 г. (II транш)
В рамките на отчетния период по "фючърсната" линия са сключени 954
договора и са изкупени на "зелено" 56 534,8 тона пшеница за хляб - реколта 1998 г.
ДФ "Земеделие" е изплатил 11 584 000 769 лв.
3. Преференциална кредитна линия за производство на царевица за зърно - реколта
1998 г.
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По тази финансова линия са сключени само 4 договора и е стимулирано
засяването на 7 376 дка. ДФ "Земеделие" е субсидирал лихви по предоставени на
земеделски производители кредити в размер 1 561 348 лв.
4. Преференциална кредитна линия за производство на маслодаен слънчоглед реколта 1998 г.
По тази финансова линия са сключени само 19 договора и е стимулирано
засяването на 51 132 дка. ДФ "Земеделие" е субсидирал лихви по предоставени на
земеделски производители кредити в размер 16 406 654 лв.
5. Преференциална кредитна линия за производство на захарно цвекло - реколта
1998 г.
По преференциалната кредитна линия няма сключени договори.
6. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб и
семепроизводство - реколта 1999 г.(I транш)
В изпълнение на преференциалната кредитна линия са сключени 160 договора
за 478 352 дка и е усвоен кредитен ресурс на търговските банки в размер на
8 083 574 200 лв.
7. Финансово подпомагане на "фючърсна" основа на производството на пшеница за
хляб - реколта 1999г. (I транш).
Сключени са 491 договора, договорено е засяването на 1 132 125,1 дка и е
изкупена "на зелено" 75 475 т продукция. За целта са изразходвани 5 196 563 676 лв.
8. Стоков кредит (семена) за производство на пшеница за хляб - реколта 1999 г.
Въпреки че линията стартира след започване на сеитбата, сключени са 232
договора. Предоставени са 5 361 565 кг. семена, от които I размножение - 4 150 695 кг,
и елит - 1 210 870 кг. За целта ДФ "Земеделие" е изразходвал (заемообразно)
1 613 208 537 лв.
В животновъдството:
1. Стоков кредит - концентриран фураж за подпомагане изхранването на животни и
птици от основните стада.
За отчетния период по тази финансова линия са сключени 216 договора.
Подпомогнато е отглеждането на 4 542 крави и биволици, 10 526 свине майки,
7
970 овце майки, 74 860 кокошки - носачки, 8000 пуйки и гъски. За целта са
изразходвани (заемообразно) 1 858 067 лв.
През първото полугодие на 1999 г. дейността на Държавен фонд “Земеделие” в
областта на краткосрочното финансово подпомагане на земеделските производители
бе насочена в следните направления (данните са в деноминирани левове):
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В растениевъдстовото:
1. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб и
семепроизводство - реколта 1999 г. - 180 993, 52 лв. субсидирана лихва.
2. Производство на хлебна пшеница на "фючърсна основа" - реколта 1999 г.
(II транш) - 3 907 110, 34 лв. (70%) - 1999 г., за 50 742 т.
3. Предоставяне на стоков кредит - семена от черен маслодаен слънчоглед за
масов посев и за семепроизводство:
- договорена сума - 2 140 363, 20 лв. - масов посев;
- договорена сума - 254 083, 99 лв. - елитни семена за отглеждане на хибридно
F1 поколение.
4. Предоставяне на стоков кредит - картофи за засаждане за консумация и
семепроизводство. Договорена сума - 1 786 802, 44 лв.
5. Предоставяне на стоков кредит - азотен тор (карбамид и амониева селитра).
- карбамид - 10 408 791, 13 лв. усвоени средства;
- амониева селитра - изплатена сума - 695 894, 48 лв., и договорена 806 200,52 лв.

В животновъдството:
Преференциален кредит за изхранване на животни и птици от основни стада.
Усвоени средства - 4 162 441, 72 лв.
ПРОГНОЗНИ ДАННИ за дейността на ДФ “Земеделие” до края на 1999 г. в
областта на краткосрочното кредитиране ( в деноминирани левове):
1. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб и
семепроизводство - реколта 1999 г. – 160 договора.
2. Стоков кредит - изкуствен тор на земеделските производители за
производство на пшеница, ечемик, царевица за зърно и слънчоглед - реколта 2000 г.
Договорените количества изкуствен тор се получават само от производството на
"Агрополихим" АД -. Девня, "Неохим" АД - Димитровград, и "Агробиохим"АД - Стара
Загора. Договаряне и усвояване на финансовия ресурс: 15 август -30 октомври 1999 г.
Размер: 9 000 000 лв.
3. Стоков кредит - семена за посев на земеделските производители за
производство на пшеница - реколта 2000 г. Договаряне и усвояване на финансовия
ресурс 1 септември - 30 ноември 1999 г. Размер: 4 050 000 лв.
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4. Преференциална кредитна линия за финансово подпомагане и стимулиране
на земеделските производители на пшеница за хляб и семепроизводство - реколта
2000 г. (I транш - 1 септември - 30 ноември 1999 г.) Размер: около 100 000 лв.
Схема за земеделски капиталов фонд
Друга насока за развитие на кредитната дейност в земеделието е изразена в
създаването на взаимоспомагателни кредитни асоциации на частните земеделски
стопани /ВЗКАЧС/ в рамките на проект “Схема за земеделски капиталов
фонд”(СЗКФ), финансиран от Програмата ФАР на ЕС. Средствата на СЗКФ са
предназначени за стимулиране създаването на взаимоспомагателни земеделски
кредитни асоциации на частни стопани посредством укрепване на капиталовата
структура /с отпускане на капиталови субсидии/ и осигуряване на кредитен ресурс
/с отпускане на неоттегляеми аванси/, което им дава възможност за отпускане на
кредити на своите членове, ангажирани в производство и преработка на
селскостопанска продукция. За съжаление, поради икономическия спад в края на
1996 г. и началото на 1997 г. и последвалата инфлация, стойността на българския
финансов принос драстично намаля. Но през втората половина на 1998 г.
българското правителство безвъзмездно отпусна на СЗКФ чрез Държавен фонд
“Земеделие” 4 млрд. лв. за кредитиране.
Към 30 ноември 1998 г. ВЗКАЧС са отпуснали 4 677 кредита за своите членове
на обща сума 11 315 млн. лв., без да се смятат кредити, отпуснати от изплатените
заеми и разблокираните сметки за дялов капитал и капиталови субсидии в левове.
Беше постигната възвръщаемост на кредити 99,2 %.
През 1998 г. ВЗКАЧС получиха кредитен ресурс в размер 12 812 964 300 лв.
През 1999 г. получиха останалия кредитен ресурс в размер 2 330 853 лв.
/деноминирани/ Кредитните кооперации усвоиха напълно полагащият им се
кредитен ресурс на обща стойност 15 143 818 лв. /деноминирани/. Към тези средства
за кредитиране следва да бъдат прибавени капиталовите субсидии, които са в
размер
1 487 012 евро, и дяловият капитал, равен на 2 246 568 лв. /деноминирани/,
или всичко кредитен ресурс равен на 20 297 512 лв. /деномирани/.
В края на 1997 г. беше приет нов Закон за банките, който изрично разрешава
на ВЗКАЧС да извършват кредитна дейност без банков лиценз. Това означаваше, че
всички съмнения относно законността на тази дейност, извършвана от ВЗКАЧС, се
премахват. Но остана изискването за банков лиценз за извършване на влоговоспестовна дейност, а това е фактор, който предизвикваше големи съмнения относно
финансовата стабилност на схемата в дългосрочен план. Депозитите биха осигурили
допълнителен ресурс за кредитиране, което е основен източник за доходи за
болшинството от ВЗКАЧС. Би било възможно новият Закон за кооперациите да
узакони влогово-спестовната дейност на ВЗКАЧС.
Схемата беше ревизирана от експерт по банково дело. Основният извод на
ревизията беше, че схемата не може да стане жизнеспособна, ако не се разреши
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влогово-спестовната дейност или не се предоставят безвъзмездно допълнителни
средства от български или външни дарители, което би позволило на кооперациите да
получават необходимите доходи за покриване на своята издръжка. Той препоръча
създаването на Земеделска федерална банка, но стана ясно, че необходимата за
целта инвестиция от 30 млрд. лв. значително надхвърля
наличните или
потенциалните ресурси. След доклада се проведе успешна кампания по набиране на
допълнителен дялов капитал, донесла петкратно увеличение на дяловия капитал на
ВЗКАЧС
от
2 млрд. лв. /приблизително 1 млн. екю/.
По този начин се осигури необходимата капиталова база за бъдещата
финансова стабилност, но по-нататъшното развитие и разширяване на мрежата от
ВЗКАЧС очевидно изискваше достъп до допълнителен кредитен ресурс. За тази цел
Групата за техническа помощ в рамките на Меморандума за разбирателство от
26 август 1998 г. беше натоварена със задачата да проучи възможностите за
установяване на банково сътрудничество за осигуряване на стабилно финансово
бъдеще на схемата. В резултат на извършеното проучване стана ясно, че съвместна
работа с ДСК предлага най-сигурно и стабилно бъдеще за ВЗКАЧС в дългосрочен
план. За тази цел беше подготвено и подписано от двете страни Споразумение между
ДСК и федерацията /със съгласието на ВЗКАЧС/.
Към края на програмата /31 декември 1999 г./ се предвижда ВЗКАЧС,
запазвайки напълно своята независимост по отношение на организацията и
вземането на решения, да имат установени и добре функциониращи
взаимоотношения на доверително управление с ДСК, които ще осигуряват
необходимите банкови услуги, депозитна дейност, както и краткосрочни и
средносрочни кредити за членовете им. Ще се установят тесни връзки между
ВЗКАЧС и местните клонове на ДСК, както и между федерацията на ВЗКАЧС и
централното ръководство на ДСК. ВЗКАЧС ще отпускат кредити /предимно малки/ от
своите
собствени
средства
/приблизително
11 млн. екю/, а ДСК ще осигурява допълнителен кредитен ресурс. Двете организации
ще бъдат обучени и подпомагани при съвместна работа за обслужване на интересите
на кооперативните членове както по отношение на осигуряване на земеделски
кредити, така и на приемане на депозити. Ще се въведат нови форми на кредитиране
като бюджетни и срочни кредити и лизинг. Също така ще се установи връзка със
Службата на научното обслужване на земеделието и ВЗКАЧС и ДСК. ВЗКАЧС ще
имат възможност за значително увеличаване на членската си маса, а ДСК ще получи
съдействие за развитие на дейността по земеделско кредитиране.

2.4 Инвестиции
По предварителните данни на НСИ инвестициите в аграрния отрасъл – общо за
селското, горското стопанство и риболова, бележат нарастване.
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Разходите за придобиване на материални дълготрайни активи през 1998 г.
възлизат на 68 328 млн.лв. За 1997 г. те са били в размер 66 535,4 млн.лв., а за 1996 г.
– 7 077,4 млн. лв. Разходите за придобиване на материални дълготрайни активи в
аграрния отрасъл имат дял от около 2-3 % от общите за страната.
Инвестициите в аграрния отрасъл, изразени чрез реално придобити
материални дълготрайни активи за 1998 г., възлизат на 70 269,1 млн. лв., за 1997 г. - на
53 886,2 млн. лв. Делът на придобитите материални дълготрайни активи в аграрния
отрасъл е 3-4 % от общите за страната.
Слабата инвестиционна дейност в отрасъла се дължи на ниската доходност
спрямо другите отрасли, както и на недобре провеждана амортизационна политика
/вж. Амортизации/.
За
подпомагане
на
инвестиционната
активност
на
земеделските
производители през отчетната 1998 г. в регионалните структури, съответно в
Централното управление на ДФ “Земеделие”, са постъпили и обработени 494
инвестиционни проекта на земеделски производители за предоставяне на целеви
преференциални инвестиционни кредити. От тях 441 (89,3%) са одобрени от
Кредитния съвет, съответно от ръководните органи на ДФ "Земеделие". Общата
стойност на одобрените инвестиционни проекти възлиза на 23 327 288,2 хил. лв.
От предложените за кредитиране 441 инвестиционни проекта търговските
банки приеха само 200 проекта на обща стойност 11 798 528, 6 хил. лв. (45,4 % от броя
и 50,6 % от общата стойност на проектите)
Структурата на рефинансираните от фонда инвестиционни проекти според
обектите на кредитиране е показана в таблица 30.

Направление
1.Селскостопанска
техника
2. Животни
3. Животни и техника
4. Ново строителство
5. Трайни насаждения
6. Земеделска земя
Всичко
Източник: ДФ “Земеделие”

Брой
проекти
94
94
8
2
1
1
200

Таблица 30
Сума на кредитите
( хил. лв. )
6 988 867, 0
4 009 122, 5
434 939, 1
305 000, 0
14 600, 0
46 000, 0
11 798 528, 6

За финансовото подпомагане и насърчаване на инвестиционната активност на
земеделските производители през 1999 г. е предвиден паричен ресурс в размер
75 млн. лв. /деноминирани/.
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Структурата на инвестиционното кредитиране през изминалия период на
1999 г. е представена в таблица 31.

Таблица 31

№ Направления

А
1
2

3

4
5
6
7
8

Б
Селскостопан
ска техника
Племенни
и/или
продуктивни
животни
Ново
строителсто,
свързано с
производствот
о на
растителна и
животинска
продукция
Трайни
насаждения
Земеделска
земя
Създаване на
пчелин
Оранжерии
Други
ВСИЧКО

Постъпил Одобрени
и проекти проекти
брой
бро сума
й
1
2
3
189
161
8 358
517
126
93
3 039
373

Деноминирани лв.
Отн. дял
(в %)
4:2 5:3

Рефинансиран
и проекти
бро сума
й
4
5
6
96 5 804 839 59,7
30

1 145 585 32,3

7
69,5
37,7

10

6

534 500

3

277 500

50,0

52,0

62

37

9

783 800

24,4

42,6

13

7

3

80 200

42,9

26,2

11

5

-

-

-

-

1
21

29

8

885 200

27,6

45,5

433

338

1 841
960
306
100
51
345
1 948
092
16 079
887

8 977 124 44,1

55,9

149

Източник: ДФ “Земеделие”
На фона на изпълнението на преференциалната инвестиционна кредитна линия
от началото на 1999 г. се очаква за периода до края на годината да бъдат
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рефинансирани инвестиционни проекти за още около 10 млн. лв./деноминирани/.
Структурата на инвестиционното кредитиране (по всяка вероятност) ще остане
непроменена.
През 1998 и 1999 г. продължава работата по инвестиционния проект за пазари
и тържища на плодове и зеленчуци. Проектът е с приоритетно значение за
създаване на съвременна пазарна инфраструктура като част от провежданата
структурна реформа в земеделието. Реализирането на този проект ще спомогне за
интегрирането на България в Европейския съюз.
През 1992 г. с консултантска помощ, осигурена от правителство на Федерална
република Германия, бе разработена концепция за вертикална пазарна
инфраструктура за търговия на едро с пресни плодове, зеленчуци и цветя. Тази
концепция включва до 10 пазара на едро от следните три типа:


Тържища, предвидени за големи градски центрове с население, зависещо от
пазара. Наличните и функциониращи тържища в София и Варна се нуждаят от
реконструкция, а в Плевен се налага реконструкция и ново строителство.



Пазари на производителите, предвидени за райони с голямо производство на
плодове и зеленчуци в Тракийската низина, Дунавската равнина и в долината на
река Струма. Пазарите в Хасково и Сандански се нуждаят от реконструкция, в
Монтана – от реконструкция с ново строителство, а в Пазарджик – от ново
строителство.



Комбинирани пазари – тържища и пазари на производителите, предвидени за
райони с голямо производство на плодове и зеленчуци и значително по брой
население, зависещо от пазара. Градовете Пловдив, Стара Загора и Сливен се
нуждаят от изграждането на нови пазари на едро, тъй като бившите бази на
“Булгарплод” са прекалено малки, разположени са в централната част на града и
поради това са неперспективни.

Очакваните резултати за икономиката на страната от реализацията на този
проект са:


подобряване на условията за продажба на пресни плодове, зеленчуци и цветя,
увеличаване на конкурентоспособността им на вътрешния и външните пазари,
постепенно възвръщане на традиционните за българските плодове и зеленчуци
пазари; въз основа на това – увеличаване на продажбите и косвено стимулиране
на по-голямо производство, без да се забравя, че то представлява интензивно
земеделие и увеличаването на относителния му дял спрямо екстензивното е
положителен фактор;



постигане на прозрачност на вътрешния пазар, задоволяване на зависещото от
пазара население с широк асортимент пресни плодове и зеленчуци при
конкурентно постигнати пазарни цени;
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откриване на нови работни места при производството и търговията на едро с
пресни плодове и зеленчуци и в строителството или реконструкцията на тези
пазари.

Партньори по този проект са:


българското правителство като координатор на проекта и гарант
кредитирането, български общини, частни юридически и физически лица;

по



Европейската банка за възстановяване и развитие като кредитор;



правителството на Федерална република Германия, съответно Федералното
министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) и Германското
дружество за техническо сътрудничество (GTZ), предоставящо безвъзмездно
техническа консултантска помощ;



от тази година – Кредитната институция за възстановяване (KfW) от Германия
като кредитор.

Актуални за 1999 г. са пазарите в София, Пловдив, Стара Загора, Хасково и
Сливен. Строителството на пазара в Сливен вече започна. То се осъществява по
пилотен проект, който трябва да покаже на практика концепцията на цялостния
проект. МЗГАР се е ангажирало изключително много с реализацията на този проект.
Доказателство за това е фактът, че МЗГАР участва като инвеститор в проекта. В
инвестиционната програма на министерството е предвидено за цялата 1999 г. да
бъдат преведени общо 5349 хил. лв. /деноминирани/, с което МЗГАР става
собственик на около 43,8 % от акциите на “Пазар за плодове и зеленчуци” АД Сливен. Общата стойност на строителните работи на този обект е 6 319 000 щ. д.,
разходите за проектиране и надзор – 497 000 щ. д., и стойността на допълнителните
съоръжения – 778 000 щ. д. Схемата на финансирането е следната:
- 3 519 000 щ. д. - със заем от ЕБВР;
- 5349 хил. лв. /деноминирани/ – средства на МЗГАР;
- останалите средства – от община Сливен и от частни акционери.
Реконструкцията на пазарите в София и Хасково трябва да стартира през
есента на 1999 г. Пазарите в Пловдив и Стара Загора са също с пълна готовност за
строителство.
В зависимост от по-нататъшния ход на проекта постепенно ще бъдат
разработени всички останали пазари.
Инвестициите за хидромелиорациите до 1998 г. се осигуряваха от фонд
“Мелиорации”. За 1998 г. те са в размер 12 753 280 хил. лв.
От 1999 г. фонд “Мелиорации” не съществува поради промяна на законовата
уредба. Инвестициите за 1999 г. се осигуряват чрез субсидия от държавния бюджет и
са в размер 10 243 хил. лв. /деноминирани/. Нови поливни площи в страната не се
изграждат.
Част от инвестициите /48,7 %/ се насочват за:
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-

Продължаване строителство на започнали през минали години
язовири: “Самуилово”, “Калинките”, “Левка” и “Люляково”.

-

Реконструкция на големи съоръжения – напоителни и отводнителни
помпени канали, изравнители, дюкери и корекции на реки.

-

Изграждане корекции на реки.

-

Замразяване строителството на язовири, които са започнати през
минали години – язовир “Татарево” и язовир “Чаталка”.

-

Строителство и реконструкции на малки хидромелиоративни обекти и
водообезпечаване чрез сондажни кладенци на селскостопански институти.

Другата част от капиталовите разходи /51,3 %/ са насочени за поддържане и
ремонтно-възстановителни работи на:
-

Големи напоителни и отводнителни помпени станции, канали,
напорни тръбопроводи, изравнители, дюкери, преливници на язовири и
изравнители.

-

По-малки ремонти на хидромелиоративни обекти и съоръжения –
канали, водовземни съоръжения и изпускатели и други.

-

Ремонтно-възстановителни работи на вътрешноканална мрежа.

-

Ремонтно-възстановителни работи на обекти, предпазващи страната
от наводнения – корекции на реки, диги по р. Дунав и други реки,
отводнителни съоръжения и канали, отводнителни помпени станции и други.

Инвестиции се влагат за опазване на земеделските земи от ерозия,
замърсяване и заблатяване. Инвестират се средства за усвояване на нови земи,
рекултивация, инфраструктурни обекти – селскостопански пътища и водопойни
чешми, за поддържане и повишаване на продуктивните качества на земеделските
земи. За 1998 г. тези инвестиции се осигуряваха от фонд “Опазване и подобряване
продуктивните качества на земеделските земи” и са вложени средства в размер
2285 хил. лв.
От началото на 1999 г. фонд “Опазване и подобряване продуктивните качества
на земеделските земи” не съществува поради неговото закриване. Инвестициите за
борба с ерозията на земеделските земи за 1999 г. се осигуряват чрез субсидия от
държавния бюджет и са в размер 2288 хил. лв. /деноминирани/.
Със средства от бюджета се правят капиталови разходи за поддържане и
изграждане на материално-техническата база на селскостопански и горски
техникуми и училища към МЗГАР. За 1998 г. тези инвестиции са в размер 1483 млн.
лв., а за 1999 г. – 1903 хил. лв. /деноминирани/ .
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2.5. Субсидии
През 1998 г. изплатените субсидии по смисъла на Общата селскостопанска
сметка са в размер 13 847 млн. лв. (приложение 3). В тази сума се включват преки
субсидии за растителни продукти – 13 064 млн. лв., животински продукти –
829 млн. лв., и други – 123 млн. лв. (приложение 19).
Преките субсидии за растителна продукция са изплатени под формата на:
- премия върху изкупната цена на тютюна - реколта 1998 г., от фонд “Тютюн”- 11
617,3 млн. лв.;
- заплащане на семена за посев за реколта 1998 г. на тютюнопроизводителите
от фонд “Тютюн” - 987 млн. лв.
- премия върху изкупната цена на захарното цвекло - реколта 1998 г., от фонд
“Земеделие” – 389,96 млн. лв.
За отрасъл “Животновъдство” от фонд “Земеделие” е изплатена пряка целева
субсидия за финансово подпомагане изхранването на животни и птици с национална
значимост за опазване на генофонда в размер на 730 млн.лв.
В Общата селскостопанска сметка за 1998 г. са обхванати и други субсидии
(непреки) – субсидирани лихви по кредити, ползвани от фонд “Земеделие”, както
целева субсидия за съхранение на пшеница
Фонд “Земеделие” е субсидирал лихви по кредити, ползвани от земеделски
производители, както следва:
1. По преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб реколта 1998 г. (II и III транш) - 93,9 млн.лв.
2. По преференциална кредитна линия за производство на царевица за зърно реколта 1998 г. - 1, 56 млн. лв.
3. По преференциална кредитна линия за производство на маслодаен
слънчоглед - реколта 1998 г. –16, 4 млн.лв.
Субсидията за съхраняване на пшеница - реколта 1998 г., предоставена
/отпусната/ на земеделските производители, е в размер 10,9 млн. лв.

2.6.

Амортизации

Според неокончателни данни на НСИ за отчетените разходи за 1998 г. по
икономически елементи на селскостопанските предприятия /регистрирани по
БУЛСТАТ/ начислените амортизации възлизат на 52 311 млн. лв. Балансовата
стойност на материалните дълготрайни активи на селскостопанските предприятия
към края на отчетната 1998 г. е в размер 692 716 млн. лв. Средната амортизационна
норма за годината е 7,55 %. Относителният дял на амортизациите за 1998 г. от
нетните приходи и от разходите е около 4-5 %. Тези относителни стойности се
оказват недостатъчни за акумулиране на собствени средства за инвестиции в самите
предприятия.
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Поради това при пресмятането на Общата селскостопанска сметка с цел
спазване на методическите указания при определянето им на базата на
възстановителната стойност и отчитайки опита в другите страни, сумата на
амортизациите е изчислена като процентна част от производствената стойност – 23
%. Същият подход е приложен и при пресмятането на ОСС в докладите за
предходните две години. Видно от приложение 3 - Основни позиции на генериране на
дохода в селското стопанство на България за периода 1994-1998 г., и по-конкретно от
приложение 19 - Субсидии и данъци, както и разходи за първични фактори за
периода 1994-1998 г., необходимите амортизационни отчисления за 1998 г. са в
размер
1 281 844 млн. лв. Те са по-малко спрямо предходната година поради намаление на
крайното производство /производствена стойност/ - вж. приложение 3.
2.7. Данъци и такси
Данъците и таксите, дължими от стопанските субекти от аграрния отрасъл, се
регламентират от законови и подзаконови нормативни актове, действащи еднакво
за цялата икономика на страната. За целите на общата селскостопанска сметка
данъците /без данъци за сметка на печалбата/ и таксите се включват като факторен
разход за производствената стойност на продуктите. Според българското
законодателство като такъв вид разход се отчитат данъците и таксите, дължими по
силата на Закона за местните данъци и такси, Закона за държавните такси и други
разпоредби за специфични тарифни такси.
В Общата селскостопанска сметка за 1998 г. са включени точно тези данъци и
такси по предварителни данни на НСИ за разходите на селскостопанските
предприятия на обща стойност 5468 млн. лв. (приложение 3 и приложение 19).
Предвид на провеждащата се аграрна реформа в страната и ниските
стойности на собствените капитали на стопанските субекти, осъществяващи
селскостопански дейности, с оглед стабилизиране и развитие на производството се
налагат данъчни облекчения.
Данъчните облекчения на земеделските производители са регламентирани в
Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Закона за облагане
доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/, Закона за данъка върху добавената
стойност /ЗДДС/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
Съгласно ЗКПО се преотстъпва данъкът върху печалбата на земеделските
производители – юридически лица, за непреработената растителна и животинска
продукция в т. ч. пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени
водоеми и оранжерийно производство, без декоративното. Преотстъпеният данък се
отчита като резерви. Преотстъпването на данъка е валидно, ако отчетените като
резерви преотстъпени средства се инвестират в посочените по-горе дейности.
Други облекчения във връзка с данъчното облагане са регламентирани в
специфичните правила за определяне на облагаемата печалба на кооперациите. От
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облагаемата печалба на кооперациите се намаляват производствените и
потребителските дивиденти, изплатени на член–кооператорите до 25 март на
следващата година. Текущо изплащаните през отчетния период производствени и
потребителски дивиденти на член–кооператорите не участват при формирането на
финансовия резултат преди данъчното преобразуване, а се отчитат като разчети
/вземания/ съгласно счетоводното законодателство. Финансовият резултат преди
данъчното преобразуване се намалява с размера на изплатените и покрити при
разпределяне на печалбата производствени и потребителски дивиденти.
Преференции в областта на данъчното облагане на земеделските
производители са регламентирани и в ЗОДФЛ. Не се облагат с данък доходите на
земеделските производители – физически лица, включително извършващите дейност
като еднолични търговци, за непреработената растителна и животинска продукция, в
т. ч. за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и
оранжерийно производство, без декоративното.
Данъчни преференции за аграрния отрасъл и за сделки със земеделски
продукти са залегнали и в ЗДДС. По реда на този закон освободени сделки са:
1. Прехвърлянето на собственост върху земя.
2. Отдаването под наем на земя.
3. Извършването от кооперации със собствени машини на услуги по
обработването на земя – собственост на членове на същата кооперация, както и
отглеждането и придобиването на продукция от същата земя за кооперацията.
4. Прехвърлянето на собственост върху хлебно или фуражно зърно,
предоставено като заплащане в натура на рента или на част от нея.
В ЗМДТ също съществуват облекчения във връзка с данъчното облагане,
засягащо отрасъл селско стопанство. Не се облагат с данък върху недвижимите
имоти земеделските земи и горите. Но при възмездно придобиване на имущество, в
т. ч. на земи, данъкът е в размер 2% върху оценката на прехвърляното имущество, а
при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Направено беше
предложение възмездното придобиване на земи да бъде освободено от този данък
като една от предпоставките за облекчаване на пазара на земята.
Данъците, които пряко влияят на производствените разходи, са местните
данъци, в т.ч. най-вече данък върху сградите. Статистическите данни за този вид
разходи са оскъдни и за пресмятането на ОСС се включват данни по експертна
оценка.
За ползваните услуги в аграрния сектор стопанските субекти заплащат
тарифни такси, утвърдени по реда на Закона за държавните такси и във връзка със
специфични законови и подзаконови документи за отрасъла. Такива такси например
са:
- такси за напояване;
- такси за ветеринарен контрол;
- такси за сортоизпитване;
- лицензионни такси;
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- такси за растителна защита.
През 1998 г. размерът на събраните държавни такси от звената на
извънбюджетни сметки от системата на Министерството на земеделието, горите и
аграрната реформа е 62 969 млн. лв., в т.ч. от Националната ветеринарномедицинска
служба – 12 153 млн. лв., и от Националното управление по горите – 49 152 млн. лв.
2.8. Производствена стойност. Междинно потребление. Добавена стойност
Чрез Общата селскостопанска сметка (ОСС) е обхванато производството на всички
селскостопански продукти, независимо къде и в какъв размер са произведени, както
и разходите, свързани с това. Приходите на неселскостопанските производства,
които се извършват в селскостопанските предприятия, не се обхващат в ОСС.
Таблица 32
Показатели на структурата на брутната и нетната добавена стойност
за селското стопанство по ОСС
(млн. лв.)
Показатели
1994 г.
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
Производствен
а стойност
Междинно
потребление
Брутна
добавена
стойност
Амортизации
Данъци върху
производството
Субсидии
Нетна добавена
стойност
Източник: МЗГАР

101 010

181 225

347 861

5 638 612

5 249 462

49 204

79 999

163 743

2 335 838

2 317 619

51 806

101 226

184 119

3 302 774

2 931 843

21 212
1084

41 682
983

80 008
1526

1 296 881
27 368

1 207 376
5468

2769
32 278

3664
62 226

2940
105 525

16 648
1 995 172

13 847
1 732 846

Производствена стойност
Основни елементи на производствената стойност са приходите от реализация,
собственото потребление и промените в запасите. Цифрови данни за тези елементи
за растителните и животинските продукти по години от 1994 до 1998 г. са посочени
по-подробно в приложения от 5 до 14 (Ресурс и потребление на растителни продукти,
съответно Ресурс и потребление на животински продукти).
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Производствената стойност общо за селското стопанство за 1998 г. по текущи
цени е в размер 5 249 462 млн. лв., от които в растениевъдството – 2 156 810 млн. лв.,
и в животновъдството – 3 092 652 млн. лв. Делът на растителната продукция в общата
производствена стойност е 41,1 %, а на животинската продукция - 58,9 %. За 1997 г.
производствената стойност е била по-висока - 5 638 612 млн. лв. като съотношението
между растителната и животинската продукция е обратно – 51,15 % към 48,85 % .
(приложения 3, 15 и 16).
Видно от данните в посочените приложения, през 1998 г. се наблюдава
значителен спад на производствената стойност на растителната продукция в
сравнение с предходната година – от 2 884 169 млн. лв. през 1997 г. на 2 156 810 млн.
лв., или с близо 25 %, което обуславя и намалението на производствената стойност
като цяло в сравнение с 1997 г. Това намаление е комплексно следствие както от
намаленото производство, така и от известен спад в цените за реализация на
растителни продукти, главно при зърнените култури. По-специално делът на
пшеницата в общата производствена стойност е намалял значително от 13,5 % през
1997 г. на 5,97 %. Неизменно най-голям дял в стойността на производството като цяло
при растителната продукция заемат зеленчуците, производството на грозде за вино
/гроздова мъст/, картофите, слънчогледът и тютюнът
при сходни данни за
наблюдавания период от 1994 г. насам (приложение 17).
При животинските продукти производствената стойност през 1998 г. бележи
ръст спрямо предходната година от 12,2 %. Най-съществено увеличение е постигнато
при кравето, овчето и особено при козето мляко. Най-голям относителен дял при
животинската продукция в общата производствена стойност и през 1998 г. се
наблюдава при производството на свине – 21,8 %, на краве мляко - 11,58 %, на говеда
- 6,18 %, птици – 5,2 %, и на яйца – 3,33 % (приложение 17).
В приложение 2 са обобщени данни за производствената стойност на избрани
по-важни продукти за петгодишен период от 1994 до 1998 г. по постоянни цени (цени
за 1994 г.). Целта е да се онагледи развитието на производствената стойност за един
по-дълъг период. Резултатите показват, че при растителната продукция няма ясно
очертана тенденция на нарастване при нито един продукт. На относително постоянни
равнища е производствената стойност при картофите, слънчогледа и ориза (поспециално през последните три години). При животинската продукция се наблюдава
тенденция на увеличение при производството на кози, птици, краве и козе мляко,
пчелен мед за целия период. Трайна тенденция на намаление има при
производството на овце и овче мляко.
Междинно потребление
Общата стойност на междинното потребление за 1998 г. е 2 317 619 млн. лв.
(приложение 18). Поради липса на окончателни статистически данни за елементите
на междинното потребление към момента на изготвяне на този доклад в Общата
селскостопанска сметка то е оценявано въз основа на данните за междинното
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потребление през предходната 1997 г. Информацията на НСИ по предварителни
данни показва, че междинното потребление в селското стопанство (растениевъдство
и животновъдство) през 1998 г. е намаляло в съвсем малка степен спрямо 1997 г. – с
0,78 % (под 1 %). За целите на ОСС за 1998 г. елементите на междинното потребление
са намалени в същото съотношение. Основание за ползването на относителни
величини при изчисляването на размера на междинното потребление за 1998 г. дават
анализът и съпоставката на данните на НСИ за последните три години с тези,
получени по методиката на ОСС по отношение на производствена стойност,
междинно потребление и брутна добавена стойност.
Относителният дял на междинното потребление през 1998 г. в
производствената стойност е 44,1 % (приложение 3).
Брутна добавена стойност
Брутната
добавена
стойност,
представляваща
разликата
между
производствената стойност и междинното потребление през 1998 г., е в размер
2 931 843 млн. лв., относителният й дял в производствената стойност е 55,9 %
(Приложение 3).
Нетна добавена стойност
Нетната добавена стойност в селското стопанство през 1998 г. е
1 732 846 млн. лв. Тя се формира, като стойността на брутната добавена стойност се
намали с размера на амортизациите и данъците и се добави размерът на субсидиите.
При консолидиране в бъдеще на ОСС в Системата за национални сметки ще
стане възможно да се посочи относителният дял на нетната добавена стойност за
селското стопанство в рамките на цялото национално стопанство и в съпоставка с
другите отрасли на икономиката на България. Ще бъде възможно и съпоставянето с
други страни.
Методиката за пресмятане на ОСС дава възможност за изчисляване на нетния
доход на всички заети в селското стопанство и на нетния доход на заетите със
селскостопанска дейност семейства /домакинства/ (приложение 3).
2. 9. Сравнение на доходите в селското стопанство
По предварителни данни на НСИ броят на заетите в селското стопанство през
1998 г. е 766 612 души. Наетите лица по трудов договор са 95 166 души, а средната им
годишна заплата е в размер 2 249 253 лв.
Според изчисленията, направени по методиката на ОСС, нетният доход на
всички заети в селското стопанство възлиза 1 732 846 млн. лв. Съпоставяйки този
доход с общия брой на заетите по данни на НСИ, за 1998 г. приблизителният годишен
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доход на един зает е 2 260 395 лв., или 1284 щ. д., при средногодишен курс на долара
1760,39 лв.
За предходните четири години размерът на дохода на зает в селското
стопанство е следният:
- през 1994 г.- 31 885 лв., или 588 щ. д.;
- през 1995 г. - 71 487 лв., или 1064 щ. д;
- през 1996 г. - 128 390 лв., или 730 щ. д.;
- през 1997 г.- 2 445 206 лв., или 1459 щ. д.

3. Развитие на спомагателни дейности и горско стопанство през 1998 г. и първото
шестмесечие на 1999 г.
3.1. Дейности, подпомагащи селскостопанското производство
3.1.1. Напояване
Таблица 32
№
по
ред
1
1.

2
Годни площи

3
дка

2.

Напоявани площи

дка

3.

% на напоявани площи спрямо
годни
Актувани водни маси за
напояване
Хидромелиоративна такса за
напояване
Събрани приходи от такси

%

4.
5.
6.
1
7.
8.
9.

Мярка

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

4
5 930
000
413
258
6,96

5
6 364
179
1 033
838
16,24

6
6 364
179
424
112
6,66

7
6 317
783
418
895
6,63

141
491
34

232
116
30

201
018
600

179
043
1200

50 667

200
000
5
205
686
13 330
1413

496
862
6
217
354
10 132
60 767

672
743
7
183
761
12 624
57 000

ПОКАЗАТЕЛИ

2
Вода за промишлеността –
актувана
Вода за рибарници – актувана
Вода за други нужди – актувана

хил. м3
лв./дк
а
хил.
лв.
3
хил. м3
хил. м3
хил. м3

4
216
131
18 702
34 212
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Ниският процент на реално полетите площи продължава да е основен проблем
за напояването.
Данните
от
последните
години
сочат
ниска
използваемост
на
хидромелиоративните фондове (таблица 32). Тя не надхвърля 10% и е далеч под
реалните възможности на технически годните фондове.
Причините:
- Трудното приспособяване на управлението на напояването към
формиращите се пазарни отношения и частна собственост върху земеделските земи.
- Унищожаването на по-голямата част от вътрешноканалната мрежа,
разграбването на поливната техника, на част от помпените станции и други
хидромелиоративни съоръжения.
- Неблагоприятните за земеделските производители кредитни и пазарни
условия и др.
За възраждане и възстановяване на напояването МЗГАР съвместно с екипа на
Световната банка продължава процеса на създаване, регистрация и поемане на
управлението на напояването от сдруженията на водоползвателите, наречени
организации на водоползвателите. Те приеха вътрешноканалната мрежа и
безвъзмездното право на ползване на хидромелиоративни съоръжения, включени в
капиталите на “Напоителни системи” ЕАД на технологичен принцип. Това стана
възможно чрез правителствено решение и съгласно указания на МЗГАР и одобрен
примерен договор.
Досега са създадени 156 организации на водоползвателите и са подписани
108 договора, като са прехвърлени над 1 млн. дка поливни площи, което се равнява
на около 15-16% от годните за напояване площи.
Първите резултати от дейността на организациите се свеждат до:
- увеличаване на напояваната площ;
- значително подобряване организацията на поливния процес - резултат от подобро познаване на местните условия и зачитане интересите на земеделските
производители;
- доставка на вода до всеки производител;
- по-добро поддържане на напоителната мрежа;
- намаляване цената на водата поради незначителния брой зает персонал;
- почти 100% събираемост на таксите за вода.
Анализът на досегашната дейност на организациите и на проблемите, които
възникват в работата им, показва, че в бъдеще усилията следва да са насочени към:
- насърчаване създаването на по-големи организации на технологичен
принцип;
- ускоряване процеса по прехвърляне на задълженията за експлоатация и
поддръжка от “Напоителни системи” ЕАД на организациите на водоползвателите;
67

- финансово подпомагане на организациите и подобряване на политиката по
финансирането им;
- подобряване управлението на напояването, включително подходящо
преструктуриране на организациите, занимаващи се с напояване;
- възможно най-бързо създаване на законова основа, която да уреди
устройството и дейността на организациите на водоползвателите и особено въпроса
за собствеността, което е от основно значение за успешната им работа.

3.1. 2. Сортоизпитване
В системата на Държавната сортова комисия през 1998 г. са изпитани 446
сорта. От тях 239 сорта са заявени от чужди фирми и 207 са български. През същата
година е приключило изпитването на 139 сорта. Експертните комисии по съответните
култури са предложили пред МЗГАР за утвърждаване и са утвърдени 74 сорта, от
които 51 чужди и 23 български.
През 1998 - 1999 г. в изпитване са включени 695 сорта. Чуждата селекция е
представена от 525 сорта, а българската - със 170 сорта. Предстои преработката на
получените от сортоизпитването резултати и предоставянето им за обсъждане от
експертните комисии по съответните култури.
Като прогноза за 1999 - 2000 г. се очаква броят на заявените за изпитване
сортове да бъде чувствително по-малък в сравнение с предходните години, особено
на българските. Това е резултат от намаляване обема на работата в селекционните
институти поради финансови затруднения. Очаква се броят на заявените сортове от
чужди фирми да се запази.
За осъществяване на дейността по сортоизпитване за отчетната 1998 г. са
извършени разходи в размер 1 142 938 хил. лв. Те са покрити с приходи от продажби
в размер 425 733 хил. лв. и с други собствени приходи в размер 33 827 хил. лв.
Финансиранията от държавата през годината възлизат на 413 336 хил. лв. Резултатът
от дейността за 1998 г. е загуба в размер 270 042 хил. лв.
3.1.3. Растителна защита
Неправилната обработка на земеделските земи, неспазването на правилен
сеитбооборот, използването на недостатъчно чист посевен материал и прилагането
на хербициди, несъобразени с видовия състав на плевелите, запазва тенденцията на
разширяване ареала и степента на заплевеленост с житни, коренищни,
кореноиздънкови и устойчиви на 2,4-Д плевели. Все още в повечето
зърнопроизводителни райони по финансови причини се работи с хербициди на база
2,4-Д и МЦПА, а срещу житни плевели почти не се третира.
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Таблица 33
Заплевелени площи
Година

Посевна
площ
хил. ха

1998
1999

1360,16
1127,66

Заплевелени площи
С житни
%
плевели
спрямо
хил. ха
общата
площ
330,13
24,3
284,38
25,2

С устойчиви
на
2,4-Д плевели
хил. ха
495,53
498,90

% спрямо
общата
площ
36,4
44,2

Източник: МЗГАР

Таблица 34
Проведена борба с плевелите
Година

Общо
есенници
1997
1998
1999

третирани
хил. ха
807,28
892,13
673,45

% от засятата площ

45,7-56,5
34,3-53,1
53,8-61,1

Източник: МЗГАР
Дългогодишното използване на дискова обработваща техника доведе до силно
намножаване и заплевеляване във висока плътност с коренищни и
кореновоиздънкови плевели - основно балур, троскот, кощрява и паламида при
царевицата и слънчогледа. Създават се условия и за развитието на т.нар. хигрофитни
плевели (особено при царевицата): полски хвощ, тръстика, видовете пипериче,
обикновено лютиче и други. За страната процентът на площите, заплевелени с тези
плевели, е от 10-30% до 50-80%. Борбата с плевелната растителност се извежда
основно чрез прилагане на предпоникващи почвени хербициди, но на 50% от
засетите площи. През вегетацията при силно заплевеляване се прилагат хербициди,
но по принцип предимно се разчита на почвообработките като начин за борба с
плевелите.
Залежали и негодни за употреба растителнозащитни препарати
На основание Заповед № РД-85 на МОСВ от 4 март 1999 г. и Заповед № РД-09369 на МЗГАР от 5 март 1999 г. е съставена междуведомствена експертна комисия.
Основната й задача е да се занимава с решаването на проблемите по събирането,
пакетирането, товарно-разтоварните работи, транспортирането, охраната на
складове-депа и начините за унищожаване на забранените, залежалите и негодните
растителнозащитни препарати.
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През отчетния период междуведомствената експертна комисия проведе две
заседания, на които се разгледаха постъпилите предложения от общини и други
организации за отпускане на финансови средства за събиране, пакетиране, товарноразтоварни работи, транспортиране, ремонт и охрана на складове-депа, както и за
трайно депониране в одобрените “Б-Б-кубове” на фирма “БалБок инженеринг”. За
календарната 1999 г. са отпуснати 2 млн. лв. за решаване на този важен екологичен
проблем, в т. ч. 1 млн. лв. от Националния фонд за опазване на околната среда
/НФООС/ към МОСВ и 1 млн. лв. от бюджета на НСРЗКА. Бяха одобрени за
финансиране от НФООС проектите на 14 общини за обща сума 564 433 лв. С
реализирането им ще бъдат освободени и почистени 97 склада, а 540 т пестициди ще
бъдат препакетирани и надеждно съхранени до тяхното унищожаване.
Агрохимия и торене
В областта на торенето 1998 г. се характеризира с най-ниското ниво на
употребените минерални торове за последните години.

Таблица 35
Употреба на минерални торове
Вс.NPK kг/хa

N

/ тона/
kг/хa

kг/хa

K2 0

kг/хa

90,16

124920

26,84

2,68

156

0,03

2,76

187

0,03

3,58

1864

0,40

P 2 05
1981

226,98

511761

109,94

1056369
1995

419688
30,69

129545

27,60

142127
1996

12426
35,61

151883

32,36

164894
1997

12824
36,47

145773

32,49

163922
1998

16275
24,11

97497

113146
30.06.199
9

20,77

1,89

1,44

8900
107662

111972

6749
982

3328

Източник: МЗГАР
Съществен принос за намаленото земеделско производство имат резкият спад
в потреблението на минерални торове и дисбалансът им. Причините за този спад са
изтъквани нееднократно. Националният стопански баланс от положителен за азота и
фосфора в последните години е дефицитен и за трите елемента. Небалансираното
торене и дефицитният баланс на основните хранителни елементи са особено
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тревожни както за икономиката на страната, така и за почвеното плодородие и
екологичната обстановка.
Тревожен е фактът и за неблагоприятното съотношение между хранителните
елементи. При оптимално съотношение N:Р:К = 1:0,8:0,4, през 1998 г. то е 1:0,08:0,04.
Небалансираното торене със значителен превес на азота, с всички отрицателни
последици от него, се налага като практика в страната.
Таблица 36
Баланс на хранителните елементи в земеделието
Години

Елементи на баланса

N
хил. тона

Р205
хил. тона

К20
хил. тона

1986-1990

Износ с културите
Внесени с торовете
Баланс

272
441
+ 169

104
230
+ 126

265
95
- 167

1991-1995

Износ с културите
Внесени с торовете
Баланс

205
165
- 40

102
23
- 79

235
11
- 224

1996

Износ с културите
Внесени с торовете
Баланс

120
152
- 32

70
13
- 57

211
0,2
- 211

1998

Износ с културите
Внесени с торовете
Баланс

184
97
- 77

92
9
- 83

211
7
-204

Източник: МЗГАР
На практика това означава, че само през 1998 г. от почвата в страната
необратимо са изнесени със земеделската продукция 77 хил. т азот, 83 хил. т Р205 и
204 хил. т К20.
Агрохимическата наука е доказала, че при всички почвени типове и
земеделски култури при съдържание на Р205 под 15 мг в 100 г почва трябва да се тори
с фосфорни торове, за да се получат нормални добиви с добро качество. Данни от
анализирани полета през 1999 г. показват съдържание на този хранителен елемент в
порядъка на 1,5- 3,24 мг на 100 г почва (граничната стойност за “ слаба” запасеност с
усвоим фосфор е 5,0 до 9,0 мг/100 г почва за различните почвено-агрохимически
групи). Подобна тенденция показват и данните за съдържанието на К20. Това е една
от причините за ниското съдържание на глутен в зърното.
Въпреки тези тревожни данни, за реколта 1998 г. с фосфорни торове са
наторени само 1246 хил. дка, а с калиеви торове - 225 хил. дка.
От 6 години в страната не е мелиориран нито един декар. Химическата
мелиорация на вкислените и засолените почви е много скъпо, но ефективно
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мероприятие. Без помощ от държавата нито един собственик не може да отдели
необходимите за тази цел средства, а полетата с неблагоприятна за растенията
почвена реакция се увеличават ежегодно.
Намалява и съдържанието на хумус в почвата. Един от основните резерви за
повишаването му е оборският тор, който не се използва достатъчно. За реколта 1998
г. са извозени 497 хил. т оборски тор и са наторени 155 хил. дка - предимно картофи 47 хил. дка, зеленчуци - 41 хил. дка, бостан - 30 хил. дка, и други култури - 37 хил. дка.
За първото полугодие на 1999 г. са изкупени повече азотни торове, отколкото
за цялата 1998 г. Това се дължи на отпуснатия в началото на годината от
ДФ “Земеделие” стоков кредит за карбамид.
С предоставения в момента стоков кредит фосфорни и азотни торове ще се
подпомогне есенната сеитба през 1999 г.
3.1.4. Механизация
Основна задача в областта на механизацията на земеделието през 1998 г. бе
да се затвърди постигнатият през предходната година прелом в обновяването на
наличната земеделска техника. Създадените от правителството благоприятни
икономически условия (безмитен внос на земеделска техника; отпускане на
нисколихвени кредити от ДФ “Земеделие”), напредъкът на поземлената реформа;
приватизацията на над 100 държавни фирми за агромеханизирани и сервизни услуги
позволиха общо за последните две години земеделските производители да закупят
над 400 нови зърнокомбайна; 600 трактора с мощност над 80 к.с. и друга
земеделска техника. По данни на МЗГАР инвестициите в земеделска техника през
1998 г. възлизат на около 80 млн. долара. Обновяването на земеделската техника и
занапред ще бъде една от основните задачи пред министерството в областта на
механизацията в земеделието, без което е немислимо постигането на конкурентно и
рентабилно земеделско производство. Направен е разчет за следващите пет години
по видове и стойност на инвестициите в земеделска техника, както следва:

Таблица 37
Потребности от инвестиции в земеделска техника
N
Вид на техниката
Брой Брой Един.ср. Сума за
цена в
по
за
за
1 година
1
5 го- щ. д.
ред
в хил.
годи- дини
щ. д.
на

Сума
за
5 години в
хил. щ.
д.
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1.

2.

Трактори
с
мощност
на 600
двигателя от 60 до 120 к.с.
(основно внос от Беларус и
местно производство)
Трактори
с
мощност
на 100
двигателя над 120 к.с. (основно
от внос от страни-членки на
ЕС)

Прикачен инвентар за трактори
/плугове, култиватори, сеялки,
торачки, пръскачки, ремаркета,
сламопреси и други- от 1,8 до
2,3
от
стойността
на
тракторите/;
зърносушилни и др. машини и
съоръжения
/местно
производство/
4.
Зърнокомбайни (нови)
150
(внос основно от ЕС)
5.
Зърнокомбайни - внос от
50
Русия
6.
Резервни части за земеделска
Техника
7.
Всичко инвестиции
Източник: МЗГАР

3000

12 000

7200

36 000

500

70 000

7000

35 000

28 400

142 000

3.

750

150 000

22 500

112 500

250

60 000

3000

15 000

15 000

75 000

83 100

415 500

Направеният разчет показва, че за механизация в земеделието годишно
трябва да се инвестират около 80-85 млн. щ. д., или за петгодишен период - около
400-420 млн. щ. д. Изпълнението на разчета за тракторите ще ни позволи за пет
години да се бракуват около 4 000 трактора (които сега са на 17-18 години) и ще се
освободят около 240-250 хил. к.с. тракторна мощност срещу внедряването на 320-350
хил. к.с. За зърнокомбайните може да се очаква обновяване с около 1000 бр., което
ще позволи бракуването на над 2000 напълно амортизирани и допускащи големи
загуби машини. През следващите пет години трябва да се постигне прелом в
качеството на извършваните почвообработки (оран, дисковане, култивиране, сеитба,
торене и растителна защита), без които е немислимо съвременното ефективно
земеделие и предвижданите инвестиции в това направление трябва да се разглеждат
като минимално необходими.
Съгласно законодателната програма на правителството друга основна задача
през 1998 г. пред МЗГАР в областта на механизацията бе разработването на проект
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на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Той бе приет
от Народното събрание през юли, а до края на годината ще бъдат приети и пет
подзаконови нормативни акта към него. С тези документи се регламентират
регистрацията, изпитанията и контролът при използването на земеделската и
горската техника, като се привежда законодателството ни в тази област в
съответствие с европейските директиви. Съгласно разпоредбите на закона през
пролетта на 1999 г. МЗГАР за първи път издаде официален бюлетин за изпитаната в
акредитираните центрове в Русе и Пловдив през 1998 г. земеделска и горска техника
от внос и местно производство. В момента Контролно-техническата инспекция към
МЗГАР извършва регистрацията на наличната земеделска и горска техника, като
очакваме до края на текущата година този процес да завърши в основни линии.

3.1.5. Ветеринарно дело
Здравеопазване
През 1998 г. приоритетна задача на Националната ветеринарномедицинска
служба (НВМС) беше недопускане на екзотични болести по животните на
територията на страната - шап и шарка по овцете и козите.
На 26 юни 1999 г. в с. Сливарово, Бургаски регион, бе установено друго
екзотично заболяване - “син език” по преживните животни. За един месец
заболяването, което за първи път се диагностицира у нас, бе регистрирано в още
30 населени места в областите Бургас, Ямбол и Хасково. Борбата със “синия език” е
изключително трудна поради водещото значение на трансмисивния механизъм на
предаване и големия спектър на възприемчиви животни - говеда, биволи, овце, кози и
диви преживни - елени, сърни, муфлони. Без съмнение произходът на инфекцията е
от Турция - повечето от засегнатите селища са в непосредствена близост до
граничната бразда.
Националната ветеринарномедицинска служба предприе спешни мерки за
ограничаване и ликвидиране на заболяването - ежедневни клинични прегледи в
засегнатите области, безкръвно унищожаване на болните овце, забрана на
търговията и придвижването на преживни животни, дезинсекция на животновъдни
помещения, земеделски и горски площи, серологични изследвания на здрави
животни.
Поискана е помощ от ФАО, МБЕ и ЕС. По покана на НВМС у нас ще пристигне
завеждащ Референтната лаборатория по “син език” към Световната референтна
лаборатория по екзотични болести в Пърбрайт, Великобритания.
Държавен ветеринарносанитарен контрол на животинските продукти
През 1998 г. и през изминалия период на 1999 г. в страната не бяха допуснати
хранителни отравяния по хората по вина на органите на ДВСК. Под контрол са
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поставени всички предприятия на хранителната промишленост и обектите, в които се
осъществява дейност с животински суровини и продукти.
Основен проблем през 1999 г. бяха внесените в страната ни хранителни
продукти от Белгия със съмнение за замърсяване с диоксини. Благодарение на
бързите и енергични мерки, предприети от НВМС и МЗГАР, веднага след получаване
на съобщението за инцидента в Белгия в България бяха забранени за реализация
всички съмнителни продукти. Беше наложена забрана за внос на животински
продукти от Белгия, Франция и Холандия. Част от продуктите, намиращи се в
търговската мрежа, бяха конфискувани и предстои тяхното унищожаване.
В перспектива предстои преструктуриране и укрепване на лабораториите за
извършване на анализи на хранителни продукти и суровини от животински произход.
Това ще бъде извършено по съвместен проект с помощта на Италианската
ветеринарна служба. Ще бъдат въведени нови методики за контрол на хранителните
продукти, както и системи за мониторингов контрол на продуктите. За това ще са
необходими средства за оборудване на една лаборатория и средства за вземане и
разработване на проби от тези продукти. Въвеждането на системи за мониторингов
контрол на хранителните продукти е задължително условие за осъществяване на
експорт за страните от ЕС.
Граничен ветеринарен контрол и карантина
През 1988 г. и през изминалия период на 1999 г. органите на граничния
ветеринарен контрол отговорно изпълняваха задълженията си в съответствие с
действащото ветеринарно законодателство за провеждане на надежден
ветеринарномедицински контрол при внос, износ и транзит на живи животни,
продукти от животински произход, фуражи, фуражни добавки и адитиви.
По този начин граничният ветеринарен контрол се вписва позитивно в
цялостната контролна дейност на НВМС за опазване на страната от проникване на
остри заразни болести, зоонози и предотвратяване вноса на хранителни продукти и
суровини, чрез които могат да се пренесат заболявания или да се нанесат стопански
щети на страната.
Независимо от това при провеждането на граничния ветеринарен контрол се
допускат пропуски и слабости, които не доведоха до материални щети и накърняване
престижа на НВМС.
За преодоляването им ГУ на НВМС предприемаше своевременни действия и
мерки изразяващи се в упражняване на периодичен контрол и оказване на помощ на
място.
3.1.6. Селекция и репродукция
Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството е
специализирано звено на МЗГАР с основна задача запазване и повишаване на
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генетичния потенциал и продуктивната изява на животните. Тази задача се
изпълнява чрез:
- провеждане на селекционна работа за усъвършенстване на съществуващите
и създаване на нови породи, линии и хибриди животни;
- организация и провеждане на репродуктивния процес в животновъдството, в
т.ч. използването на изкуственото осеменяване като основен метод на заплождане;
- производство на елитни разплодни животни;
- разработване и предлагане за утвърждаване на нормативни и инструктивни
документи в областта на животновъдството.
Дейността в областта на селекцията и репродукцията, изразена в някои
натурални показатели, е, както следва:
Говедовъдство
През 1999 г. селекционна работа се води с 42 000 крави - 9,9% от наличните.
Запазва се средната натовареност от 400 крави на пряко зает специалистселекционер.
От приключилите лактация контролирани крави е получена средна млечност
4 228 кг мляко с 3,67% мастни вещества и 155 кг млечно масло. Това е с 36 кг мляко и
1 кг млечно масло в повече от резултата, получен през предходния контролен
период.
От контролираните 622 биволици е получено средно по 1 809 кг мляко с 7,04%
мастни вещества и 127 кг млечно масло.
През 1999 г. в страната са налични бикопроизводителки, както следва:
 Черношарено говедо - 132.
 Кафяво говедо - 21.
 Сименталско говедо - 2.
 Родопско говедо - 11.
Всичко: 197 броя.
През 1998 г. за нуждите на изкуственото осеменяване са изкупени 29 мъжки
телета, а за нужди на общини, където няма организирано осеменяване - 10 телета.
Към 1 август 1999 г. са изкупени съответно 23 телета за изкуствено осеменяване и 9 за общините.

Овцевъдство
Към 1 януари 1999 г. в селекционна работа са обхванати 82 134 овце майки - 3,5%
от общото поголовие.
Средната натовареност на един селекционер-овцевъд е 1 360 овце майки.
Настъпиха съществени промени в породната структура на отглежданите овце,
като вълнодайното направление от 85% (за 1990 г.) спада да 34,8% (за 1999 г.). Делът
на тънкорунното направление е спаднал до 9,2%. Бележи ръст млечното овцевъдство,
чийто относителен дял от 10% за девет години е увеличен на 67,5% .
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Средната млечност на овцете от всички направления за 200 лактацианни дни е
170,4 л, в т.ч. от:
 Черноглава плевенска - 183,7 л.
 Старозагорска - 256,7 л.
 Маришка - 187,1 л.
 Млечни кръстоски - 176,0 л.
Очаква се до края на годината в селекционна работа да бъдат включени общо
92 000 овце майки и дзвиски.
Свиневъдство
През 1998 г. и през първото полугодие на 1999 г. селекционната работа в
свиневъдството бележи добри резултати. Постепенно хибридизацията се налага като
основен метод на възпроизводство, като едновременно се повишават генетическият
потенциал и продуктивните възможности на родителските форми.
Към 1 януари 1999 г. в селекционна работа са включени 33 094 основни свине
майки. Произведени са в повече в сравнение с предходната година 2 337 нерезчета и
7 583 женски прасета за разплод. Оптимизира се възрастта за достигане на 90 кг ж.т.
при селекционираните животни.
Очаква се до края на годината в селекционен контрол да бъдат обхванати
35 000 свине майки.

Коневъдство
Под селекционен контрол са обхванати 520 кобили майки, 75 жребци пепиниери,
120 жребци станционери от държавните и частните конезаводи, племенни конеферми
и жребцови депа. Тече процес на регистрация на всички женски кончета от 1 до
3 години, имащи племенна стойност. Въведено е правилото произходът на конете да
се доказва с паспорт на коня, издаван от Националната служба по селекция и
разплод на животните (НССРЖ).
Основни моменти от селекционно-племенната работа в коневъдството са:
провеждането на пролетните и годишните зоотехнически прегледи, изготвяне на
случните планове за различните породи коне, провеждане на тренинг и изпитване на
продуктивните им възможности, определяне на развъдната стойност на племенните
животни и др.
Започна работа по изготвяне на селекционни програми за развъждане на
различните породи коне. Особено внимание се обръща на поддържането и
усъвършенстването на отечествените породи и на полукръвния спортен тип кон.
Издадени са държавните племенни книги за чистокръвната Арабска и Арабска тип Шагия, порода. Завършена е подготовката за печат на племенните книги за коне
от Източнобългарска, Хановерска и Рисиста порода.
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През 1998 г. страната ни беше приета за член на Световната организация на
чистокръвния Арабски кон / ВАХО / и на Международната организация за Арабския
кон - тип Шагия.
Изкуствено осеменяване
През 1998 г. чрез изкуствено осеменяване са заплодени 171 536 крави и
биволици - 44 % от поголовието. Средният разход на дози за заплождане на една
крава е 1,21.
До 1 юли 1999 г. са осеменени 85 378 крави - 20,2 % от наличните.
В овцевъдството изкуствено осеменяване е организирано само в
селекционните кочопроизводни стада.
През 1998 г. изкуствено са осеменени 7 617 свине майки от частния двор с
елитни нерези от различни породи.
Не задоволява натовареността на жребците в случната кампания при конете 21 кобили майки при биологически възможности 40 животни на жребец.
Основните причини за все още недостатъчния обхват на изкуственото
осеменяване като метод за заплождане са:
 недостатъчната животновъдна култура на фермерите (неразбиране
предимствата на изкуственото осеменяване);
 използването на голям брой нерегламентирани бици (над 44% от кравите се
заплождат от разплодници без установен произход, с ниски продуктивни
качества и вероятни разпространители на редица опасни покривни
инфекции);
Основна задача на НССРЖ през 1999 г. е техническото преокомплектуване на
изкуственото осеменяване. Възстановяването на паетната технология ще позволи на
страната ни активно да се включи в международния обмен на сперма. Ще се
подобрят организацията, технологията и най-вече ефективността на извършваните в
страната осеменявания.
В ход е подготовката за отпечатване на съвременен каталог на елитните
говежди разплодници, което ще даде възможност на фермери и селекционери да
правят най-точния индивидуален избор при заплождането на своите крави.
Съществено влияние върху разширяването на дела на изкуственото
осеменяване при заплождане на кравите и за поддържане на висок генетичен
потенциал би оказала известна държавна подкрепа на мероприятието, особено в
някои специфични райони на страната.
Структурите на НССРЖ обхващат всички райони на страната. Селекционната
работа се провежда чрез 25 областни служби за селекция и репродукция, 2
конезавода, конеферма и жребцово депо.
Започна създаването и укрепването на развъдни асоциации по видове и породи
животни. Това са неправителствени структури, създадени с идеална цел - за
провеждане на селекционно-племенна работа. Успешно работят асоциациите по
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биволовъдство и свиневъдство. Учредена е развъдната асоциация на Сименталското
говедо.
В най-близко време ще бъдат учредени такива организации в коневъдството,
овцевдъдството и останалите породи на говедовъдството.
Изключително благоприятно влияние върху развитието на животновъдството
оказва финансовата подкрепа, която МЗГАР предоставя за отглеждане на младите
разплодни животни в племенните стада. Субсидията покрива средно 25% от
стойността от фуражите необходими за изхранване на едно животно за една година.
Националната служба по селекция и разплод на животните съвместно с
асоциацията по свиневъдство организира провеждането на национална изложба
“Всичко за свиневъдството“, преминала при изключителен интерес. Предстоящо е
провеждането на изложба по биволовъдство с международно участие.
С голяма популярност сред животновъдите, селекционерите и научните
работници се ползват изданията на службата - списание “Животновъдство“ и “Малък
вестник за фермера - селекционер“.
Успешно работят специализираните лаборатории за контрол върху качествата
на животинската продукция в Сливен, Плевен, Шумен и Ловеч.

ІІІ. Отрасли и дейности във връзка със селското стопанство
1. Връзки с други отрасли
1.1 Хранителна промишленост*
Състояние на производството на хранително-вкусови продукти
След 1989 г. хранително-вкусовата промишленост беше подложена на рязкото
въздейсвие на неблагоприятни вътрешни и външни фактори, специфични за отрасъла:
- Силен спад в производството на селскостопански суровини като резултат от
бавния ход на аграрната реформа. Най-чувствителен е спадът в производството на
сурово мляко, трупно месо, захарно цвекло, грозде, плодове и зеленчуци.
- Ниско качество и ниски добиви на селскостопанските суровини поради
неспазване на задължителните агротехнически изисквания.
- Повишени изисквания за качество и хигиенни условия на производство на
хранителни продукти, предявявани от страните вносителки.
- Променен външнотърговски режим по износа и неравностойна конкуренция
на българските стоки на традиционните външни пазари.
Различните браншове в отрасъла имат различна пазарна ориентация според
вида и характера на произвежданите продукти. Докато винарската и консервната
промишленост са основно с експортна ориентираност поради самозадоволяване на
населението с домашно производство, останалите браншове на хранителната
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промишленост работят главно за задоволяване на вътрешните потребности и обемът
на производството им е пряко свързан с нивото на потребление в страната.
През последните години няколко фактора оказаха много силно влияние за
намаляването на потреблението на хранителни стоки, съответно за намаляването на
производството на хранителни продукти, предназначени за българския пазар:
- Намалената покупателна способност на населението, която влезе в конфликт
с повишените цени на хранителните продукти.
- Навлизането на разнообразни вносни стоки и полуфабрикати на българския
пазар, което породи конфликт с ограничената асортиментна номенклатура на
българските предприятия.
- По-високата конкурентност на вносните стоки по качество и по-ниската цена
на някои вносни изделия за масова употреба, което породи конфликт в търсенето на
българските стоки.
* Източник: Министерството на промишлеността
Баланс на производство и потребление на основните групи хранителни
продукти
Балансът на производството и потреблението на основните хранителни
продукти през последните три години показва, че българските стоки отстъпват
пазарните си позиции на непрекъснато увеличаващия се внос на храни. Както вече
се подчерта, основна причина за тази тенденция не е по-високото качество, а
сравнително по-ниските цени на вносните хранителни продукти за масова
консумация. По отделните подотрасли положението е, както следва (данните за 1998
г. са прогнозни):

Млечна промишленост
В млечната промишленост е намалено както производството, така и
потреблението на млечни продукти. Намалението на производството е по-голямо от
намалението на потреблението, тъй като се очертава тенденция на увеличен внос и
намален износ на млечни продукти. Освен непрекъснато увеличаващия се внос на
сухо мляко, който се движи в границите от 4000 до 4500 т годишно, увеличава се
вносът на различни видове сирена, кондензирани млека и млечни десерти.
Таблица 38
Млечна промишленост
(Прясно и кисело мляко,
Сирене и кашкавал общо тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
203 319
133 689
140 940

Производство
207 821
139 600
142 000

Внос

Износ

1 421
1 299
2 860

5 923
7 210
3 920
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Месна промишленост
В месната промишленост увеличението на вноса на месо и месни продукти е
още по-чувствително. Потреблението на месо и месни продукти запазва сравнително
постоянно ниво, но вносните продукти вече заемат около 7 % от потреблението в
страната, като в тези данни не е включен вносът на пилешко месо. В същото време
износът на месо е намалял до 3 - 3,5 % от обема на производството.

Месопреработваща
промишленост
(Месо и месни
продукти - общо тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
397 232
354 427
372 500

Производство
406 016
341 877
360 000

Внос
8 102
23 355
25 000

Таблица 39
Износ
16 886
10 805
12 500

Винарска промишленост
Във винарската промишленост въпреки доброто име на българските вина на
международния пазар тревожна е тенденцията за увеличаване вноса на вина, който
вече е изравнен с потреблението в страната. Вносните вина се употребяват основно
като виноматериал за купажиране на непретенциозни вина за износ извън
европейската общност. Увеличеният внос се дължи на значително намаленото
производство на грозде. Засега износът на вина запазва сравнително постоянни
обеми, тъй като загубените пазари в страните на ОНД се компенсират от новите
пазари в САЩ, Япония, Китай. При намаленото производство засега износът се
поддържа за сметка на значително намалените количества преходни наличности, но
този ресурс вече е изчерпан и в бъдеще балансът може да се поддържа само с
увеличено производство на грозде.

Винарска промишленост
(вина общо хил. литри)

Година
1996
1997
1998

Потребление
57 040
43 760
30 200

Производство
193 014
184 291
120 000

Таблица 40
Внос
Износ
23 092
11 715
30 000

209 067
162 247
175 000

Пивоварна промишленост
Производството на пивоварната промишленост през последните три години
запази стабилно ниво и почти изцяло покрива потреблението на страната. Вносът на
бира е незначителен, но досега действаха високи защитни мита. От началото на
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1999 г. започна либерализация на вноса с намаление на вносните мита и въвеждане
на квоти с преференциални мита за някои страни от СЕFTA. При този режим
собственото производство на бира трябва да доказва своята конкуретоспособност и
на вътрешния пазар.

Таблица 41
Пивоварна
промишленост
(Бира общо хил. литри)

Година
1996
1997
1998

Потребление
446 000
300 500
378 600

Производство
449 000
300 000
379 000

Внос

Износ

7 200
7 000
6 800

10 200
6 500
7 200

Консервна промишленост
В консервната промишленост се констатира чувствителен спад на
производството и износа. Намалено е също и вътрешното потребление. Освен
влиянието на неравностойните мита по износа за Русия решаващо влияние върху
производството и пазара имат и увеличените цени на българските плодове и
зеленчуци, което прави непродаваеми компотите, зеленчуковите консерви и
доматени продукти за масова употреба.
Таблица 42
Консервна
промишленост
(Зеленчукови консерви общо тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
157 600
105 200
132 375

Производство
260 393
249 739
167 245

Внос

Износ

18 950
30 742
31 234

196 864
185 431
121 778

Растителномаслена промишленост
Производството на растителномаслената промишленост поддържа постоянно
равнище, но през последните две години покрива нуждите на потреблението в
страната благодарение на въведените от държавата защитни мерки по вносноизносния режим. Значителното оскъпяване на суровината доведе до неконкурентни
цени на слънчогледовото масло спрямо внасяното от съседните страни, поради което
през 1998 г. драстично е намален износът. Бъдещото балансиране на вътрешното
потребление със собствено производство на слънчогледово масло и възвръщането
на износни позиции може да се осигури само при възстановяване на конкурентните
цени на българското производство.
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Таблица 43
Растително-маслена
промишленост
(Слънчогледово маслообщо тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
118 000
130 000
128 500

Производство
159 000
138 000
140 000

Внос

Износ

5 000
4 000
4 500

41 000
12 000
6 000

Захарна промишленост
Сега потреблението на захар почти изцяло се покрива от собствено
производство на българските захарни заводи. През последните две години обаче
само около 4 000 т захар (или 2 % от потреблението) е произведена от собствена
суровина - захарно цвекло.
Останалото количество захар е получено от рафиниране на вносна сурова
тръстикова захар. От това следва, че нуждите на българския пазар се задоволяват
изцяло от преработка на вносна суровина и ако не се възстанови производството на
захарно цвекло, в бъдеще българският пазар ще продължава да бъде задоволяван от
внос и да зависи от международната пазарна конюнктура.
Таблица 44
Захарна промишленост
(Бяла захар - тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
186 900
208 700
192 000

Производство
297 500
281 100
254 500

Внос

Износ

3 100
12 500
10 000

131 200
54 900
32 000

Рибна промишленост
В рибната промишленост поради намаляване на рибния ресурс в Черно море и
прекратяване дейността на "Океански риболов" чувствително намаля задоволяването
на пазара от собствен улов. Потреблението на замразена риба в последните години
достига до 15 000 – 16 000 т годишно и се задоволява основно от внос на океанска
риба от български и чуждестранни частни фирми. Промишленото производство на
български рибни продукти и консерви е сведено до символични количества, въпреки
увеличеното потребление през последната година. Данните са
показани в
следващата таблица:
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Таблица 45
Рибна промишленост
(Рибни продукти
и консерви общо тона)

Година
1996
1997
1998

Потребление
1 961
1 988
2 470

Производство
2 146
1 850
2 230

Внос

Износ

180
210
240

365
72
-

1.2 Зърнопреработваща промишленост
Един от водещите подотрасли на хранителната промишленост, който има пряка
връзка с преработването на земеделската продукция, е зърнопреработващата
промишленост с основна дейност: изкупуване, обработка, съхраняване и търговия
със зърно, производство на брашна, комбинирани фуражи, макаронени изделия,
ориз, нишесте и други продукти на зърнена основа.
В сравнение с останалите подотрасли на хранителната промишленост през
последните 8 - 9 години мелничната промишленост отбеляза най-малък спад на
производство, дължащо се основно на традиционно високата консумация на хляб и
хлебни изделия. Спрямо 1989 г. производството на брашна е намаляло с около 15 %,
като през последните 3 години се стабилизира в рамките на 800 - 900 хил. т годишно.
Реализацията е насочена основно за вътрешния пазар. Изнасят се минимални
количества брашна основно за съседните на България страни. Възможностите ни за
износ на брашна са значително по-големи, отчитайки не само производствения
потенциал, но и качеството на предлаганата продукция.
Производството на ориз през последните 3 години се движи от 3 до 4 хил. т
годишно. Спадът в производството на тази стока е основно поради значителното
намаление на производството на оризова арпа в страната. Вътрешното потребление
е по-голямо и се покрива от внос на готов ориз или внос на оризова арпа.
Производството на комбинирани фуражи е намаляло четири пъти в сравнение
с 1989 г. и достига около 800 хил. т годишно през последните 3 години. Основните
причини за това са постепенното намаляване на броя на селскостопанските животни
и птици и тяхното непълноценно хранене чрез използване на опростени фуражни
смески в личните стопанства.
Производството на макаронени изделия през последните години варира от
17 до 29 хил. т годишно. Нестабилното производство е в резултат както на
затруднената реализация в страната вследствие на вноса на такива изделия, така и
на намалялата вътрешна консумация.
За 1999 г. се очаква производството на брашна, макаронени изделия, ориз и
комбинирани фуражи да запазят равнищата, постигнати за последните 3 години.
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Важна предпоставка за състоянието и развитието на зърнопреработващия
подотрасъл е политиката на държавата за изграждане и прилагане на цялостна
програма за реформа, водеща до създаване на подходяща икономическа среда.
Оценявайки ролята и значението на пазара за определяне на истинската
стойност на земеделските стоки, в това число и на зърното, от 1998 г. отпадна
задължението на правителството за определяне на т.нар. минимална изкупна цена
на пшеницата, въвеждана до тази година като административна мярка за защита на
земеделските производители. Освен това отпадна и изискването за определяне на
пределна рентабилност при производството на брашна и цялата система за контрол
върху тяхното ценообразуване. Ценовата реформа имаше за цел премахване
административната намеса на държавата и създаване на условия за свободно
договаряне при реализация на продукцията от страна на земеделските
производители и зърнопреработващите предприятия.
Беше либерализиран и външнотърговският режим, като се премахнаха всички
ограничения при износа на зърнените храни и продуктите, получени при тяхната
преработка.
От съществено значение за развитието на зърнопреработващата
промишленост е и устойчивото развитие на зърнопроизводството, стабилизирането
на зърнения пазар, регламентирането на изискванията за съхранение на зърно и
осигуряването на запаси, необходими за преодоляване на затруднения при
снабдяването с тази суровина.
Тези проблеми са решени с приетия през 1998 г. Закон за съхранение и
търговия със зърно и съответните поднормативни актове към него: Наредбата за
условията и реда за регистриране на търговците на зърно, Наредбата за лицензиране
и контрол на публичните складове и зърнохранилищата и Наредбата за условията и
реда за създаване на компенсационните фондове и техните функции. С тези наредби
се създават условия за равнопоставено участие на търговците в зърнения пазар и
сигурност при съхраняване на зърнените храни в зърнохранилищата и публичните
складове, защита на интересите на влогодателите на зърно и техните финансови
гаранции и изискванията за въвеждане и утвърждаване на системата от складови
записи.
Съгласно Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ)е създадена
Националната служба по зърното (НСЗ). Тя осъществява контрол върху публичните
складове за зърно и зърнохранилища и търговците на зърно, както и върху
качеството на зърното.
Националната служба по зърното включва в състава си Централно управление
и 7 регионални центрове с лаборатории, 2 от които са акредитирани.
През 1999 г. в изпълнение на ЗСТЗ НСЗ започна лицензирането на силозноскладовото стопанство за зърно на страната като зърнохранилища и публични
складове за зърно. За тази функция НСЗ събира такси, определени с тарифа на
Министерския съвет, които осигуряват практически разходите за функциите й
определени със закона. Постъпленията от тази дейност за 6-месечието са 98 780 лв.
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Очакваните приходи от държавни такси до края на годината се предвижда да бъдат в
размер 200 000 лв.
Очакваните приходи през 2000 г. от изменение на лицензии или извършване на
справки по регистъра ще бъдат в размер 20 000 лв.
За осъществяване на дейността, за която НСЗ е създадена със закон, е
необходимо да бъде предвидена бюджетна субсидия за текущи разходи в размер не
по-малък от 300 000 лв.
Във връзка с изпълнението на Закона за съхранение и търговия със зърно и
наредбите към него НСЗ е лицензирала 81 зърнохранилища и 4 публични склада за
зърно. Капацитетът на лицензираните зърнохранилища е над 600 хил. т, а на
публичните складове за зърно - около 100 хил. т.
В изпълнение на договореностите между Департамента по земеделие на САЩ
и МЗГАР за въвеждане на механизмите, предвидени в ЗСТЗ, 12 специалисти на НСЗ
са обучени за инспектори в Канзас и Арканзас - САЩ.
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа възложи на НСЗ
да получи заявките от публичните складове за зърно и да поръча отпечатването на
складовите записи. До септември 1999 г. са отпечатани 1000 броя складови записи.
При осъществяване контрола на търговците на зърно са съставени 5 акта за
административни нарушения на регистрирани търговци за неизпълнение на
декларираните от тях задължения в молбата-декларация от приложението към чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда на регистриране на търговците на зърно.
Съставени са 2 акта за административно наказание на лица, извършващи търговия
със зърно без необходимата регистрация в МЗГАР.
Предстоят проверки, по които се събира предварителна информация. За поефективното осъществяване на контрола на търговците на зърно НСЗ работи
съвместно с органите на МВР, Съюза на земеделските кооперации в България,
областните земеделски служби и др. За целта НСЗ е разработила проект на
Инструкция за организацията и взаимодействието между службите на МВР и НСЗ
при МЗГАР .
Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗСТЗ НСЗ извърши предварително окачествяване на
пшеница - реколта 1999 г. Анализирани са 1000 партиди пшеница, окачественото
количество възлиза на 850 хил. т. Заключенията от анализа и обобщението на
резултатите за качеството на пшеницата са предоставени официално на МЗГАР.
Освен по показателите по БДС, пшеницата е окачествена и по показатели
количество на суров протеин и число на падане, с които се допълва
характеристиката на зърното при търговия.
С развитието на система от складови записи ще се осигури възможност за
безналична търговия със зърно, която да осигурява на зърнопроизводителите
необходимите им финансови средства и алтернатива за реализация на
произведеното от тях зърно.
Значителна роля за стабилизиране на зърнопроизводството и за осигуряване
на необходимата суровина на зърнопреработващата промишленост има и ДФ
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"Земеделие" чрез кредитните линии, насочени за подпомагане производството на
пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед, а така също и субсидиране на разходите,
свързани със съхранение на пшеница за хляб.
През 1999 г. беше приет Закон за фуражите. С него се регламентират
условията за производство и търговия на фуражите, контролът върху фуражите и
фуражните суровини и правомощията на държавните органи. Нормативната уредба
на тази материя е предпоставка за по-ефективно развитие на този бранш.
Качеството следва да стане елемент на лоялна конкуренция между производителите
както на фуражни суровини, така и на комбинирани фуражи. По този начин ще се
създадат благоприятни условия за производство и на качествена животинска
продукция, конкурентоспособна на международните пазари.

2. Наука и образование
2.1. Образование
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа за учебната 19992000 г. финансира общо 100 училища, в т.ч.:
- 70 техникума по селско стопанство;
- 14 техникума по горско стопанство;
- 9 техникума по хранително-вкусова промишленост;
- 3 техникума по ветеринарна медицина;
- 1 лозаро-винарски техникум;
- 2 техникума по млечна промишленост;
- 1 техникум по зърнопреработване;
Изучаваните специалности в техникумите са 42, а преобладаващите са:
земеделски техник; икономика на земеделското стопанство; технология на
хранително-вкусовата промишленост; механизация на селскостопанската техника. За
учебната 1998-1999 г. е открита специалността "Коневъдство".
Изучаваните специалности в средните професионални училища са 31.
Преобладаващите са: монтьор и водач на селскостопанска техника; земеделец,
оператор в хранително-вкусовата промишленост; оператор в мебелното
производство.
За усъвършенстване на професионалното образование и обучение е
разработена и внедрена съвременна система, която е съвместима със стандартите
на ЕС. По проекта УПОО чрез Програмата ФАР на ЕС са включени следните
професии:
1. "Техник в дърводобива" - пилотно училище - СПТУ по дървообработване в Плевен;
2. "Фермер" - пилотни училища: Техникумът по горско стопанство - Пазарджик, и
СПТУ по селско стопанство - Брегово.
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Проектът предлага възможност за развитие на системата на професионално
образование и обучение в България на три нива - национално, училищно и развитие
на персонала.
2.2. Научни услуги и консултации
Националната система за съвети в земеделието /НССЗ/ и през 1998 г. продължи
да функционира с финансовата помощ на Програмата ФАР. Проектът приключи в
края на 1998 г. В края на 1999 г. ще стартира нов проект по Програмата ФАР за
институционално утвърждаване на НССЗ. Въпреки обективните затруднения от
финансова гледна точка звената на НССЗ не са прекъснали поетите ангажименти и
продължават своята дейност, като консултират, подпомагат, ориентират и обучават
земеделските производители в условията на пазарната икономика. НССЗ подпомага
правителството при формиране на държавната политика в селското стопанство и
прокарването й в аграрния сектор.
Ръководството на МЗГАР оценява значението на НССЗ и я подкрепя.
Структурата на НССЗ е променена и тя функционира на две нива – национално и
местно. Областното ниво отпадна поради новото административно деление на
страната и финансовите затруднения по създаването на нови областни служби за
съвети в земеделието.
• На национално ниво:
Цялостната дейност на НССЗ се ръководи от управление “Наука и образование”
на МЗГАР. Освен централния офис функционират и 4 национални центъра:
Информационен, Учебен, Агробизнес и счетоводство и Аналитична лаборатория,
комбинирана с Местната служба за съвети в земеделието за специализирани съвети
по агрохимия и растениевъдство.
На национално ниво функционират и три специализирани служби за съвети в
земеделието /СССЗ/: Специализирана служба за съвети по растителна защита,
Специализирана служба за съвети в поливното земеделие и Специализирана служба
за съвети в лозарството и винарството.
• На териториално ниво:
Продължава функционирането на 30 местни служби за съвети в земеделието
/МССЗ/ с екипи от по четирима експерти и един ръководител, които са с основни
специалности: агроном, зооинженер или ветеринарен лекар, икономист, инженер селскостопанска техника. Ръководителят на екипа е с дублираща специалност в
зависимост от района на действие на МССЗ.
Предвижда се преобразуване на НССЗ в национална служба като юридическо
лице към МЗГАР. Последната ще се създаде чрез отделяне от досегашната
Селскостопанска академия.
Информационна система към НССЗ
Към НССЗ функционира изградената локална мрежа в МЗГАР, състояща се от
Интернет и файлов сървър. Вече функционира програмният продукт “Фермер
88

Консулт”, който дава възможност за експресно проектиране и управление на
зърнопроизводството.
Завършен е модулът за агробизнес и счетоводство. Има готов модул за
напояването. Предстои разработката на модул за животновъдството и обвързването
на всичките в единна система, която ще подпомага разработката на бизнеспроекти.
Продължава дейността по разработването на web страниците за всяко звено от
системата.
С развитието на информационната система на НССЗ се улеснява
комуникацията между всички нива на НССЗ и пълен достъп до Интернет.
Предстои разширяване на обхвата на информационната система чрез
поетапно включване в нея на другите национални служби към МЗГАР.
3. Състояние на информационната система на МЗГАР
В МЗГАР се събира необходимата за управленските структури оперативна
информация. Централното управление на министерството събира информация за:
- хода на различните земеделски кампании в растениевъдството –
предсеитбена подготовка, сеитба, наторяване, жътва, мероприятия по трайните
насаждения, участие в механизацията; изкупуване на селскостопанската продукция;
- информация за животновъдството: брой животни и животинска продукция;
- идентификация (маркиране) на селскостопанските животни;
- състояние на машинно-тракторния парк;
- регистър и финансови отчети на търговските дружества в МЗГАР;
- за договорите на фонд “Земеделие”.
Освен това в структурите на ГУ “Поземлена реформа” са създадени цифрови
модели на планове за земеразделяне с регистри на имотите и на собствениците и е
създадена организация за поддържане на плановете в актуално състояние.
Националното управление по горите събира информация за:
- горския фонд, охраната и защитата на горите, залесяването и борбата с
ерозията;
- ловната дейност;
- производството и реализацията на дървесина.
“САПИ” ЕООД събира агропазарна информация – цени и търговия със
земеделска продукция.
Официална агростатистическа информация МЗГАР получава от НСИ, а
информация за вноса и износа на земеделска продукция – от Главното управление на
митниците..
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ІV. Горско стопанство
1. Възстановяване на горите и земите от горския фонд и структурна реформа.
Основни приоритети в областта на горското стопанство през 1999 г. са
възстановяването на собствеността на горите и земите от горсkия фонд и изпълнение
на § 5 от Закона за горите, а именно преструктурирането на горските стопанства.
По отношение на процесите на възстановяването на собствеността на горите
и земите от горския фонд бяха направени допълнения в приетия Закон за
възстановяване на собствеността на горите и земите от горския фонд, като бяха
определени условията и редът за възстановяване на собствeността на гори и земи от
горския фонд на собственици, чиито документи са изгубени или унищожени, но не по
тяхна вина. Конкретизират се и редът и начинът за възстановяване на гори и земи от
горския фонд на член-кооператори или на техните наследници, членували в
горовладелски кооперации.
Прие се наредба на основание на чл. 10, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с която се уреждат
редът и начинът за въвеждане във владение на собственици на земеделски земи,
залесени или самозалесили се и превърнати в гори. С тази наредба се уредиха и
взаимоотношенията между държавните лесничейства и поземлените комисии при
възстановяване на тези гори - отписване от държавния горски фонд и вписване в
други фондове. Издирват се архивни документи за установяване на собствеността на
общинските гори и пр.
Вторият приоритет бе провеждането на структурната реформа. До 1 април
1999 г. горските стопанства бяха преструктурирани, като контролните и
охранителните функции бяха поети от 177 държавни лесничейства. Стопанската
дейност беше поета от новосъздадените 61 ЕАД. С разделянето на дейността бяха
разделени сградният фонд и дълготрайните материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите на лесничействата и ЕАД.
Създадените 177 държавни лесничейства са на пряко подчинение на
Националното управление по горите, като предстои обединяване и създаване на
нови лесничейства. Това се налага от факта, че с преминаването на националните
паркове на пряко подчинение на МОСВ в редица райони площите, стопанисвани от
определени лесничейства, силно намаляха, а, от друга страна, определени
лесничейства са с прекалено големи територии, създаващи затруднения за
управлението им. Едноличните акционерни дружества са в период на подготовка за
приватизация.
Средната численост на персонала, зает в държавните лесничейства, по разчет
е 11 087 бройки, средното възнаграждение за полугодието на едно лице възлиза на
1 092 228 лв. ( неденоминирани).
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2. Залесяване и борба с ерозията
Разчетът за залесяване е определен на базата на приетата Национална
програма за 1999 - 2000 г. През полугодието са създадени 6 515 ха горски култури,
което представлява 87,5% от годишния разчет. Изпълнението на разчета ще се
постигне с есенното залесяване. През 2000 и следващите години се предвижда
намаляване на площта за залесяване поради нарастване дела на естественото
възобновяване на горите, намаляване реалната площ на насажденията за
реконструкция, ограничените финансови средства и проблемите, съпътстващи
процеса на възстановяване собствеността върху горите.
Производството на фиданки за залесяване, осъществявано в горските
разсадници, се редуцира спрямо 1998 г. поради намалената необходимост от
фиданки за залесяване и се очаква да достигне 85,1 млн. бр. С тези и с
прогнозираните за производство през 2000 г. количества фиданки ще се задоволят
нуждите за залесяване и попълване на култури през следващите 2 години.
През 1998 г. са построени 693 куб. м. баражи. През тази година, поради
недостиг на средства, ще се извърши строителство на 3 баража с общо 473,6 куб. м.
Данните за 2000 г. в таблица 46 са определени съгласно прогнозата за
развитие на горското стопанство 2000 - 2006 г.
Таблица 46
М Е Р О П Р И Я Т И Я,
изпълнявани в областта на залесяването, горските разсадници и борбата с
ерозията
№ Мероприятия

1.

Отче Изпълне Очаквано Прогно Необходи
Мярка
т
ние
изпълнен
за
ми
1998 за 6-те
ие
2000 г. средства
г.
месеца
1999 г.
(в хил.
на 1999
лв.)
г.

Събиране на
семена
–
всичко:
В.т.ч.иглолист
ни

кг

14701
9

3003

247730

184200

240

кг

1921

243

2130

2400

68

широколистни

кг

14509
8

2760

143600

180800

172
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2.

3.
4.

Производство
на
фиданки за
залесяване
Залесяване
Строителство
на
баражи

хил.
бр.

11473
9

-

85100

88600

2570

ха
куб. м

7408
693

6515
-

7000
473,6

7000
311

10500
70

3. Управление и стопанисване на горите и земите от горския фонд
През първото шестмесечие на 1999 г. бе проведен конкурс за възлагане на
държавна поръчка по изработване на 16 лесоустройствени проекта, което
представлява 1/10 от общата площ за устрояване и се равнява на годишно
предвидената площ за устройство. В конкурса участваха всички държавни и частни
фирми, занимаващи се с устройство на гори. Прието бе решение на Министерския
съвет за изработване на цифров модел за графичната база от данни на горския фонд.
Подготвени и подписани бяха решения на Министерския съвет и заповеди на
министъра на земеделието, горите и аграрната реформа за изключване и
предоставяне на площи от държавния горски фонд за над 5 000 хил. лв. Приети бяха
изработените лесоустройствени проекти за 16 държавни лесничейства с обща площ
362 558 ха.
Разпределението на общата горска площ по отчетни данни към 31 декември
1998 г. показва, че общата площ на горския фонд е 3 877 557 ха, от които: 1 276 251 ха
иглолистни; 726 243 широколистни високостеблени; 839 821 ха за реконструкция;
911 179 ха издънкови за превръщане и 124 063 ха нискостеблени. Предвиденото по
лесоустройствен проект ползване е в размер 6 647 942 куб. м, комплектуваното
ползване е 5 268 292 куб. м, а действително отсеченото – 5 490 765 куб. м, от които
4229 238 куб. м промишлен дърводобив, 628 897 куб. м суха и паднала маса и
718 672 куб. м от санитарни сечи.
Основно лесовъдската дейност при стопанисването на горите е свързана с
извеждането на сечи, които осигуряват естественото семенно и вегетативно
възобновяване на зрелите дървостои с отгледните сечи в млади, средновъзрастни и
дозряващи насаждения и култури и санитарни сечи - за подобряване на общото им
здравословно състояние и увеличаване на тяхната продуктивност. Провеждането на
тази дейност осигурява съхраняване, развитие и обогатяване на горските екосистеми
и биологичното разнообразие в тях и реализира предвиденото с лесоустройствените
проекти ползване, а с това и на заложените в тях екологически, икономически и
социални показатели,
Стопанисването на горите обхваща залесена площ от 3 458,5 хил. ха с общ
дървесен запас 467 179,5 хил. куб. м при среден прираст 3,8 куб. м на 1 хектар.
Разпределението на площта на изведените възобновителни и отгледни сечи в
горите от горския фонд (ГФ) през 1998 г. и очакваното изпълнение през 1999 г. спрямо
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предвидените с лесоустройствените проекти (ЛУП) площи в хектари е показано в
таблица 47.
Таблица 47
Данни за изпълнението и предвижданията за изпълнение (по площ) на отгледните и
възобновени сечи

Година

Показател

1998 По
лесоустройствен проект
( ЛУП)
Действителн
о
отсечено
(ДО)
% ( ДО
/ЛУП)
1999 По
лесоустрой ствен проект
(ЛУП)
Очаквано
(О)
% ( О / ЛУП)

Отгледн
и
сечи
124 140

Възобновени
сечи

В т.ч.
окончателн
а
фаза
44 854
2270

Мярка: ха
От нея: в
издънкови
гори за
превръщане
807

88 955

34 398

1811

576

71,7

76,7

79,7

71,4

124 140

44 854

2270

807

110 727

38 109

2270

807

89,2

85,0

100,0

100,0

Усвояването на предвиденото по лесоустройствените проекти ползване от главни
и отгледни сечи през 1998 г. и очакваният добив за 1999 г. са посочени в таблица 48.
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Таблица 48

Година

1998

1999

Данни за изпълнението и предвижданията за изпълнение на
ползването (по запас)
Мярка: хил. куб. м.
Ползване
Стоящо общо
В т.ч. отгледни
% от
сечи
общото

По
лесоустройств
ен
проект ( ЛУП)
Действително
отсечено (ДО)
% ( ДО / ЛУП)
По
лесоустройств
ен
проект ( ЛУП)
Очаквано (О)
% ( О / ЛУП)

6647,9

ползване
3284,4
49,4

5490,8

2560,6

46,6

82,6
6647,9

78,0
3284,4

49,4

5477,1
82,4

2923,9
89,0

53,4
-

В изпълнение на предвиденото средно годишно ползване по ЛУП за 1999 г. е
комплектуван лесосечен фонд в размер 5477,1 хил. куб. м стояща маса, или
4440,5 хил. куб. м лежаща маса.
Спрямо предвиденото средногодишно ползване по лесоустройствени проекти
общо комплектувания лесосечен фонд е 83 %, който е еднакъв и при иглолистните, и
при широколистните.
Поради въведените ограничения и забрана за ползване на горите, върху които е
възстановена или е открита процедура по възстановяване на собствеността и през
1999 г. няма да се провеждат цялостно предвидените с лесоустройствените проекти
лесовъдски мероприятия.
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Редът и условията за ползването на дървесината в горите е определен с Наредба № 30 (ДВ, бр. 146 от 1998 г.) като постановките залегнали в нея са задължителни за
ползвателите.
Изпълнението на горскостопанските мероприятия до 30 юни 1999г. е, както
следва:
През 1999 г. са планирани да се изведат отгледни сечи за регулиране на
дървесния състав и подобряване на растежните условия общо върху площ от 73 108
ха,
или
66,2 % от предвидените по лесоустройствени проекти площи. От тях върху 52 642 ха са
планувани отгледни сечи в млади и средновъзрастни насаждения и култури до
40-годишна възраст, като върху 27 965 ха са сечите без материален добив.
Изведени са осветления върху 2126 ха, което е 14,9 % изпълнение на разчета за
годината и прочистки без материален добив върху 12 362,4 ха, което е 12,3 %
изпълнение на разчета.
Общо изпълнението на отгледните сечи в млади насаждения и култури до
40-годишна възраст за полугодието е 17,6 % спрямо разчета и 10,9 % спрямо ЛУП.
Значителното изоставане на отгледните сечи, в т.ч. осветленията и прочистките,
спрямо предвижданията на лесоустройствените проекти е в резултат на
необходимостта държавните лесничейства да водят с предимство санитарни сечи
върху значителни площи съхнещи и опожарени насаждения и култури. Друго
основание за това са ниското технологическо ниво на работа и техническо
оборудване, недостатъчни финансови средства за строителството на горски пътища и
за закупуването на специализирана малогабаритна дърводобивна техника и всичко
това в условията на ограничаване и спиране на ползването в площи с възстановена
собственост или с открита процедура по възстановяване на собствеността в горите и
земите от горския фонд.
През настоящата година са планирани да се изведат санитарни сечи върху
20 198 ха, което е 172,4 % спрямо предвиденото по лесоустройствени проекти, а за
шестте месеца са изведени общо 5291 ха, или 26,2 % спрямо разчета.
Досега в горските семепроизводствени насаждения са изведени селекционни
сечи върху 593 ха при планувани 1251 ха.
С оглед осигуряване на естественото възобновяване в зрелите насаждения е
предвидено средногодишно да се ограждат 372 ха. Планувани са 1243 ха, а са
оградени 286 хектара.
Извършено е подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 858 ха
при разчет за годината 3216 ха, или 26,7 % изпълнение.
През полугодието е извършено кастрене на стоящи дървета за формиране на
качествена дървесина върху 1457 ха, в т.ч. на 1243 ха топола при планувани съответно
4052 ха и 3541 ха, или изпълнението на разчета е 36,0 % и 35,1 %.
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4. Защита на горите от вредители и болести
Защитата на горите от вредители и болести е един от основните приоритети в
работата на Националното управление по горите. Проведените мероприятия по
защитата на горите през 1998 г. са дадени в таблица 49.
Таблица 49
Данни за проведените лесозащитни мероприятия през 1998г.
МЕРОПРИЯТИЕ

ПЛАН (в ха)

1. Авиобиологична борба с вредители
2. Авиохимична борба с вредители
3. Наземна химична борба с болести и
вредители
4. Механична борба с болести и вредители
5. Санитарни сечи
ОБЩО

ОТЧЕТ (в
ха)
86 180
62 594
97 746
108 462
2 227
1 594

13 351
14 039
213 543

4 169
29 040
206 185

За провеждането на лесозащитните мероприятия са изразходвани общо
5 175 218 лв. (деноминирани), в т. ч. за закупуване на препарати 4 443 606 лв.
(деноминирани).
Таблица 50
Данни за проведените лесозащитни мероприятия
през първото полугодие на 1999г.
МЕРОПРИЯТИЕ
ПЛАН (в ха) ОТЧЕТ (в ха)
1. Авиобиологична борба с вредители
58 919
47 224
2. Авиохимична борба с вредители
69 233
49 072
3. Наземна химична борба с болести и вредители
1 376
930
4. Механична борба с болести и вредители
6 603
621
5. Санитарни сечи
31 796
5706
ОБЩО
167 927
103 551
За лесозащита за първото полугодие са изразходвани 2 918 523 лв.
(деноминирани), в това число за закупуване на препарати
2 444 107 лв.
(деноминирани).
Предстои провеждане на борба срещу листогризещи вредители през второто
полугодие на 1999 г. върху площ от около 28 000 дка иглолистни гори и извеждане на
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санитарни сечи. Осигурени са за тази цел необходимите финансови средства от
НФ "Българска гора".
През пролетта на 1999 г. приключи успешно изпълнението на проект на
ФАО "Спешни мерки за борба с гъботворката в българските гори", съфинансиран от
НФ"Българска гора" и Националния фонд за опазване на околната среда при
Министерството на околната среда и водите.
През 2000 г. все още проблеми ще създават комплекс от листогризещи вредители
/педомерки, листоврътки, златозадка и др./ в дъбовите гори.
В иглолистните гори ще се предприемат мерки за намаляване плътността на
короядите в съхнещи и засегнати от ветровали насаждения.
5. Ловно стопанство
В тази област предстоящите за решаване задачи най-общо се свеждат до
провеждането на правилна и реална таксация на дивеча, определяне на нормите за
отстрел и грижите за дивеча.
Резултатите от проведените таксации на дивеча за периода 1994-1999 г. са
посочени в таблица 51.
Таблица 51
Таксация на дивеча за периода 1994-1999 г.
Вид дивеч
1.Благороден
елен
2. Елен
лопатар
3. Сърна

1994 г. 1995 г.
бр.
бр.
29 489 26 214
6 579

5 860
86 802

4. Дива свиня

101
907
42 295

5. Дива коза

2 058

2 087

6. Муфлон

3 063

2 625

7. Глухар

2 044

2 227

78
63
44
854

79
35
32
852

8. Зубър
9. Тибетски як
10. Козирог
11. Мечка

37 583

1996 г. 1997 г.
бр.
бр.
22 539
21
398
4 951
4
454
78 802
73
990
37 551
37
485
2 062
2
249
2 457
2
462
2 150
2
166
72
76
42
43
26
34
880
880

1998 г.
бр.
19 895

1999 г.
бр.
18 974

4 221

4 200

70 481

69 795

38 661

41 536

2 063

1 799

2 075

2 066

2 068

2 389

73
41
34
870

70
37
23
876
97

12. Заек
13. Фазан
14. Яребица
15. Кеклик

488
090
148
130
343
420
52 180

442
285
147
584
317
890
48 234

460
970
153
518
342
696
43 429

417
199
124
031
294
641
41
879

437 639
118 036
296 300
38 876

460
572
117
569
317
610
39 012

Резултатите сочат, че запасите от едрия дивеч, с изключение на дивата свиня,
глухара и мечката, продължават да намаляват макар и с по-малки темпове в
сравнение с миналата и предходните години. Основно причините за това се крият в
ширещото се бракониерство, при което се избиват елитни екземпляри.
Друг основен фактор за ниския прираст при останалите видове е високата
плътност при вълка и чакала и скитащите и подивели кучета.
Въз основа на данните от таксацията се изготвя и утвърждава планът за
ползването.
Реализираното ползване по видове дивеч и добитото дивечово месо за периода
1994-1998 г. е посочено в таблици 52 и 53.
Таблица 52
Реализирано ползване по видове дивеч
Сезон Бл. Съ
еле рна Елен
н
лопа
тар
1993/ 138
209
94
7
682
1994/ 112
169
95
7
750
1995/ 101 458
191
96
6
1
1996/
401
151
97
710 0
1997/
212
98
575 833
1998/
121
319
99
604 2

Див
а
сви
ня
2283

Муфл
он

67

Меч Ди
ка ва
коз
а
10

40

Глух
ар

6537

82
66

6
9

Ти
б.
як
-

-

4

-

2

-

25
3

1658

Зуб
ър

7862
9437

82
89
84

10
13
13

26
990
-

25
69

2

526
170
2 666
368
-

5

1

21
2

8256

Перн
ат
дивеч

46
32
47

16
14

-

16
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За ловните сезони 1993/1994 г. и 1994/1995 г. посоченото ползване се отнася само
за държавните ловностопански райони, а за останалите сезони е общо за страната.

Таблица 53
Добито дивечово месо по видове дивеч / в т.ч. за износ/ в
държавните ловностопански райони
1994
1995 г. /кг/ 1996 г. /кг/ 1997 г. /кг/ 1998 г./кг
/
г./кг/
1. Благороден
99 051
67 454
36 416
31 978
33 570
елен
2. Елен
5 267
3 327
3 142
1 848
4 410
лопатар
3. Дива свиня
47 020
53 956
48 651
33 827
34 215
4. Муфлон
1 669
1 131
1 224
764
1 670
5. Дива коза
1 725
514
320
327
6. Сърна
9 193
6 870
4 833
2 460
1 504
7. Заек
604
52
32
147
8. Яребица
411
266
101
9. Глухар
23
70
10. Фазан
10 675
1 428
8 220
4 576
3 495
Общо добито
173 479
136 354
103 321
76 091
79 677
месо
/69
/55
/49
/21
/11
/ в т.ч. за
155/
456/
878/
064/
000/
износ/
Видове дивеч

По линията на международния ловен туризъм размерът на ползването при
различните видове варира от 5 до 20% от разрешеното общо годишно ползване на
дивеча. В таблици 54 и 55 е посочен броят на чуждестранните ловци, посетили
страната, реализираната валута от трофеи, услуги и дивечово месо и добитите
трофеи.
Таблица 54
Данни за международния ловен туризъм
Година
1994
1995
1996
1997

Брой чуждестранни
ловци
1811
1456
1479
1667

Реализирана валута
/хил. DM/
4500
5450
4540
5093
99

1998

1401

4692
Таблица 55

Добити и оценени трофеи по линията на международния ловен
туризъм за периода 1994-1998 г.
Вид дивеч
199419951996199719981995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
Бл. елен
366
373
336
266
270
Елен
126
113
59
58
79
лопатар
Сърна
377
241
189
205
73
Муфлон
66
49
18
49
47
Дива
275
249
211
192
245
свиня
Дива коза
3
6
46
32
48
Мечка
3
6
10
13
12
Зубър
4
2
2
2
2
Тиб. як
2
1
Вълк
4
7
3
7
9
Дива котка
10
4
18
За опресняване на кръвта, задивечаване на отделни райони и за подпомагане
развитието на дивечовите запаси ежегодно в държавните ловностопански райони се
извършва разселване на едър дивеч. За периода 1994-1998 г. броят на разселените
животни е посочен в таблица 56.

Година
1994
1995
1996
1997
1998

Бл. елен
27
26
28
16
13

Таблица 56
Данни за разселения дивеч
Елен
Муфлон
Дива свиня
лопатар
99
10
25
157
64
31
145
6
27
63
5
22
32

За 1999 г. в областта на ловното стопанство се предвижда: засилване на мерките
по опазване на дивеча; ограничаване на бракониерството; провеждане на поефикасна таксация на дивечовите запаси; въвеждане на ограничения в ползването
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на дивеча; регулиране числеността на хищниците и по-специално на вълка и чакала;
утвърждаване позициите на международния ловен туризъм и разработване на нова
нормативна база, регламентираща ловното стопанство.
Въпреки предвиденото ползване и през настоящия ловен сезон отстрелът при
едрия дивеч ще се извършва предимно по пътя на:
- селекцията - като се отстрелват само животни, подлежащи на задължителен
селекционен отстрел;
- санитарен отстрел;
- организиран ловен туризъм, като се води строг контрол и се налагат съответни
санкции при отстрела на млади и перспективни животни.
6. Дърводобив
Очакваното производство от промишлен дърводобив по разчет следва да
достигне обем 3 676 075 м3 и за местно население обем 848 680 м3.
Очакваният добив на дървесина през 2000 г. ще бъде около 3 024 700 м3.
7. Търговска дейност
Търговската дейност за I полугодие на 1999 г. има следните измерения:
Външен пазар
За отчетния период на външния пазар са реализирани 49 337 м3 дървесина за
2 276 130 хил. лв. /неденоминирани/.
Изнесената строителна дървесина е 46 921 м3, от които иглолистна - общо
18 250 м3, в т. ч.: едра - 592 м3, средна - 13 892 м3, дребна и дърва - 3766 м3. Общо е
експортирана 31 087 м3 широколистна дървесина, от която едра - 1198 м3, средна 14 800 м3, дребна - 3397 м3, и дърва - 11 692 м3.
Средно претеглени експортни цени по категории дървесина са дадени в
таблица 57
Таблица 57
Експортни цени за 6-месечието на 1999 г.
Иглолистни
едри
средни
дребни
Широколистни
едри
средни
дребни
дърва

лв./куб. м
109 274
71 235
38 117
84 611
31 822
34 058
33 326
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Вътрешен пазар
В страната е реализирана 1 381 844 куб. м дървесина, както следва:
- Иглолистна едра дървесина - 205 529 м3, средна - 176 069 м3, дребна - 71 943 м3,
дърва - 78 667 м3, и вършина - 50 м3.
- Широколистна едра дървесина - 167 042 м3, средна - 159 388 м3, дребна 36 620 м3, широколистни дърва - 482 824 м3, и вършина - 3 712 м3.
Местното население е получило общо 93 941 м3 дървесина, от която дърва 58 984 м3.
Цените за вътрешния пазар за отчетния период са дадени в таблица 58.

Таблица 58
Цени на дървесината за вътрешния пазар
Иглолистни
материали
едра
средна
дребна
дърва
Широколистни
едра
средна
дребна
дърва

лв./куб.
м
75 869
34 861
24 930
29 692
71 140
26 921
25 486
31 225

8. Защитени територии
Досегашната политика при управлението на защитените територии в България /в
частност на природните паркове, защитените местности и природните
забележителности/ е имала за свой приоритет предимно консервация на
биологичното разнообразие и природните феномени посредством засилена охрана и
ограничено ползване на природните ресурси. Основен акцент е поставен върху
забраните за извършване на различни дейности. Поради това в общия случай
отношението на обществото като цяло и особено на местното население към тези
територии е с преимуществено негативни измерения. Не съществува връзка и
съгласие между социално-икономическите интереси на обикновените хора и целите
на природозащитата. От своя страна това поражда редица проблеми при опазването
на биологичното разнообразие, които в повечето случаи са трудно решими. Силното
ограничение върху ползването на дивечови и дървесни ресурси предизвиква като
102

ответна реакция бракониерството. Подобни са и проблемите с незаконната паша,
събирането на билки, а също и конфликтите, свързани с ползването на земеделските
територии.
От гледна точка на съвременните европейски тенденции при управлението на
защитените територии наложително е като основен подход в тази област да бъде
възприета тяхната социологизация. Изключително важно е природозащитните
режими за управление да бъдат превърнати от тежко ограничение за местните
общности в един социално-икономически инструмент и лост за регионално развитие.
По такъв начин се обуславят основните насоки за действие по опазване на
биологичното разнообразие в горския фонд на страната. Тези насоки са свързани
преди всичко с:
1. Институционално укрепване на поделенията на Националното управление по
горите във връзка с опазване и възстановяване на биоразнообразието.
2. Изготвяне на планове за управление и последващи от тях устройствени
проекти на природни паркове и приоритетни защитени местности и природни
забележителности.
3. Развитие на алтернативни форми на ползване на природните ресурси.
4. Дейности по интерпретация на биологичното разнообразие.
5. Подобряване на нормативната база за управление на горския отрасъл от
гледна точка на биоразнообразието.
6. Създаване на ГИС природните паркове, защитените местности и природните
забележителности с необходимите компоненти за управление, опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие.
7. Попълване на празнините в познанията за качествените и количествените
характеристики на защитените територии.
8. Планиране, проектиране и изпълнение на конкретни поддържащи или
възстановителни мерки за местообитания и видове в защитени територии, където
това е необходимо.
9. Ревизия на действащите в момента лесоустройствени и паркоустройствени
проекти от гледна точка на опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие.
10. Разработване на финансови механизми за реализиране на приходи от
защитените територии извън приходите от ползването на ресурси в тях.
11. Преоценка и развитие на съществуващата мрежа от защитените територии граници, режими, предназначение и функции, категоризация.
Данни за природните паркове, другите защитени територии и необходимите
средства за издръжка са дадени в таблици 59, 60 и 61.
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Таблица 59
Обща площ на природните паркове, стопанисвани от Националното управление по
горите
Природен парк

1
ПП”Русенски Лом”
ПП”Сините камъни”
ПП”Шуменско
плато”
ПП”Златни пясъци”
ПП”Странджа”
ПП”Витоша”
1
ПП”Врачански
Балкан”
ПП”Етъра”
ПП”Дъбовете”
(“Кобаклъка”)
Общо за страната 9
бр.

Обща площ (ха) Самостоятелна
паркова
администрация
2
3
3 259,8
+
7 094,1
+
3 929,9
+
1 320,2
116 136,2
26 606,6
2

+
+
+
3

30 129,9

+

463,5
404,1

-

189 344,3

Таблица 60
Данни за други защитени територии
Категория
Защитени местности
Природни
забележителности
Всичко

брой
103
426

Площ(ха)
21 700,0
23 153,3

529

44 853,3
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Таблица 61
Средства за мероприятия по защитени територии
Природен парк
ПП”Шуменско плато”
ПП”Златни пясъци”
ПП”Странджа”
ПП”Вр. Балкан”
ПП”Рус.Лом”
ПП”Сините камъни”
ПП”Витоша”
Общо

План
Отчет юни
1999г.
1999 г.
25 000
32 000
35 000
32 000
21 000
26 000
27 000
198 000

5 000
12 000
18 000
10 000
8 000
7 000
3 000
63 000

V. Търговска дейност
1. Външнотърговски режим
През 1998-1999 г. търговската политика на Република България в аграрния
сектор бе ориентирана към постепенна либерализация на търговията със земеделски
стоки. Митническите ставки за селскостопански продукти бяха намалени в
съответствие с поетите международни ангажименти. От 1 януари 1998 г.
средноаритметичните тарифни ставки на митата по вноса за земеделски стоки бяха
27,45 %, а в началото на 1999 г. – 24,61 %. Съгласно тригодишното споразумение с
МВФ и споразуменията в рамките на СТО средноаритметичните вносни мита за
земеделска продукция ще бъдат постепенно намалени до 24% през 2000 г. и до 22%
през 2001 г.
Отбелязан бе напредък и в либерализацията на външнотърговския режим на
страната. Размерът на експортните такси, събирани през 1998 г., бе значително
намален в сравнение с 1997 г. През 1998 г. бяха отменени експортните такси и за
слънчогледово олио, слънчогледови семена и за детайли от обработен дървен
материал, а от началото на 1999 г. - за живи животни, кожи и вълна. От началото на
1999 г. експортни такси се събират само при износ на необработен и фасониран
дървен материал.
От 1 януари 1999 г. се премахна разрешителният режим за внос на живи
животни и регистрационният режим за износ и внос на селскостопански стоки.
Разрешителен режим се прилага единствено за ограничен кръг стоки, за които
поддържането на неавтоматично лицензиране е обосновано със защитата на
човешкия живот и здраве, на растителния и животинския свят.
От началото на 1999 г. отпаднаха временните тарифни квоти. България не
прилага количествени ограничения.
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Временната такса по вноса, въведена през 1996 г., бе отменена предсрочно от
1 януари 1999 г.
Съгласно тригодишното споразумение с МВФ целите в областта на
външнотърговския режим са премахване на останалите експортни такси и
прогресивно съкращаване на средната и максималната ставка на митата.
Единствената прилагана през 1999 г. експортна такса – за необработен дървен
материал, ще бъде премахната от 1 януари 2000 г.
Зърнени култури
С Постановление № 493 на Министерския съвет от 1997 г. бе уреден режимът по
внос и износ за 1998 г.
От 1 януари 1998 г. износът на зърнени култури и брашна премина на
регистрационен режим без експортни такси.
Съгласно Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското
споразумение за асоцииране на Република България към ЕС е предвидено ежегодно
нарастване с 5% на тарифните квоти за българския селскостопански износ. Този
режим се прилага от 1 юли 1997 г. За стопанската 1998-1999 г. бяха определени квоти
за внос на пшеница с произход от България към страните от ЕС в размер 2530 т, а за
1999-2000 г. - 2640 т обикновена пшеница. От 1 юли 2000 г. тази квота ще бъде
увеличена на 2750 т.
От 1 януари 1998 г. основните зърнени култури пшеница, царевица и ечемик
бяха на регистрационен режим при внос без контингент за безмитен внос, но бяха
определени квоти за внос с намалено или нулево мито на пшеница, ечемик и
царевица, посочени в приложение № 6 към т.13.1 от Митническата тарифа на
Република България за 1998 г.
Съгласно приложение № 6 към т.13.2 от Митническата тарифа на Република
България за 1998 г. бяха определени автономни тарифни квоти за внос с нулева
ставка на митото.
С Постановление № 271 на Министерския съвет от 1998 г. за мерките на
търговската политика, свързани с вноса и износа, бе премахнат регистрационният
режим при внос и износ на зърнени култури и брашна. Пълната либерализация на
режима по внос и износ създаде по-голяма сигурност у производители и търговци на
зърно и улесни достъпа на зърнените култури до международните пазари.
В приложение № 1 към Митническата тарифа на Република България за 1999 г.
са определени тарифни квоти за внос с намалено мито.
В приложение № 2 е определена автономна тарифна квота за безмитен внос
на пшеница.
В приложения № 3, 4 и 5 са описани тарифните номера на стоките с произход
от ЕС, ЕАСТ, ЦЕФТА и Турция, които са с преференциални ставки на митата при внос
в България.
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Слънчоглед
От 1 януари 1998 г. е в действие Постановление № 493 на Министерския съвет
от 1997 г. за режима по износа и вноса, съгласно което износът на слънчоглед (за
посев, черен маслодаен слънчоглед и друг, с изключение на бял слънчоглед) е на
регистрационен режим. Съгласно приложение № 4 от това постановление е в сила
експортна такса за износ на слънчоглед до 30 септември в размер 90 д. м./т.
От 1 януари 1999 г. влезе в сила Постановление № 271 на Министерския съвет
от 1998 г., с което отпадна регистрацията на износа на слънчоглед и бе въведен
разрешителен режим само за семена за посев от слънчоглед до първо размножение
включително.
Вносът на слънчоглед през 1998 г. беше на свободен режим с обща ставка на
митото при внос от 15 %. Съгласно приложение N 6.А. на Митническата тарифа на
Република България за 1998 г. е в сила автономна тарифна квота от 50 000 т безмитен
внос на черен маслодаен слънчоглед, която действаше през периода от 1 януари до
30 септември 1998 г.
През 1999 г. слънчогледът остана на свободен режим с 15 % мито по вноса,
като единствено митото на семената за посев беше намалено от 15 на 10 %, съгласно
Митническата тарифа на Република България за 1999 г. През 1999 г. отпадна
тарифната квота за безмитен внос на черен маслодаен слънчоглед. През 2000 г. за
черния маслодаен слънчоглед се въвеждат сезонни мита за периода от 1 октомври
до 31 март - 12,5%, и нулево мито за периода от 1 април до 30 септември.
Слънчогледово масло
Износът на рафинирано и нерафинирано слънчогледово масло през 1998 г.
беше на регистрационен режим (Постановление № 493 на Министерския съвет от
1997 г.). За периода от началото на годината до 30 септември 1998 г. действаше
експортна такса от 250 д.м./1000 л за нерафинирано слънчогледово масло и
рафинирано в съдове с вместимост над 3 л и 150 д.м./1000 л за рафинирано
слънчогледово масло в съдове с вместимост до 3 л.
С Постановление N 169 на Министерския съвет от 1998 г. за изменение и
допълнение на Постановление № 493 на Министерския съвет за режима по износа и
вноса от 1 октомври 1998 г. отпадат експортните такси за износ на рафинирано и
нерафинирано слънчогледово масло.
Вносът на рафинирано и нерафинирано слънчогледово масло през 1998 г. беше
на регистрационен режим с мито 10% за сурово и 15% за рафинирано слънчогледово
масло. Съгласно приложение № 6.А. от Митническата тарифа на Република България
България за 1998 г. е в сила автономна тарифна квота от 25 000 т рафинирано и
нерафинирано слънчогледово масло за безмитен внос в периода от януари до края
на септември 1998 г. През 1999 г. отпадна регистрацията на вноса на слънчогледово
масло и бяха въведени автономни тарифни квоти за безмитен внос на рафинирано и
нерафинирано масло, които отпаднаха през същата година.
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Съгласно споразумението с ЦЕФТА е в сила тарифна квота от 500 т сурово и
рафинирано слънчогледово масло с произход от Унгария с намалено мито. За
слънчогледово масло с произход от Румъния е съгласувана тарифна квота от 450 т
внос с намалено мито. Съгласно споразумението с Турция е договорена квота от
500 т внос само на рафинирано слънчогледово масло с мито 10,5 %.
Ориз
Износът на ориз за 1998 г. беше на свободен режим. Вносът на ориз съгласно
Постановление № 493 на Министерския съвет от 1997 г. беше на регистрация с
диференцирано мито 15 и 23 % за различните подпозиции.
Съгласно Митническата тарифа на страната за 1998 г. е в сила квота от
5000 т внос на ориз /позиция 1006 30 - бланширан и полубланширан/ с намалено мито
12,8 %, която се разпределя между ЕС - 2880 т, и останалите страни - 2120 т.
Така определен режимът по износа и вноса на ориз се запази до края на
годината.
С Постановление № 271 на Министерския съвет от 1998 г. от 1 януари 1999 г.
отпада регистрацията на вноса на ориз в страната. Съгласно Митническата тарифа
за 1999 г. митническата ставка за позиция 1006 30 - бланширан и полубланширан
ориз, е намалена от 23 на 20%. Продължава да действа квотата от 5000 т внос с
намалено мито.
Живи животни
Режимът по износа и вноса през 1998 г. бе определен с Постановление № 493
на Министерския съвет от 1997 г.
На регистрационен режим при вноса бяха живите животни от рода на ЕРД,
ДРД, свине и птици.
На разрешителен режим при износа бяха животните от рода на ЕРД, ДРД,
свине и птици.
През 1998 г. продължиха да се събират експортни такси макар и в значително
намален размер при износа на живи животни от рода на конете (150 DEM/бр.), ЕРД
(500 DEM/т) и ДРД (50 DEM/т). При износ за ЕС експортна такса не се дължеше.
С цел възстановяване поголовието на животните в страната при износ на живи
животни за клане или доугояване през 1998 г. бяха наложени следните забрани:
1. забранен бе износът на женски телета, юници, женски малачета и малакини до
31 декември 1998 г;
2. бракувани женски животни от рода на овцете и козите се изнасяха само през
периода от 1 септември - 30 октомври 1998 г.;
3. агнета и ярета се изнасяха до 31 май 1998 г., ако са с живо тегло до 20 кг средно
за партидата;
4. забранен бе износът на женски шилета и козлета до 31 декември 1998 г.
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Съгласно Митническата тарифа на Република България през 1998 г. расовите
животни за разплод от рода на конете, ЕРД, ДРД, свинете и домашните птици се
внасяха при нулево мито.
От началото на 1999 г. влезе в сила Постановление № 271 на Министерския
съвет от 1998 г. за мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа, като
външнотърговският режим бе значително либерализиран. Живите животни отпаднаха
от списъците на стоки, подлежащи на регистрация или на разрешителен режим;
отпаднаха експортните такси.
Съгласно Митническата тарифа на Република България за 1999 г. расовите
животни за разплод се внасят на нулево мито. Нулево мито се прилага и при внос от
страните от ЦЕФТА на коне, ДРД и други живи животни.
Месо
Съгласно Постановление № 493 на Министерския съвет от 1997 г. за режима по
износа и вноса през 1998 г. месото беше на регистрационен режим както при износа,
така и при вноса.
В приложение N 6 към Митническата тарифа на Република България за 1998 г.
"Тарифни квоти за безмитен внос или внос с намалено мито за 1998г." бяха включени
меса от животни от рода на ЕРД, петли и кокошки и свине. Съгласно приложение N 6.А. "Автономни тарифни квоти за безмитен внос или внос с намалено мито за
1998 г. за определени периоди", свинско месо от определени позиции се внасяше с
преференциално мито от 15 % min 235 ECU/т. В приложение N 7.1 беше определена
тарифна квота с преференциални ставки на митата за определени позиции меса от
ЕРД, която се прилагаше при внос от страни - членки на ЕС. Квотата бе в размер
819 т при преференциални ставки на митата - 8,5%.
От началото на 1999 г. с влизането в сила на Постановление № 271 на
Министерския съвет от 1998 г. вносът и износът на месо бяха напълно
либерализирани, като отпадна задължението за регистрация на сделките.
В приложение N 1 към Митническата тарифа на Република България за 1999 г. е
определена тарифна квота за безмитен внос на 1000 т висококачествено месо от
животни от рода на ЕРД и тарифни квоти за внос с намалено мито за месо от ЕРД и
от домашни птици. Съгласно приложение N 2 "Автономни тарифни квоти за безмитен
внос или внос с намалено мито за 1999 г." месо от свине от определени позиции се
внася с намалено мито 25 % min 391 ECU/т. В приложение N 3 е определена тарифна
квота с преференциална ставка на митото при внос от ЕС на замразено месо от ЕРД
- 8149 т при мито 8,5%. Като член на ЦЕФТА България прилага преференциални
ставки при внос на месо от страните членки на ЦЕФТА. Съгласно споразумението за
свободна търговия с Турция в приложение N 5 е определена тарифна квота с
намалено мито при внос на месо от пуйки с произход от Турция.
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Мляко и млечни продукти
През 1998 г. съгласно Постановление на Министерския съвет от 1997 г. за
режима по износа и вноса млечните произведения останаха на регистрационен
режим както при вноса, така и при износа.
В приложение N 6 към Митническата тарифа на Република България за 1998 г.
бяха определени тарифни квоти за внос с намалени мита, както следва:
За мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми с тегловно
маслено съдържание, непревишаващо 1,5 %, от МТN 0402 - 200 т с 15 % мито в
рамките на квотата;
• За масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване от МТN 0405 1500 т с 30 % мито в рамките на квотата;
• За сирена и извара от МТN 0406 - 3 000 т с 17,5 % мито в рамките на квотата;
• За сирена, предназначени за преработка, и други сирена от МТN 0406 - 400 т с
25 % мито в рамките на квотата.
В приложение N 6.А. към Митническата тарифа беше определена автономна
тарифна квота за безмитен внос на сухо мляко - 2000 т за периода от 1 януари до
31 март 1998 г.
В изпълнение на поетите задължения на РБългарияя по търговските й
споразумения с ЕС през 1998 г. преференциални ставки на митата се прилагаха
при внос от ЕС на:
• мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми с тегловно маслено
съдържание, непревишаващо 1,5 %, с МТN 040210 - 2400 т с 12,8 % мито в
рамките на квотата;
• мляко и сметана на прах, гранули или други твърди форми с тегловно маслено
съдържание, превишаващо 1,5 %, с МТN 040221 - 554 т с 12,8 мито в рамките на
квотата;
• масло с МТN 040510 и 040590 - 73 т с 28 % мито в рамките на квотата;
• масло с МТN 040520100 и 040520300 - 20 % мито без определена квота;
• сирена и извара с МТN 0406 - 2 100 т с 17,5 % мито в рамките на квотата.
Преференциални мита се прилагаха при внос на сирена и извара от Словения.
От началото на 1999 г. режимът по износа и вноса на млечни продукти бе
напълно либерализиран като отпадна задължението за регистрация на сделките.
В приложение N 1 към Митническата тарифа на Република България за 1999 г.
са определени тарифни квоти за внос с намалено мито на мляко и сметана, масло,
сирена и извара. В приложение N 3 са определени преференциални ставки на митата
при внос от ЕС на определени позиции масло и сирена. В приложения N 4.2 и 4.3 са
посочени договорените тарифни квоти и ставки на митото за определени позиции
млечни продукти при внос от страните от ЦЕФТА. Съгласно търговското
споразумение с Турция, отразено в приложение N 5, България прилага
преференциално мито 21 % в рамките на квота от 100 т сирена при внос от Турция.
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2. Внос
Пшеница и брашно
Ниските цени на пшеницата и брашната през 1998 г. и началото на 1999 г. на
вътрешния пазар на практика не доведоха до повишен интерес у вносителите.
През 1998 г. бяха внесени едва 1340 т пшеница и 6408 т брашно. Това
количество брашно при рандеман 72% се равнява на 8900 т пшеница. Така общият
внос на пшеница и брашно за 1998 г. бе 10 240 т. Основните страни, от които внасяме
пшеница, са Румъния, Турция и Молдова.
През първото полугодие на 1999 г. бяха внесени 4918 т пшеница и брашна с
еквивалент в пшеница - 11 707 т, или общо внос на 16 625 т пшеница и брашно.
Основният внос на брашна е за производство на кроасани.
Царевица
През 1998 г. бяха внесени 17 хил. т царевица. Вносът през този период бе
благоприятстван от съществуващата безмитна квота за внос на царевица в размер
50 000 т. През този период бе предвидена и тарифна квота за внос на 100 000 т
царевица за фураж с 5% мито, но тя не бе изпълнена през цялата 1998 г.
За първото полугодие на 1999 г. са внесени 17 хил. т царевица, от които
15 хил. т царевица за фураж и 2 хил. т семена за посев. Само за първото полугодие
на 1999 г. вносът е колкото за цялата 1998 г. Основните страни, от които внасяме
царевица са САЩ, Унгария, Франция, Австрия, Канада, Югославия.
Ечемик
През 1998 и 1999 г. не бе регистриран значителен внос на ечемик. Това се
дължи както на наличието на достатъчно количество в страната, така и на
доближените нива на вътрешните и международните цени през този период. До
средата на 1999 г. не е регистриран внос на ечемик. Възможно е да се внесе
минимално количество качествено зърно за нуждите на пивоварната ни
промишленост. Основните страни, от които внасяме пивоварен ечемик са Германия,
Швейцария и Испания.
Таблица 62
Внос на зърнени култури
/тона/
Култури
Пшеница
Царевица
Ечемик
Брашно

1998 г.
1340
17 387
0,4
6408

ВНОС
1999 г. /I полугодие/
4918
17 029
0
8429

*По данни на ИИЦ към МФ
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Слънчоглед
По данни на ИИЦ към МФ за периода от 1 януари до 31 август 1998 г. са
внесени 2148 т слънчоглед, от които 1828 т черен маслодаен слънчоглед. На режим
“временен внос с последващ износ” в преработено състояние са внесени 7089 т
слънчоглед от Русия и Румъния. Квотата за безмитен внос от 50 000 т реално не беше
изпълнена.
След покачването на вътрешната изкупна цена вследствие на отпадане на
експортната такса от 1 октомври 1998 г. вносът на слънчоглед в страната се увеличи.
От 1 септември до 31 декември 1998 г. бяха внесени 5273 т слънчоглед, от които
5261 т черен маслодаен слънчоглед. Раздвижването на пазара на слънчоглед в
страната след септември и действието на пазарните механизми доведе до
установяване на вътрешната изкупна цена от реколта 1998-1999 г. на по-високо
равновесно ниво, което се оказа отново конкурентно на международните пазари.
Нерафинирано и рафинирано слънчогледово масло
В страната беше извършен внос на слънчогледово масло на по-ниски цени,
вследствие на което българското остана неизкупено. Възникналият излишък на
рафинирано слънчогледово масло в страната породи лек спад в цената на едро, но
недостатъчен за да конкурира доста по-ниската международна цена. Това наложи
отпадане на безмитния внос с Постановление N 63 на Министерския съвет от 1999 г и
въвеждане общи ставки на митата 10% за сурово и 15% за рафинирано
слънчогледово масло.
Живи животни
През 1998 г. са внесени 692 животни от рода на ЕРД. От тях 691 са расови
юници за разплод, внесени основно от Германия, Австрия и Холандия. За първото
полугодие на 1999 г. са внесени 71 животни от рода на ЕРД, от които 66 са юници за
разплод от Холандия.
През 1998 г. се наблюдава спад на вноса на домашни птици в сравнение с
предходната година. Внасяни са патици и токачки предимно от Франция и Белгия и
женски пилета за разплод от Унгария, Югославия и др. Основен дял от вноса през
първото полугодие на 1999 г. заема вносът на патици и токачки от Франция и Белгия и
на женски пилета за разплод от Франция. Предвид данните за първото полугодие
може да се очаква през 1999 г. вносът на домашни птици да спадне в сравнение с
1998 г.
От началото на 1998г. вносът на расови животни бе освободен от мито с цел
възстановяване на поголовието. Въпреки това, като цяло не се наблюдава
увеличение на броя на внесените животни. През 1998 г. се е увеличил само вносът на
животни от рода на ЕРД, като за 1999 г. може да се прогнозира, че той отново ще
спадне.
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Таблица 63
Внос на живи животни в брой
MTN Животни от рода
на
0102 ЕРД

1997 г.

1998 г.
181

692

I полугодие на
1999 г
71

140

0

0

4 212 607

2 179 352

478 924

0103 свине
0105 домашни птици
* По данни на ИИЦ към МФ

Месо
През 1998 г. се наблюдава значително увеличение на вноса на свинско и на
птиче месо. Внесени са общо 6197 т свинско месо главно от Германия, Холандия и
Белгия. Вносът на птиче месо – 24 000 т, е скочил почти двойно в сравнение с 1997 г.,
като е внасяно основно от САЩ, Холандия и Гърция.
Значителният внос на свинско и птиче месо на цени по-ниски от тези на
вътрешния пазар доведе до затруднения при реализацията на българското месо. За
да се избегнат злоупотребите при деклариране на митническата позиция, с
Постановление № 63 на Министерския съвет от 1999 г. бе увеличена митническата
ставка за прясно и охладено птиче месо от 35 на 70% / почти изравнена с тази за
замразено птиче месо - 74%/ и бе въведено специфично мито за всички тарифни
позиции птиче месо. Тези защитни мерки оказаха влияние за намаляване на вноса,
като за първото полугодие на 1999 г. са внесени само 2367 т месо от домашни птици.
Данните за първото полугодие на 1999 г. показват значителен спад и на вноса
на свинско месо. Може да се очаква, че ще намалее и вносът на месо от ЕРД.
Увеличение се наблюдава само при вноса на месо от ДРД.
Таблица 64
Внос на месо в тонове
MTN

Месо от

0201 и 0202 ЕРД
0204 ДРД
0203 свине
0207 домашни птици

1997г.

1998г.

20 202

25 389

I полугодие на
1999 г.
7 279

299

25

57

2 854

6 197

652

12 578

24 000

2 367

* По данни на ИИЦ към МФ

113

Мляко и млечни продукти
През 1998 г. се наблюдава значително увеличение на вноса на мляко и
сметана. Внесени са общо 8464 т основно от Украйна, Германия, Гърция и Полша.
През 1998 г. са внесени 5075 т сирена или вносът се е увеличил над 3 пъти в
сравнение с 1997 г. По-значителни количества са внесени от Дания, Полша, Германия
и Франция. Вносът на датското сирене "Фета" в рамките на тарифна квота от 2100 т с
преференциално мито доведе до затруднения при реализацията на българското
саламурено сирене и кашкавал и оказа натиск за намаление на техните цени. През
1999 г. цената на сирене "Фета" е значително по-висока от тези на българското
сирене и кашкавал и се очаква вносът му да намалее.
Таблица 65
Внос на мляко и млечни продукти в тонове
MTN

Продукт

1997 г.

1998 г.

0401, 0402, 0403 и 0404 Мляко и
сметана
0405 Масло и мазнини

3977

8464

I полугодие
на 1999 г
2628

353

877

384

0406 Сирена и извара

1646

5075

637

* По данни на ИИЦ към МФ
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3.Износ
Пшеница и брашно
Въпреки либерализирания външнотърговски режим и голямото предлагане на
пшеница и брашна в страната през първото полугодие на 1998 г. бе осъществен
износ само на 221,7 хил. т. Причината за това бяха непрекъснато снижаващите се
международни цени през този период на годината и нереалните очаквания на
производители и търговци за по-високи вътрешни цени. Доброто предлагане на
вътрешния пазар, както и значително по-ниските български износни цени спрямо
цените на основните световни износители на пшеница, станаха основна
предпоставка за масирания износ през второто полугодие на 1998г., когато бяха
изнесени
695 хил. т пшеница. Най-големи количества през този период са изнесени за
Република Корея, Куба, Бангладеш, Тунис, Мароко, Израел, Турция и др. За цялата
1998 г. са изнесени 5900 т брашно основно за Албания, Гърция и Азербайджан.
За първото полугодие на 1999 г. са изнесени 243 хил. т пшеница основно за
Република Корея, Мароко и Турция. Тъй като и през 1999 г. износът няма да се
ограничава чрез външнотърговския режим, неговият обем ще зависи изцяло от
движението на вътрешните спрямо международните цени.
Царевица
През януари-септември 1998 г. бе осъществен износ на 108 хил. т царевица
основно за Египет, Ливан, Кипър, Турция и др. Само за първото полугодие на 1999 г.
са изнесени близо 100 хил. т царевица. Засиленият износ се дължи на
благоприятните износни цени. Очакваната по-слаба реколта 1999 г. е фактор за
увеличаване на износната цена и изравняването й с международната, което се
очаква да затрудни износа през новата реколтна година.
Ечемик
България не е традиционен износител на ечемик. През втората половина на
1998 г. съществуваха редица фактори, които благоприятстваха износа на ечемик:
големите наличности на вътрешния пазар, либерализираният външнотърговски
режим и резкият спад на цените (от 86 щ. д./т през май на 67 щ. д./т през юли).
Възползвайки се от тях, търговците реализираха износ на около 9 хил. т ечемик.
Основна страна по износа както на фуражен, така и на пивоварен ечемик е Турция
поради по-високите изкупни цени там.
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Таблица 66
Износ на зърнени култури
/тона/
Култури

Пшеница
Царевица
Ечемик
Брашно

ИЗНОС
1998 г.
1999 г. /I
полугодие./
915 924
243 263
107 993
99 840
9345
40
5900
10 790

*По данни на ИИЦ към МФ
Слънчоглед
Режимът по износа на слънчоглед действаше като косвена забрана за износ,
тъй като колкото и ниска да беше изкупната цена на слънчогледа в страната,
експортната такса от 90 д. м./т правеше износната цена неконкурентоспособна на
международните пазари.
Таблица 67
Износ на слънчоглед 1998/1999 г.

Шарен слънчоглед
Черен маслодаен
слънчоглед
Общо
слънчоглед
*По данни на ИИЦ към
МФ

/тона/
I-VI 1999 г.
7 044

I-VIII 1998 г.

IX-XII 1998 г.
41 231

986

3 573

30 780

8 956

44 731

37 896

През периода от 1 януари - 31 август 1998г. бяха изнесени 8956 т слънчоглед, от
които едва 986 т черен маслодаен слънчоглед. След отпадането на експортната такса
от 1 септември 1998 г. за периода 1 септември - 31 декември 1998г. са изнесени
44 731 т слънчоглед, от които 3573 т черен маслодаен /По данни на ИИЦ към МФ/.
Вследствие на отпадането на експортната такса вътрешната изкупна цена и
експортната цена на българския слънчоглед леко се покачиха, но останаха под
нивото на международната цена. Това даде възможност за задоволяване на нуждите
на маслопреработвателната промишленост отново предимно с местна евтина
суровина и същевременно запази конкурентен износа на излишното неизкупено в
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страната количество. По данни на ИИЦ към МФ износът на слънчоглед за периода от
началото на годината да края на август 1999 г. е 19 005 т.
Нерафинирано и рафинирано слънчогледово масло
Отпадането на експортните такси за износ на рафинирано и нерафинирано
слънчогледово масло
предизвика многократно увеличение на износа на
слънчогледово масло от страната. По данни на ИИЦ към МФ за периода септември
1998 г.- юни 1999 г. са изнесени 26 239 т сурово и 11 548 т рафинирано масло за
разлика от периода септември 1997 г. - август 1998 г., когато бяха изнесени едва 3 т
сурово и 6048 т рафинирано слънчогледово масло.
Таблица 68
Износ на рафинирано и нерафинирано слънчогледово масло 1998/1999 г.
/тона/
I-VIII 98
IX-XII 98
I-VI 99
Сурово слънчогледово
масло
4 473
16 113
10 126
Рафинирано
слънчогледово масло
1 580
3 469
8 079
* По данни на ИЦ към МФ

Живи животни
През 1998 г. са изнесени 1837 животни от рода на ЕРД, от които 1161 са за
Филипините. Може да се очаква през 1999 г. износът на ЕРД да се задържи на около
2000, като за първото полугодие са изнесени основно юници за Йордания - 741.
През 1998г. износът на животни от рода на ДРД е незначителен - общо 233 бр.
за Югославия и Турция. Данните за първото полугодие на 1999 г. показват увеличение
на износа - изнесени са 1920, от които 1719 са расови агнета до 1 година за Сирия.
Прави впечатление, че през 1998 г. износът на домашни птици се е увеличил
многократно в сравнение с предходната година. Изнесени са 58 000 бр. - всичките за
Югославия. За първото полугодие на 1999 г. не е регистриран износ на домашни
птици.
През 1997, 1998 и от началото на 1999 г. не е регистриран износ на свине. Като
причина за това може да се посочи забраната за внос в ЕС на ваксинирани животни
/в България е въведена задължителна ваксинация на свинете против чума/.
Като благоприятни предпоставки за износ на живи животни могат да се
посочат либерализирането на външната търговия /отпадане на експортните такси и
лицензионния режим/, както и сключените търговски споразумения с ЦЕФТА, ЕАСТ и
ЕС. От друга страна, износът на животни е ограничен от налаганите от ЕС забрани за
внос.
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Таблица 69
Износ на живи животни в брой
MTN

Животни от
рода на
0102 ЕРД
0104 ДРД

1997 г.
2 162

1 837

I полугодие на
1999 г
1 063

20 104

233

1 920

1 500

58 000

0

0105 домашни птици

1998 г.

* По данни на ИИЦ към МФ
Месо
През 1998 г. се наблюдава значителен спад в износа на свинско месо, като
тенденцията вероятно ще продължи и през настоящата година. Като основни фактори
за намаляване на износа могат да се посочат: свръхпроизводството на свинско месо
в световен мащаб, ограничаването на износа за ЕС поради ваксиниране на
животните против чума, както и икономическата криза в Русия, за където бе
предназначен основен дял от износа на свинско месо.
През 1998 г. износът на месо от домашни птици се запази близко до нивото от
предходната година. Изнесени са общо 9159 т птиче месо предимно за Грузия,
Франция и Белгия. За първото полугодие на 1999г. е регистриран износ едва на 639 т
птиче месо. Значителният спад на износа може да се обясни с голямото предлагане
на световните пазари, икономическата криза в Русия, както и с недостатъчната
конкурентоспособност на българските производители на птиче месо.
Слабо понижение бележи износът на месо от ЕРД.
Увеличение на износа се наблюдава единствено при износа на месо от ДРД.
През 1998 г. са изнесени 4286 т основно за Гърция и Италия. До края на юни 1999 г.
вече са изнесени 3794 т отново предимно за Гърция и Италия. Към 3 декември 1999 г.
квотата за износ на месо от ДРД за ЕС е изпълнена 96,5 %, като общото количесто на
изнесеното месо е 5469 т.
Таблица 70
Износ на месо в тонове
MTN

Месо от

353

294

I полугодие на
1999 г.
72

0204 ДРД

3 778

4 286

3 794

0203 свине

6 722

257

61

10 506

9 159

639

0201 и 0202 ЕРД

0207 домашни птици

1997 г.

1998 г.

* По данни на ИИЦ към МФ
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Мляко и млечни продукти
През 1998 г. по традиция най-значителен от износа на млечни продукти е
износът на сирена. Изнесени са 5075 т сирена и извара, като основни вносителки са
Ливан, САЩ и Австралия. В сравнение с 1997 г. се наблюдава спад на износа на
сирена с 2112 т.
Потенциалните възможности за износ на млечни продукти са ограничени от
високите изисквания за качество при внос в ЕС. Поради липса на одобрени мандри
за износ. България практически нямаше право да изнася млечни продукти за ЕС.
Вече са одобрени три български мандри.
Таблица 71
Износ на мляко и млечни продукти в тонове
МТN Продукт
0401, 0402, 0403 и 0404 Мляко и
сметана
0405 Масло и мазнини
0406 Сирена и извара

1997 г.

1998 г.

252

372

I полугодие
на 1999 г
212

79

26

4

7187

5075

2162

* По данни на ИИЦ към МФ
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VІ. Участие в международната интеграция
1. Селскостопански внос и износ на България
Таблица 72

EU-15
EFTA
CEFTA
other CEEC incl.
CIS
Other
Total

IMPORT
SHARE EXPORT SHARE BALANCE
1998 (USD)
(%)
1998 (USD)
(%)
1998 (USD)
124191152,0
37,09 221576909,00
36,36 97385757,00
0
3972261,00
1,19 9373633,00
1,54 5401372,00
19236308,00
5,75 26145260,00
4,29 6908952,00
40955058,00
12,23 187926482,00
30,84 146971424,0
0
146438471,0
43,74 164407053,00
26,98 17968582,00
0
334793250,0 100,00 609429337,00 100,00 274636087,0
0
0

През 1998 г. се забелязва лек спад в търговията със селскостопански стоки по
отношение на вноса и износа в сравнение с 1997 г. Вносът намалява от 428 млн. щ. д.
за 1997 г. на 335 млн. щ. д. през 1998 г., износът – от 699 млн. щ. д. за 1997 г. на
609 млн. щ. д. за 1998 г. Въпреки този спад търговията със селскостопански стоки
през 1998 г. е с положително салдо и е близко по размер на салдото през 1997 г. –
около
270 млн. щ. д. Стоковата структура на селскостопанската търговия не търпи
съществени изменения. Най-голям дял в аграрния износ и през двете години заемат
цигарите, тютюнът и обработените заместители на тютюна. На второ място остава
износът на вина, спиртни и безалкохолни напитки. Важен елемент от общия
селскостопански износ продължават да бъдат маслодайните семена и растителните
масла, бялото саламурено сирене, пресните и преработените плодове и зеленчуци.
При вноса с традиционно най-висок дял е захарта от захарна тръстика. Цитрусовите
и други южни плодове, напитките и кафето са други структуроопределящи позиции за
общия аграрен внос на страната.
Устойчивата тенденция към нарастване на относителния дял в
селскостопанската търговия на страните от ЕС след 1989 г. се запазва и през 1998 г.
както по отношение на вноса, така и при износа. Относителният дял на ЕС в
селскостопанския износ нараства от 28% през 1997 г. на 36% през 1998 г., а при вноса
– от 30% за 1997 г. на 37% за 1998 г. В същото време драстично спадна относителният
дял на страните от Централна и Източна Европа главно в резултат на спада в
търговията с Русия. Търговията със страните от ЦЕФТА се запазва на приблизително
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едно и също ниво – около 4% от общия износ и 6% от общия внос. Традиционно
важен партньор на България в областта на търговията със селскостопански стоки
остават Балканските страни. Арабските страни също са важен търговски партньор за
България. Те са традиционен вносител на български аграрни стоки. През последните
години делът им в общия селскостопански износ на страната варира около 7%.
2. Участие в международни споразумения и интеграционна политика
В дългосрочен аспект политиката в областта на външноикономическата и
външнотърговската дейност на България ще се формира под въздействието на
следните фактори:
*
спазване на поетите ангажименти за търговска дисциплина в
рамките на членството на България в СТО
*
интегриране към европейските структури и стремеж към пълно
членство в ЕС;
*
спазване на поетите ангажименти по ЦЕФТА (Споразумение за
създаване на Централно-европейска зона за свободна търговия);
*
стремеж към запазване и разширяване на присъствието на
българските производители и износители на аграрни продукти на
традиционните пазари - ОНД и арабските държави.
Интегриране към Европейския съюз
През 1999 г. основна рамка на отношенията с ЕС е заложеното в “План 2000”
на ЕК “Партньорство за присъединяване”. Целите на това партньорство са:
∗ обединяване на различните форми на помощ от ЕС в една единствена рамка
на основата на ясно определена програма за подготовка за членство, включваща и
обвързването на страните кандидатки с изпълнението на определени приоритети и
срок за тяхното изпълнение;
∗ запознаване и въвличане на страните кандидатки в провежданата политика
и процедурите на ЕС чрез възможност за участие в програмите на общността.
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На тази основа бяха изготвени две програми:
– Национална програма за приемане на достиженията на правото на ЕС,
която се състои от списък с основното законодателство на ЕС по сектори, като за
всеки нормативен акт се определя срок и отговорна институция за въвеждането
му в българското законодателство;
– Национална програма за изграждане и усъвършенстване на
административните структури в областта на земеделието, която е изготвена въз
основа на задълженията, произтичащи от Аналитичния преглед на
законодателството на Република България. Приоритетите, определени в нея, имат
за цел да осигурят административния капацитет, необходим за прилагането на
хармонизираното законодателство.
Периодично се изготвя отчет за постигнатия напредък по изпълнението на тези
програми, който се представя пред Европейската комисия. Очаква се след
направената оценка от страна на ЕК на предстоящата среща на Европейския
съвет в Хелзинки България да бъде поканена за започване на преговори за
присъединяване към ЕС.

По линия на хармонизацията на законодателството със страните от
т. нар. втора вълна Комисията започна провеждането на аналитичен преглед на
възприемането на законодателството на ЕС, който се състои от две фази –
многостранен и двустранен. До февруари 1999 г. България завърши всички глави на
многостранния аналитичен преглед в областта на земеделието и рибарството.
Двустранният аналитичен преглед по рибарство премина през април 1999 г., а през
октомври се извърши двустранен аналитичен преглед на останалите области, като
предстои аналитичен преглед в областта на ветеринарното и фитосанитарното
законодателство.
През 1999 г. бяха приети 6 закона и 20 подзаконови акта, въвеждащи
законодателството на ЕС в областта на земеделието. Най-важните от тях са:
• Закона за ветеринарномедицинската дейност;
• Закона за виното и спиртните напитки;
• Закона за фуражите.
Институционално развитие
Основен приоритет на институционалното развитие в областта на земеделието
е изграждането на институции и административни структури, които ефективно да
прилагат и контролират изпълнението на новоприетото законодателство. През
последната година бяха изпълнени следните приоритетни мерки в тази насока:
Вътрешен пазар
• 100 % от ЕРД в 21 от 28-те административни региона беше маркиран.
Останалият ЕРД ще бъде маркиран до края на 1999 г.
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• Завърши началният етап на изграждане на ветеринарна информационна
система от типа EUROVET.
• Изпълнява се програма за преструктуриране и обновяване на
ветеринарните и фитосанитарните лаборатории и гранични контролни пунктове.
Структурна политика
В рамките на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа
беше създадено звено по програмата САПАРД, което подготви предварителния
вариант на Плана за развитие на земеделието и селските райони и определи
необходимите законодателни и административни мерки, необходими за
успешната работа на Акредитиращата агенция, Финансовата агенция и на
регионалните структури на САПАРД.
Агростатистика
В рамките на МЗГАР беше създадено звено по агростатистика с регионални
структури. Неговата задача е да въведе законодателството на ЕС и практиката на
ЕВРОСТАТ при производството на агростатистика в България.
Обща селскостопанска политика
Много от мерките, изпълнявани в контекста на приоритетните области като
Вътрешен пазар, програмата САПАРД и агростатистиката, са пряко свързани
със създаването на условия за прилагане на Общата селскостопанска
политика. Институциите, изградени в контекста на интеграцията във вътрешния
пазар, които работят в областта на идентификацията на животните и
управлението на информационни системи, ще формират административната
база за функционирането и прилагането на интервенционните и премийните
схеми на ОСП след присъединяването на България към ЕС. Институциите, които
ще бъдат изградени и развити при изпълнението на програмата САПАРД, след
това ще поемат функциите на системата за финансите на ОСП, а
информацията, получена от агростатистиката, ще бъде основа за планиране и
прилагане на мерките на ОСП.
През 1999 г. бяха създадени Национална служба по зърното, която ще осигури
гладко функциониране на пазара на зърно, и Дирекция за контрол на пресните
плодове и зеленчуци, която ще инспектира качеството на пратките с плодове и
зеленчуци.
Освен “Партньорство за присъединяване” другата рамка на отношенията ни с
ЕС е Европейското споразумение за асоцииране. През 1999 г. във връзка с
подготовката ни за присъединяване ЕС инициира започването на нови преговори за
по-нататъшна либерализация на търговията със селскостопански стоки. Паралелно с
това започнаха преговори и за сключване на ново споразумение за виното и за
спиртните напитки.
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Членство в Световната търговска организация (СТО)
От 1 декември 1996 г. България е пълноправен член на СТО. България стриктно
спазва договорената схема на либерализация на селскостопанската си търговия по
няколко основни направления: тарифни редукции от 36% до края на 2001 г.,
поддържане на договорените тарифни квоти в СТО за запазване на пазарния достъп
на страните членки, съблюдаване на поетите ангажименти по отношение на размера
на вътрешната подкрепа на земеделските производители и експортните субсидии при
аграрните стоки.
В рамките на задълженията, произтичащи от членството в СТО, и подписаното
стенд-бай споразумение с МВФ от началото на 1999 г. България напълно
либерализира външнотърговския си режим за селскостопанските стоки.
Активно бе използвана предоставената от СТО възможност за водене на
тарифни преговори със страни - кандидатки за членство в СТО. Такива преговори
бяха проведени с Армения, Молдова, Грузия, Албания, в резултат на което бяха
договорени отстъпки в размера на митата при внос в тези страни на важни за
българското селско стопанство стоки. Аналогични преговори са започнати и с Русия
с цел възстановяване на позициите ни на този пазар.
През ноември 1999 г. в Сиатъл ще се проведе министерска конференция на
която ще се открие новият кръг преговори в рамките на СТО. Един от основните
проблеми в тези преговори ще бъде по-нататъшната либерализация на търговията
със селскостопански стоки и премахване на техническите пречки.
Споразумения за създаване на зони за свободна търговия
ЦЕФТА
От 1 януари 1999 г. започна прилагането на Споразумението за
присъединяване на България към ЦЕФТА. През годината страната активно участва в
провежданите експертни срещи, организирани от различните страни-членки на
ЦЕФТА, по различни проблеми. Така например проведени бяха две експертни срещи
за обсъждане на възможностите за сключване на двустранни споразумения за
взаимно признаване на тестовете от изпитванията и акредитирането на лаборатории
по отношение на селскостопанските и преработените стоки. Предвид важността на
селскостопанския сектор Смесеният комитет на ЦЕФТА взе решение за създаването
на Подкомитет по търговията със селскостопански стоки, на който ще се обменя
информация за хода на подготовката на страните за членство с ЕС, ще се обсъждат
проблеми, свързани с
прилагането на споразумението, и ще се обсъждат
възможностите за по-нататъшна либерализация на търговията.
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Други страни
През 1999 г. започнаха преговори за сключване на споразумения за свободна
търговия с Литва, Латвия, Естония, Мароко и Израел. Завършени бяха и преговорите
с Македония.

VІІ. Развитие на селските райони в България
Селските райони в България се определят като “компактна част от
националната територия, включваща села и малки градове с основна функция
земеделие и допълващи дейности – горско и рибно стопанство, занаяти и селски
туризъм”.
Анализът на състоянието на земеделието, горското и рибното стопанство
показва необходимостта от дейности, които да гарантират, че тези отрасли ще
продължат да имат ключова роля в икономическия и социалния живот на селските
райони в България.
За пръв път въпросът за подпомагане на необлагодетелстваните селски райони
като цел на държавната политика е формулиран в чл. 2 на Закона за подпомагане на
земеделските производители “развитие на производството на земеделска продукция
в райони с влошени социално-икономически характеристики или неблагоприятни
природни условия”.
За да може да се извлече максимално въздействие от ограничените налични
средства, е необходимо концентриране на помощта от структурните фондове на ЕС в
най-нуждаещите се (изостанали) селски райони.
Проблемите за идентификацията на селските райони в България (в контекста
на съвременните европейски виждания) се поставят едва през последните 2-3
години. Един от основните недостатъци в периода преди реформата към развитието
на селските райони е частичното решаване на отделни проблеми при тяхното
възникване, а не търсене на цялостни решения и устойчивост на резултатите, т.е.
липса на комплексност в развитието на селските райони. Провежданата политика в
страната ни по отношение на изостаналите селски райони, така наречените “селищни
системи от четвърти и пети функционален тип”, от граничните райони и от
Странджанско-сакарския край няма очакваните резултати поради факта, че
направените инвестиции са насочени към строителство на нови производствени
мощности, без да се търси икономическа ефективност от работата им.
Критерии за определяне на изостанали селски райони в България
Проблемите за дефиниране на изостаналите селски райони са поставени в
Закона за регионалното развитие, приет през 1999 г. , чиито основни цели са
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свързани с преодоляване на регионалните диспропорции; намаляване броя на
общините и регионите, достигнали критично равнище на бедност, безработица,
обезлюдяване, екологични неблагополучия, социални и етнически напрежения;
прилагане на диференциран регионален подход в структурната реформа;
разработване на проекти за участие в европейски програми за регионално развитие
и трансгранично сътрудничество. В съответствие с изискванията на Закона за
регионално развитие с акт на Министерския съвет - Наредба за определяне на
районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват, са определени
районите за целенасочено въздействие за срока на действие на Националния план
за регионално развитие /2000 – 2006/ /НПРР/. Допуска се промяна в териториалния
им обхват в съответствие с процедурите за актуализация на НПРР, но не по-рано от
три години / с изключение на районите със специфични проблеми и приоритети, за
които е възможна ежегодна промяна/. Една от групите райони за целенасочено
въздействие, определени по реда на Закона за регионално развитие, е “изостанали
селски райони”.
“Изостаналите селски райони обхващат общини или групи общини с
преобладаващ селски начин на живот и специализация в развитието на селското и
горското стопанство, които се характеризират с ниска степен на развитие на
икономическата база, на поддържащата я техническа инфраструктура и
квалификация на работната сила и свързаните с това остри социални последици,
като високо равнище на безработица, ниски доходи на населението и обезлюдяване”.
Критерии за определяне на изостанали селски райони:
1. Липса на среден, голям или много голям град – най-големият град да е с
население до 30 хил. жители.
2. Приходи от дейност на територията на общината на човек от
населението за 2 от последните 3 последователни години не повече от 30% от
средното равнище за страната за последната година.
3. Средногодишно равнище на безработица за 2 от последните 3 години с
повече от 50% над средното равнище за страната за последната година
4. Гъстота на населението под 75% от средната за страната.
5. Относителен дял на територията, заета от земеделски или горски
територии, повече от 20% над средния за страната дял на земеделските или
горските територии.
6. Относителен дял на заетите в земеделието и горското стопанство от
всички заети с повече от 20% над средното за страната за последната година.
Общините от изостаналите селски райони трябва да отговарят задължително
на изискванията по т. 1, 2 и 3 и поне на едно от изисквания по т. 4, 5 или 6.
Определянето на териториалния обхват на районите се извършва ежегодно.
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Характеристика на изостаналите селски райони
Общ брой на районите – 34;
Общ брой на общините, включени в териториалния им обхват – 77;
Общ размер на територията –27 001,25 км2, или 24,3% от територията на
страната;
Общ брой на населението – 1 008 931 души, или 12,2% от населението на
страната;
Основната териториална единица, от която са образувани изостаналите селски
райони, е общината. По териториален обхват разглежданите райони включват от
една до осем общини.

Характеристика на поземлените ресурси
Земеделски територии – 16 088,7 кв. км, или 25,4% от земеделските територии в
страната;
Горски територии – 23,8 % от горските територии на страната.
Останалите видове територии: урбанизирани, водни площи, и водни течения и
територии за транспорт са с относителни дялове, които не се отклоняват съществено,
но са по-ниски от средните стойности за страната.

Демографска характеристика
Тенденциите в демографското развитие и характеристиките, свързани с
възпроизводствения потенциал, са следните:
Числеността на населението намалява. Темповете на намаление са 1,5-2 пъти
по-високи от средните за страната.
Естественият прираст е отрицателен (-10,9% - 1997г.), като процесите се
задълбочават за последните 10 години. Очертаващата се ниска раждаемост и
тенденцията на нарастване на смъртността допринасят за поддържане на
отрицателен естествен прираст.
Миграционният прираст през последните няколко десетилетия се
характеризира с отрицателни стойности. След последното преброяване на
населението (1992 г.) е с тенденция на положителни миграционни салда близки до
нулевите
(1,3% - 1992 г.; 1,1% - 1997 г.).
Измененията във възрастовата структура са в посока на влошаване. Намалява
както абсолютният брой, така и относителният дял на контингентите в трудоспособна
възраст, които са основен източник при формиране на работната сила.
Данните от преброяването на населението през 1992 г. по отношение на
образователната структура показват, че делът на високообразованото население
(с висше, колежанско и средно образование) е висок, но в сравнение със средните
стойности за страната е значително под това равнище.
Параметрите на населението на изостаналите селски райони като цяло се
влошават на фона на общото неблагоприятно демографско развитие на страната.
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Икономическо развитие
Приходите от дейностите на човек в изостаналите селски райони са
61,6 хил. лв. Равнището на безработица в тези райони през 1998 г. е 26,68% при
средно за страната 12,2%.

Транспортна инфраструктура
Пътна мрежа
Транспортното обслужване на селските райони се осъществява главно от
автомобилния транспорт, в резултат на което нивото на изграденост и развитие на
пътната мрежа има изключително важно значение за тях.
Селските райони не са интегрирани от международните транспортни коридори.
В повечето случаи те са отдалечени от тези коридори, както и от пътищата,
определени като транзитни. Необходимо е доразвитие на пътната инфраструктура с
национално и международно значение, която да стимулира отварянето към
регионалния и световния пазар на тези територии и да интензифицира процесите на
развитие в тях.
Наблюдават се големи различия в степента на развитие на пътната мрежа.
Средните показатели за развитието й са близки до тези на страната, но поради поголемия относителен дял на по-ниските класове пътища качеството на транспортно
обслужване е значително по-ниско.
Експлоатационното състояние на пътищата в селските райони е
неудовлетворително. Необходимо е да се обърне специално внимание на
поддържането и ремонта им.

Железопътна мрежа
Железопътният транспорт в селските райони има допълващи функции. Там
където той е развит са създадени условия за по-ефективно и силно обвързване на
районите в целостта и единството на националното пространство. Създават се
условия за по-активни икономически връзки и коопериране с други райони.

Воден транспорт
Развитието на водния транспорт, изразяващо се в наличие на функционираща
пристанищна инфраструктура, на територията на някои от районите има вторични
функции. Наличието на тази инфраструктура прави районите подходящи за
локализация на товароемки и транспортоемки дейности.

Електроенергийна изграденост
Всички селски райони са обхванати от общоенергийната система на страната,
като получават захранване на 110 кВ от териториалната подстанция 110/20 кВ, найчесто разположена в центъра на района.
За районите от централната част на Северна България е характерна по-добра
изграденост.
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Като цяло електроенергийните мощности в селските райони са достатъчни.
Проблем би могло да бъде физическото състояние на електроразпределителната мрежа в някои от по-отдалечените територии.
Специална програма на Европейския съюз за подпомагане на земеделието и
селските райони /САПАРД/
В изпълнение на Решение № 555 на Министерския съвет от 1998 г. за участие на
страната ни в Специалната подготвителна програма за структурните фондове на ЕС
през 1999 г., както и във връзка с осъществяването на една от целите и съответните
подцели за 1999 г. на аграрната политика, заложени в Аграрния доклад на България
за 1998 г., беше разработен Национален план за развитие на земеделието и селските
райони за периода 2000-2006 г. в тясно сътрудничество с представители на
Европейската комисия, регионалните и местните власти, асоциациите на
земеделските производители, агенциите за регионално развитие и други
неправителствени организации. Националният план за развитие на земеделието и
селските райони е интегриран в Националния план на страната за периода 2000-2006
г.
Главната цел на Националния план за развитие на земеделието и селските
райони е да допринесе за постигане на целите, заложени в Националния план за
развитие, а именно постигане на устойчив нискоинфлационен икономически растеж
като предпоставка за повишаване на доходите и подобряване на условията на живот
с оглед по-нататъшно интегриране в европейското икономическо и социално
пространство.
В изпълнение на икономическите приоритети на Националната програма за
възприемане на достиженията на законодателството на ЕС и в съответствие с
Регламента за САПАРД No. 1268/99:

“Чл. 1. (2) Помощта от страна на Общността ще бъде съобразена с условията,
залегнали в рамковите споразумения за Партньорство за присъединяване и ще бъде
използвана изключително за:
решаване на приоритетни и специфични проблеми в процеса на устойчиво
адаптиране на земеделския сектор и селските райони в страните кандидатки;
улесняване изпълнението на законодателството на ЕС по отношение на ОСП и
свързаната с нея политика, прилагана в други области.”, и
“Чл. 4. (3) В своите планове за развитие на селските райони страните кандидатки
трябва да гарантират, че ще бъде даден приоритет на мерките за подобряване
ефективността на пазара, качествени и здравни стандарти, а също така и на мерките,
насочени към поддържане нивото на заетостта и създаването на нови работни места
в селските райони в съответствие с разпоредбите, визиращи опазването на околната
среда.”
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В съответствие с Регламент № 1268 на Европейския съвет за помощта, която
общността ще отпусне за прилагане на мерки за развитие на земеделието и селските
райони в страните – кандидатки за членство в ЕС, от Централна и Източна Европа в
периода на подготовка за присъединяване /Регламент за САПАРД/ за България
Европейската комисия определи по обективни критерии годишна помощ за
подпомагане на инвестиционни проекти в областта на земеделието и селските
райони в размер 52,124 млн. евро. Условие за ефективното отпускане на средствата е
страните - кандидатки за членство, да представят планове за развитие на
земеделието и селските райони за 7-годишен период от 2000 до 2006 г. По реда на
този регламент помощта от ЕК може да достигне до 75% от общата субсидия за
проектите. За инвестиции, които не генерират приходи /публичните инвестиционни
проекти/, общата субсидия е 100%, от които 75% от ЕС и 25% от държавния бюджет.
За инвестиции, които генерират приходи /частни схеми за подпомагане/, общата
субсидия може да бъде до 50% /от които 75% от ЕС и 25% от ДБ/ и 50% частно
съфинансиране. Средствата по САПАРД няма да заменят средствата, отпускани от
държавата, а са допълнителни към националните средства, предвидени да поддържат
инвестиционната активност в отрасъла.
Бяха дефинирани следните цели на Националния план за развитие на земеделието и
селските райони за периода 2000 – 2006 г.:
1. Развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен хранителнопреработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и технологичната
инфраструктура и на стратегическата инвестиционна политика, насочени към
достигане на европейските стандарти.
2. Устойчиво развитие на селските райони в съответствие с най-добрите екологични
практики чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на
икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура. Това ще
доведе до подобряване на условията за живот, ще увеличи възможностите за
получаване на доходи и възможностите за работа за хората, живеещи в селските
общности.
Стратегията и двете цели за развитие обосновават определянето на следните
5 приоритетни области:
1. Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на

земеделска продукция, на горски и рибни продукти съгласно Европейските
стандарти;
2. Интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване и укрепване на
техните икономики и общности и съдействие за ограничаване на процеса на
обезлюдяване на тези райони;
3. Развитие на екологосъобразно селско стопанство, както и подобряване на
дейностите по опазване на околната среда в земеделието и горите;
4. Инвестиции в човешките ресурси – квалификация и обучение на заетите в
производството и преработката на селскостопанска, горска и рибна продукция.
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5. Техническа помощ.

VІІІ. Финансова издръжка от страна на държавата на дейности и структури,
подпомагащи селското стопанство през 1998 и 1999 г.
Утвърденият бюджет за приходи и разходи на дейностите към МЗГАР за
1998 г. е 43 649 360 хил. лв. От общия размер на приходите - 43 649 360 хил. лв.,
субсидията от републиканския бюджет е 31 090 446 хил. лв. Касовото изпълнение на
приходната част на бюджета възлиза на 41 648 292 хил. лв., от които
31 090 446 хил. лв. са субсидия. По прихода е заложен и трансфер от бюджетни за
извънбюджетни сметки по план 3 703 800 хил. лв., а по отчет е 3 723 538 хил. лв.,
средства за извънбюджетната сметка на НВМС.
Касовият разход на бюджета на ведомството по всички бюджетни дейности е
41 644 976 хил. лв.
По-голямата част от разходите са за изплащане на заплати на персонала и на
социални осигуровки – 21 537 884 хил. лв., за стипендии - 870 711 хил. лв., за
капиталови разходи - 3 499 538 хил. лв., за членски внос - 378 154 хил. лв., и текуща
издръжка – 15 358 689 хил. лв.
През 1998 г. към МЗГАР са функционирали 11 извънбюджетни сметки и
фондове.
Извънбюджетен фонд “Защита на растенията и растителните ресурси” основание чл. 4, ал. 5 от Закона за защита на растенията - финансира се изцяло със
собствени средства.
През годината са отчетени приходи в размер 9 924 917 хил. лв., в това число
преходен остатък 2 370 853 хил. лв. Отчетеният разход е 3 518 132 хил. лв. Остатъкът е
в размер 6 406 785 хил. лв. Този извънбюджетен фонд се закрива и съответно
приходите и разходите се администрират по съответния бюджет за дейността.
Извънбюджетна сметка “Национална ветеринарно-медицинска служба”,
създадена в изпълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет и Закона
за ветеринарното дело. Приходите по тази сметка през 1998 г. са
31 615 743 хил. лв., от които преходен остатък от 1 януари – 3 667 728 хил. лв. По
приходната част на тази извънбюджетна сметка се прибавя и трансферът от
бюджетни сметки в размер 3 723 538 хил. лв. съгласно чл. 82 от Закона за
ветеринарното дело. Отчетеният разход за 1998 г. е 29 958 686 хил. лв. Остатъкът в
края на годината е 1 659 057. Тази сметка се закрива, като приходите и разходите ще
се отчитат по бюджета за съответната дейност.
Фонд “Българска гора” – на основание на Закона за горите от 1997 г.
Приходите и разходите на този фонд се набират и изразходват по наредба, приета и
одобрена от Министерския съвет с Постановление № 135 от 1998 г. (ДВ, бр.70). За
отчетната година постъпилите приходи са 51 481 055 хил. лв. и преходен остатък 1
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януари – 1 348 896 хил. лв. Отчетеният разход е 49 803 192 хил. лв. Приключва с
остатък в размер 3 026 759 хил. лв. Запазва се като извънбюджетен фонд и ще
осигурява функционирането на тази дейност съгласно Закона за горите.
Фонд “Поземлена реформа” – на основание на Закона за възстановяване
собствеността на земеделските земи.
Приходите на този фонд са осигурени от субсидия - трансфер от ЦРБ –
25 609 511 хил. лв., собствени приходи по нормативните уредби на закона –
1 823 016 хил. лв., и преходен остатък 1 януари - 568 773 хил. лв., или всичко приход 28 001 300 хил. лв. Отчетеният разход по видове разходи съгласно утвърдената плансметка от Министерския съвет е 24 316 700 хил.лв. Остатъкът в края на периода е
3 684 600 хил. лв. - средства, които ще се използват за поземлената реформа.
Закрива се и преминава на бюджет.
Извънбюджетна сметка - Почивна станция гр. Сандански, открита на
основание чл. 45 от ЗУДБ.
Приходите и разходите през годината са за осъществяване на дейността по
почивното дело в същата станция. Приходите са собствени в размер 104 568 хил. лв.,
а разходът е 89 928 хил. лв. Закрива се и дейността преминава на бюджет.
Извънбюджетен валутен фонд “Проект зелен Дунав”, създаден на основание
на договор със Световния фонд за природата. През годината е извършена преоценка
на валутата в намаляване на наличността на 1 януари - 1924 хил. лв, в края на
периода е 1906 хил. лв.
Фонд “Приватизация”
Дейността се регулира със Закона за преобразуване и приватизация на
държавни и общински предприятия.
Набирателната сметка - код “З”, е по приватизацията 1 януари –
1 497 804 хил. лв, в края на периода 1 507 938 хил. лв.
Извънбюджетна сметка “Средства за подпомагане на земеделието”, съгласно
Постановление № 237 на Министерския съвет от 1993 г. Средствата са предоставени
от Комисията на европейската общност по Програмата ФАР за ускоряване
развитието на земеделието и за подпомагане на юридически лица, кооперативни
сдружения, осъществяващи земеделска дейност. По прихода са постъпили през
отчетния
период
средства
в
размер
4
117
003
хил.
лв.
от
ДФ “Земеделие”. Средствата са разходвани съгласно протоколи, утвърдени от
Управителния съвет на Селскостопанската кредитна линия съвместно с Програмата
ФАР в размер 3 942 498 хил. лв. Приключва с остатък 582 247 хил. лв.
Извънбюджетна сметка Национален фонд “Опазване продуктивните качества
на земеделските земи”, създадена съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за опазване на
земеделските земи.
Дейността се е финансирала съобразно утвърдена от Министерския съвет
план-сметка за приходите и разходите. За отчетната година постъпленията са: от
ДПФ – 1 430 417 хил. лв.,и приходи от наеми на земя – 854 866 хил. лв. Разходът е в
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размер
2 035 550 хил. лв.
Извънбюджетна сметка фонд “Мелиорации”. Съгласно §10 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 1997 г. набирането и
разходването на средствата се извършва по досега утвърдения ред - чл. 61, ал. 1 от
Закона за данък върху печалбата и правилника за неговото прилагане - чл. 67, до
уреждането със закон.
По прихода са набрани средства в размер 13 097 758 хил. лв. и са
изразходвани – 12 753 280 хил. лв. Остатък в края на периода – 380 716 хил. лв.
Извънбюджетна сметка фонд “Жилищно кредитиране”. Нормативното
основание е Наредба № 5 от 1986 г. на Министерството на финансите и
Министерството на строителството и селищното устройство.
Средствата по фонда са по сметка в ДСК “Жилищно кредитиране”, набрани от
продажба на ведомствени жилища и тримесечни отчисления и лихви.
Извънбюджетна сметка “СБКО”
Средствата се набират от отчисления в размер 3 на сто от фактически
начислените и изплатени средства за работна заплата и са разходвани съгласно
план-сметка за приходите и разходите на социалните мероприятия.
Извънбюджетни сметки съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗУДБ.
През 1998 г. беше извършена структурна промяна, като ГУ “Поземлена
реформа” премина към ЦУ на МЗГАР и престана да съществува като самостоятелна
единица.
Настоящата 1999 г. се характеризира с настъпили значителни промени в
начините на финансиране на бюджетните структури в системата на МЗГАР. Бяха
закрити повечето извънбюджетни сметки и фондове. Същите преминаха на бюджетен
разчет като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. През 1999 г. с
извънбюджетни сметки останаха да работят Фонд “Българска гора”, Фонд
“Земеделие” и Фонд “Тютюн”.
Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към структурата на
министерството премина и Селскостопанската академия.
Общият брой на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
системата на МЗГАР е 127 . Това говори за една голяма и сложна структура.
За периода 1 януари - 31 юли 1999 г. като цяло структурата на МЗГАР е
реализирала собствени приходи в размер 42 710 421 /деноминирани/ лв. при
планирани 52 011 802 /деноминирани/ лв., или това представлява 82%. Отчитайки
спецификата и сезонността на работата в селскостопанския сектор, може да се
очаква значително завишение на този процент. При предвидени разходи за периода
123 214 650 /деноминирани/ лв. са усвоени 87 201 015 /деноминирани/ лв., или 71 %.
Поглеждайки тези два основни показателя, може да се приеме, че съществува добра
финансова обезпеченост до края на отчетната година. Сравнително ниска е
усвояемостта на капиталовите разходи в годишен аспект - едва 24%. Това се дължи
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на тяхното разпределение по периоди. Голяма част от тях се очаква да бъдат
реализирани през втората половина на годината. За 1999 г. в бюджета са разчетени
за този вид дейност средства в размер 15 043 359 /деноминирани/ лв.
Към 1 януари 1999 г. съществуващият преходен остатък от 14 923 230 /деноминирани/ лв. до момента с разрешение на Министерството на финансите се ползва за
покриване на недостиг в бюджетите, както и за инцидентно възникнали потребности
в структурни единици към МЗГАР. Така например бяха осигурени допълнително
1 800 000 /деноминирани/ лв. на Дирекция “Борба с градушките”;
1 500 000 /деноминирани/ лв. за Селскостопанската академия; 250 000 /деноминирани/ лв. за Дирекцията по рибарство; 300 000 лв./деноминирани/ за борба с
възникналото заболяване “син език”; 2 000 000 лв. /деноминирани/ за маркиране на
животните и др.
Отчитайки тези данни, може да се смята, че не се очакват затруднения от
финансов характер до края на отчетната 1999 г.

РАЗДЕЛ Б

ЦЕЛИ И МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ПРЕЗ
2000 Г.
I. Цели
Българското селско стопанство има особено голямо значение за успеха на
цялостната икономическа реформа на страната и неговото възраждане и устойчиво
развитие е един от основните приоритети в Програма “България 2001” на
правителството. Осъществяването на тази сложна реформа задава рамката на
бъдещо, ефективно, конкурентоспособно, експортноориентирано и устойчиво
развиващо се земеделие. Достигането на това състояние е и стратегическа цел на
правителството в областта на аграрния сектор. И през 2000 г. осъществяването на
тази стратегическа цел ще бъде свързано с целенасочена работа за :
1. Утвърждаване на пазарните структури, основани на трайни отношения на
собственост, които да благоприятстват развитието на ефективно земеделско
производство.

Конкретизирането на усилията за постигането на тази цел изисква
изпълнението на комплекс от мерки в следните насоки:
- развитие на пазара на земеделските земи и ускоряването на процеса на
връщането на горите;
- пълна приватизация на активите на държавните предприятия от селското и
горското стопанство и ефективен следприватизационен контрол.
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2. Повишаване на конкурентоспособността и създаване на условия за
експортна ориентираност на българското земеделие.

Реализирането на тази цел изисква изпълнението на мерки в следните
насоки:
- създаване на благоприятни условия за повишаване на инвестициите в
земеделието и целенасочено държавно подпомагане;
- внедряване на ефективни технологии и обучение на земеделските
производители чрез осигуряване на научно обслужване в земеделието;
- производство на висококачествени хранителни продукти, отговарящи на
международните стандарти;
- експортна ориентация на земеделието.
3. Подобряване на условията за живот и труд на работещите в земеделието и
горското стопанство, както и на живеещите в селските райони.

Като конкретизация на тази цел са целите, заложени в Националния план за
развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 – 2006 г.:
- развитие на ефективно земеделско производство и конкурентен
хранителнопреработвателен сектор чрез подобряване на пазарната и
технологичната инфраструктура и на стратегическата инвестиционна политика,
насочени към достигане на европейските стандарти;
- устойчиво развитие на селските райони в съответствие с най-добрите
екологични практики чрез създаване на алтернативна заетост, диверсификация на
икономическите дейности и създаване на необходимата инфраструктура; това ще
доведе до подобряване условията за живот, ще увеличи възможностите за
получаване на доходи и възможностите за работа на хората, живеещи в селските
общности.
4. Подготовка за присъединяване към Европейския съюз.
За достигането на тази цел е необходимо реализирането на мерки в следните
насоки:
- хармонизация на българското законодателство с това на ЕС в областта на
земеделието;
- привеждане на административните структури и процедури в съответствие с
изискванията за членство в ЕС;
- въвеждане на механизмите на вътрешния пазар, Общата селскостопанска
политика, Структурната политика в нейните аграрни аспекти и методиките на ЕС за
производство на агростатистика.
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ІІ. Мерки
Мерки в областта на животновъдството за изпълнение на Програма 2000 г. и
необходими средства за обезпечаването й.
Реализацията на аграрната политика в областта на животновъдството изисква
конкретни подходи в различните структурни звена и направления.
Преживното животновъдство трябва да съчетава два основни момента:
1. Достигане на параметрите по Програма 2000 г. за оптимална възрастова и
породна структура, отговаряща на изискванията на пазарната конюнктура, и
Европейските стандарти за качествена и екологичночиста продукция.
2. Съчетаване на балансирано хранене с високо ефективно технологично
равнище, съобразено с хуманно отношение при отглеждането на животните.
Животновъдството с концентратен тип на хранене /свиневъдство и
птицевъдство/ е наложително да усъвършенства нивото на технологично и
селекционно-племенно обслужване, да постигне снижаване на себестойността и
повишаване на конкурентоспособността на производите от свинско и птиче месо.
Наложително е да се осигури по-голямо асортиментно разнообразие, съвременна
опаковка и етикетировка с цел възможност за експортна насоченост.
В тази връзка се разработват твърде важни и основополагащи нормативни
документи, отговарящи на новите условия и подпомагащи присъединяването ни към
Европейския съюз, а именно:
І. Закони и наредби
- Закон за животновъдството - работна фаза;
- Наредба, определяща реда и условията за лицензиране на обекти за
производство, преработка и съхранение на птицевъдна продукция - в период на
съгласуване;
- Наредба за условията и реда за лицензиране на обекти за производство на
свиневъдна продукция.
ІІ. Стандартизационни документи:
- БДС - месо от овце – част ІІ;
- БДС - месо от свине;
- БДС - фуражи.
В областта на млекопроизводството започва разработването на технологични
стандарти съгласно новия закон за стандартизация
Основният приоритет в животновъдния подотрасъл - съхранение,
възпроизводство и усъвършенстване на генофонда в страната се осъществява чрез
вече утвърдената Национална структура, включваща две нива:
Първо ниво - Държавни племенни животновъдни обекти, институти, комплексни
опитни станции и бази към НССРЖ, в които ще се поддържа възпроизводството на
елитната част на популациите на ценни породи животни и птици. Това ниво ще
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формира националната политика в областта на животновъдството и ще бъде основа
за научно-изследователска и приложна дейност.
Второ ниво - ще умножава и реализира достигнатия прогрес от Първо ниво в
широкомащабно производство на родителски форми.
За постигане на висока ефективност от прилагането на Националната
структура е нужно бюджетно финансиране и подпомагане чрез ДФ "Земеделие" по
направление:
- говедовъдство - 798 300 лв.;
- овцевъдство - 780 460 лв.;
- свиневъдство – 287 854 лв.;
- птицевъдство - 369 858 лв.;
- коневъдство - 153 600 лв.;
- пчеларство 12 960 лв.;
- бубарство 16 000 лв.;
Всичко:
2 419 032 лв.
За подобряване качеството на продукцията е нужно да се осъществи
финансиране /чрез кредитиране и субсидиране/ по програма "САПАРД" и ДФ
"Земеделие" за технологично обновление на производствените и преработвателните
предприятия, изразяващо се в технологично преоборудване, изграждане на
пречиствателни станции и отил-цехове, на млекосъбирателни пунктове и лаборатории
за окачествяване на животинските суровини и готови продукти.
Ще бъдат необходими инвестиции за:
- говедовъдство - 62 500 щ. д.;
- овцевъдство - 3 590 500 щ. д.;
- свиневъдство - 2 015 900 щ. д.;
- птицевъдство - 2 млн. щ. д.;
- коневъдство - 129 650 щ. д.;
- пчеларство - 1 150 000 щ. д.;
- бубарство - 416 000 щ. д..
Чрез тази широкомащабна интегрирана схема и чрез внос на семенна течност
и елитни мъжки разплодници /включени в посоченото финансиране/ животновъдният
подотрасъл ще придобие облика на високоефективните европейски структури, което
ще даде възможност на страната да заеме полагащите й се експортни ниши.
Мерки в областта на ветеринарното дело
За по-нататъшно повишаване ефективността на Граничния ветеринарен
контрол /ГВК/ в съответствие с мерките, които се предприемат в страната за
стабилизиране на икономиката и за провеждане на структурната реформа,
вниманието през 2000 г. ще бъде насочено към:
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- създаване на надеждни механизми за своевременно запознаване, усвояване
и внедряване в практиката изискванията на ЕС за доближаване дейността на
органите на ГВК в съответствие с европейските и световните стандарти;
- намаляване и регламентиране броя на граничните ветеринарни пунктове,
през които в бъдеще ще преминават живи животни и животински продукти;
- актуализиране на ветеринарното законодателство;
- техническо и технологично оборудване на Граничните ветеринарни пунктове
/ГВП/;
- изработване на нова стратегия при осъществяването на ветеринарния
контрол и при внос, износ и транзит в съответствие с изискванията на ЕС;
- подобряване на информационното обслужване на ГВП;
- повишаване квалификацията на граничните ветеринарни инспектори.
Мерки в областта на растениевъдството
- увеличаване на добива и намаляване себестойността на продукцията с цел
повишаване на конкурентоспособността на местното производство;
- увеличаване продуктивните и качествените показатели;
- балансиране на производството (полско и оранжерийно) съобразно нуждите
на преработвателната промишленост и възможност за директен износ;
- установяване на връзки между селскостопанските производствени структури
и преработвателните предприятия чрез дългосрочно договаряне; водеща роля трябва
да играе Национален браншови съюз на зеленчукопроизводителите, който до
момента не е създаден.
- изграждане на регионални и национални междупрофесионални организации в
лозаро-винарския сектор.
Мерки за устойчиво развитие на зърнения сектор
С приемането на Закона за съхранение и търговия със зърно и подзаконовите
нормативни актове за прилагането му бе създадена правната рамка за устойчиво
развитие на зърнопроизводството и зърнопреработката, за стабилизиране на
зърнения пазар в страната и за осигуряване на запаси от зърно за преодоляване на
затруднения в снабдяването.
За подпомагане използването на системата на складови записи за влог на
зърно в България Европейската банка за възстановяване и развитие одобри
отпускането на кредит в размер 50 млн. германски марки. Средствата по този кредит
ще се използват от търговските банки за финансиране на вложители в публичен
склад, използвайки складовия запис като залог. Първата кредитна линия в размер 10
млн. германски марки ще се отпусне през 1999 г. През 2000 г. ще продължи
усвояването на кредитния ресурс.
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За ефективното развитие на този подотрасъл е необходимо през следващите
няколко години да се предприемат мерки, насочени към:
- подобряване на производителността на зърнопроизводството в страната;
- стабилизиране на търговията със зърно чрез прилагане на различни форми
на търговия и най-вече утвърждаване на системата от складови записи;
- изграждане на съвременни пристанищни съоръжения и подобряване на
инфраструктурата, необходими за интензификация на външно-търговския обмен със
зърно и храни и оптимизиране на търговските потоци на зърно по река Дунав и
Черно море;
- въвеждане на системи за качество на зърнените продукти и постепенно
преминаване към нейното сертифициране на основание изискванията на ИСО 9000;
- привеждане на изискванията на БДС в съответствие с изискванията на ЕС;
- поетапно хармонизиране на нашето законодателство с това на Европейския
съюз в зърнения сектор.
За стабилизиране на
зърнопроизводството чрез ДФ “Земеделие” се
предвиждат и през реколтната 1999/2000 г. следните финансови линии:
- преференциална кредитна линия за производство на хлебна пшеница;
- предоставяне на стоков кредит от семена за посев на хлебна пшеница;
- предоставяне на стоков кредит от фосфорен тор за производство на пшеница,
ечемик, царевица и слънчоглед;
- кредитна линия за субсидиране на разходите, свързани със съхранението на
хлебна пшеница.
Мерки за развитие и подобряване на информационното обслужване в
земеделието
С цел изграждането на единна среда и средства за осъществяване на всички
информационни дейности в земеделието е необходимо изграждането на Интегрирана
информационна система в земеделието /ИИСЗ/. С изграждането на общата среда на
ИИСЗ трябва да се постигне:
- по-пълно задоволяване на потребностите на служителите, звената и службите
на МЗГАР от необходимото им информационно обслужване;
- създаване и поддържане в актуално състояние на сигурни архиви с пълна
информация за различните клонове на земеделието с гарантирана от държавата
достоверност и пълнота на данните;
- осигуряване на общо ползване на събираните данни от различните
потребители на информация според специфичните им потребности;
- унифициране (стандартизиране) на достъпа до информацията, събирана и
съхранявана в МЗГАР, от външните й потребители;
- намаляване на цената за реализиране на всеки конкретен информационен
проект чрез поделяне на общи ресурси – компютри, комуникационни канали, базов
софтуер, обучени кадри за експлоатация на системите;
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- ускоряване на реализацията на всеки информационен проект поради
необходимост да се решават само конкретните въпроси от предметната област, като
се базират на изградените общи решения;
- гъвкаво настройване на информационното обслужване към изменящите се
потребности, което в общия случай няма да налага допълнително събиране на данни.
Интегрираната информационна система в земеделието ще събира, съхранява,
анализира и предоставя достъп до разнообразна информация за земеделието.
Основа на тази информация ще бъде регистърът на земеделските производители,
създаван и поддържан в съответствие с чл. 7 на Закона за подпомагане на
земеделските производители. На базата на него ще се установи структурата на
земеделските стопанства и ще се извършват пълни и извадкови статистически и
оперативни наблюдения, които ще обхващат:
- засети площи;
- добиви;
- селскостопански животни;
- животинска продукция;
- търговска и агропазарна информация.
На базата на цифровите модели на плановете за земеразделяне ще се
поддържат:
- кадастър на земеделските и горските територии;
- регистър на собствениците на земеделски и горски имоти;
- регистър на земеделските и горските имоти.
Те ще представляват база за поддържане и на :
- информация за пазара на земята;
- информация за поземлените ресурси;
-информация за арендните отношения;
- екологична информация;
- метеорологични и климатични данни.
Мерки в областта на образованието
Анализирайки структурата на средните учебни заведения към МЗГАР, се стигна
до извода, че е необходимо да бъде направена реформа в насока окрупняване на
учебните заведения. Много от тях използват сграден фонд, който се нуждае от
разходи за отопление, осветление, поддръжка и оборудване с материална учебнотехническа база, които не отговарят на съществуващите норми съгласно
нормативната база на МОН.
В тази връзка съществува възможност за сливане на отделни училища, което
ще допринесе за съкращаване на разходи по издръжката, без да се нарушава
нормалният учебен процес и да се подобри материално-техническата база на
училищата.
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Мерки за развитие на селските райони
В съответствие с чл. 2 от Регламент 1268/99 за помощта, която общността ще
отпусне за прилагане на мерки за развитие на земеделието и селските райони в
страните – кандидатки за членство в ЕС, от Централна и Източна Европа в периода
на подготовка за присъединяване в Националния план за развитие на земеделието и
селските райони са предложени следните възможни области, които да бъдат
финансирани по мерките на САПАРД, отчитайки избраните приоритети:
1. Подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на
земеделска продукция, горски и рибни продукти съгласно Европейските стандарти:
- инвестиране в земеделски стопанства
В тази мярка се подготвят схеми за подпомагане на частните фермери от няколко
подсектора на земеделието.
• Основно място се отделя на подпомагането на млекопроизводителите за
инвестиции за подобряване качеството на произвежданата продукция и
маркетинга. Подготовката на пилотния проект в рамките на СПП “Подобряване на
хигиенните качества на произвежданото мляко в регион Добрич” показа, че
фермерите се нуждаят от средства за инвестиции за подобряване на условията за
отглеждане на животните, хигиенните условия за доене и съхраняване на млякото,
подобряване състоянието на млекосъбирателните пунктове и транспортирането на
продукцията. В това направление млекопроизводителите са готови да осигурят
частното участие за осъществяване на инвестициите.
• На следващо място се подготвят схеми за подпомагане на инвестиции за трайни
насаждения и в това число за възстановяване на лозови насаждения. Търсенето
на инвестиционни кредити за инвестиции в това направление е изключително
нараснало. ДФ ”Земеделие” има вече кредитна линия за подпомагане на
инвестициите в лозарството. Поради влошената възрастова структура на
лозовите масиви и особено застрашителното намаляване на площите с типичните
български сортове са необходими значителни средства за възстановяването на
този традиционен и конкурентоспособен сектор на земеделието.
Схеми за инвестиции в трайни насаждения – ябълки, праскови, вишни,
ягоди, малини, касис.
• Земеделските производители се нуждаят от селскостопанска техника и следва да
бъдат подкрепени за инвестиции в това направление с цел повишаване на
потенциала им за производство на по-качествени продукти и по-добро
стопанисване и поддържане на земята.
- подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти
Тази мярка включва разработване на инвестиционни линии в следните
области:
*
инвестиционна линия в млекопреработвателния сектор с цел
повишаване качеството на произвежданите продукти и подобряване на техния
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маркетинг; отделяне на значителни суми за технологични иновации, водещи до
подобряване качеството и разнообразието на продуктите, създаване на нови
продукти
и
възможности
за
експортна
ориентация;
изграждане
на
млекопреработвателни предприятия с модерно оборудвани пунктове за събиране на
мляко, охладителни танкери, лаборатории за оценка на качеството и млековози;
насърчаване производството на екологично чиста продукция, доказана със
сертификат;
*
инвестиционна линия в месопреработвателния сектор, насочена към
повишаване качеството на продукцията до европейските стандарти; въвеждане на
нови технологии за усъвършенстване на преработката и съхранението на крайните
продукти; насърчаване на продукти с определен географски произход, доказан със
сертификат;
*
инвестиционна линия за развитие на лозарската и винарската
промишлености; инвестиции за намаляване на разходите за готовата продукция при
повишаване качеството на виното; насърчаване производството на традиционни
сортове грозде, уникални за определени географски райони; обновяване на остарели
лозарски масиви за производство на качествено грозде;
*
инвестиционна линия за производство и преработка на плодове и
зеленчуци; инвестиции в трайни насаждения с обвързване на продукцията с
реализация в консервни предприятия; насърчаване прилагането на нови технологии
за охлаждане и замразяване с цел дълготрайно съхраняване на плодовете и
зеленчуците; внедряване на технологични линии за консервиране, съответстващи на
европейските стандарти; създаване на съвременни пазари на едро за плодове и
зеленчуци със събирателни пунктове и складова и охладителна база; изграждане на
маркетингова система за реализация в страната и на международни пазари при
запазване качеството на пресните продукти;
*
инвестиционна линия за преработка и маркетинг на рибна продукция:
- създаване на групи на производители
По тази мярка се разработват схеми за подпомагане на групите на
земеделските производители както на функционален, така и на регионален принцип.
С приемането на Закона за кооперациите през тази година ще се повиши
активността при кандидатстването по тази мярка. Вече има представени проекти в
това отношение.
- управление на водните ресурси – инвестиции в иригационните системи
По тази мярка се подготвят два вида схеми на подпомагане:
• От една страна, са подготвени проекти, които са включени в Националната
инвестиционна програма и представляват приоритет за държавата. Става въпрос
за проекти в напреднал стадий на подготовка, които са публична инвестиция.
• Втората схема, която се подготвя, е инвестиции в напоителните съоръжения за
частните водоползватели и за Асоциациите на частните водоползватели, които
стопанисват част от напоителните съоръжения. Тази схема предстои да се
уточнява и във връзка с проекта на Световната банка.
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2. Интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване и укрепване на
техните икономики и общности и съдействие за ограничаване на процеса на
обезлюдяване на тези райони:
- развиване и разнообразяване на икономическата дейност, осигуряваща
възможности за извършване на многостранни дейности и алтернативен доход;
- обновяване и развитие на селата; опазване и съхраняване на природните богатства
в селските райони;
- развитие и подобряване на инфраструктурата в селските райони.

3. Развитие на екологосъобразно селско стопанство, както и подобряване на
дейностите по опазване на околната среда в земеделието и горите:
- горско стопанство, устойчиво стопанисване на горите, запазване на биологичното
разнообразие и опазване на горите от пожари
По тази мярка се разработват схеми за публични инвестиции, включващи:
- възстановяване и подобряване на горския фонд, засегнат от природни
бедствия, съхнене, болести или пожари; засилване на отгледните грижи в младите
гори до 40-годишна възраст; подпомагане адаптирането на българските гори към
очакваните неблагоприятни климатични промени; устойчиво управление на защитени
територии от горския фонд; опазване на горите от пожари;
- модернизиране на технологията на дърводобива и обработката на горски
продукти (на място); инвестиции в горски предприятия - притежание на частни
собственици на гори, и в преработката и маркетинга на горска продукция;
- подобряване на инфраструктурата и изграждане на необходимата пътна
мрежа както с цел облекчаване на технологията на дърводобива, така и с оглед
създаване на по-добри условия за отдих и развитие на екологичен туризъм;
- подпомагане създаването на организации на частните горовладелци и
сдружаването на дребните дървопреработватели;
- инвестиции в човешките ресурси с цел квалификация и обучение на заетите в
горите, както и повишаване на културата на населението в горските райони по
отношение на унищожаването на ценни горски видове и опазването им от пожари.
- методи за селскостопанско производство, целящи опазване на околната среда
Опазване на горите и залесяване:
По тази мярка се предвиждат дейности, свързани с опазване на горския фонд
като един от важните фактори за съхраняване на микроклимата и за възстановяване
и опазване на околната среда, като – създаване на центрове за мониторинг и
наблюдение на здравословното състояние на горите; провеждане на мероприятия за
борба с болести и вредители; въвеждане на системи за свръзка и ранно
оповестяване с цел предотвратяване от горски пожари; провеждане на
противопожарни мероприятия; създаване на полезащитни горски пояси в екологично
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замърсени райони, линейно залесяване край канали, пътища и др., залесяване на
непригодни за земеделие земи;
Провеждане на комплексни противоерозионни мероприятия, включително
противоерозионни залесявания; залесяване на техногенно нарушени площи от
добивната промишленост; строеж на укрепителни съоръжения за борба с ерозията.
Разработване на програми и провеждане на дейности за възстановяване на
почви, замърсени с тежки метали, и за блокиране на вредни замърсители в почвата с
цел възстановяване на нарушени терени и опазване на ценни растителни видове.
Създаване на демонстрационни ферми за устойчиво екологосъобразно
земеделие с оглед привличане на земеделските производители към прилагане на
екологосъобразни методи и технологии.

4. Инвестиции в човешките ресурси – квалификация и обучение на заетите в
производството и преработката на селскостопанска, горска и рибна продукция:
- подобряване нивото на професионалното обучение.
Този приоритет е хоризонтален и е елемент на всяка мярка в посочените
приоритетни области.

-

5. Техническа помощ
техническа помощ за осъществяване на мерките, обхванати от Регламент 1268/99,
включително оказване на помощ в изготвянето и наблюдението на програмата и
организирането на информационни и рекламни кампании.
Таблица 77
Справка за необходимите средства за изпълнение на НПРЗСР по приоритети на
развитие и по източници на финансиране за периода 2000 –2006 г.
(млн. евро)

Приоритетни направления

Общо

Източници на финансиране
Външни

Национални

САПАРД публични частни
1

2

3

4

231,5

80,56

3

4

5

Приоритетно направление 1
Подобряване на условията за про- 541,39
изводство, преработка и маркетинг
на земеделска продукция, горски и
рибни продукти съгласно Европейските стандарти
1

2

229,33

5

Приоритетно направление 2
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Интегрирано развитие на селските 124,01
райони с цел съхраняване и
укрепване на техните икономики и
общности
и
съдействие
за
ограничаване на обезлюдяване на
тези райони

70

23,34

50,66

38

12,66

28

21

7

7,21

7,21

751,27

367,71

30,67

Приоритетно направление 3
Развитие на екологосъобразно
селско
стопанство,
както
и
подобряване на дейностите по
опазване на околната среда в
земеделието и горите
Приоритетно направление 4
Инвестиции в човешки ресурси
Приоритетно направление 5
Техническа помощ
ОБЩО:

123,56

260

Средствата, които са необходими за изпълнението на НПРЗСР за 2000 г. са в
размер 101,41 млн. евро. Разпределението им по източници на финансиране е, както
следва:
- външни /САПАРД/ - 52,46 млн. евро;
- национални – 48,95 млн. евро /в т.ч. публични – 18,28 млн. евро, и частни –
30,67 млн. евро/.
Мерки по интегрирането на България към Европейския съюз в областта на
селското стопанство
Мерките по европейска интеграция в областта на селското стопанство ще
следват следните основни приоритети:
Подготовка за ефективно прилагане на основните регулации на вътрешния
пазар на ЕС;
Ветеринарно дело
Основните приоритети в областта на ветеринарното дело през 2000г. ще бъдат:
• завършване на идентификацията на животните и регистрацията на
животновъдните обекти;
• създаване на електронна система за управление на данните, получени при
идентификацията;
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•

подобряване на граничния контрол като приоритетни в тази област се
считат граничните пунктове, които ще се намират на бъдещата външна
граница на ЕС;
• приемане на нормативни актове, свързани с процеса на хармонизация на
законодателството на Република България с това на ЕС и с прилагането на
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Растителна защита
Бъдещата роля на България като външна граница на разширения ЕС изисква
гарантиран фитосанитарен контрол. Приоритетните мерки, които ще бъдат взети в
тази насока са:
• дооборудване на граничните пунктове;
• дооборудване на лаборатории;
• подобряване на контрола върху производството и търговията с препарати
за растителна защита;
• по-нататъшна хармонизация на българското законодателство с това на ЕС в
областта на растителната защита.
Техническо законодателство
Интегрирането към вътрешния пазар на ЕС изисква създаването на система за
контрол на земеделските продукти и въвеждането на качествените и техническите
норми и стандарти на ЕС чрез хармонизация и прилагане на съответното продуктово
законодателство на ЕС. Поради препоръките на Редовния доклад на Европейската
комисия относно напредъка на България към членство в ЕС, свързани със
създаването на предпоставки за функционирането на ОСП, мерките, свързани с
техническото законодателство на вътрешния пазар се разглеждат в контекста на
ОСП.
Въвеждане на пазарните режими на Общата селскостопанска политика
(ОСП);
Основен приоритет, свързан с въвеждането на ОСП, ще бъде изграждането на
обща законодателна и административна рамка и създаването на икономически
предпоставки за ефективно прилагане на Общите пазарни режими на ОСП. Тази
законодателна рамка ще обхваща следните видове мерки:
1. Създаване на икономически предпоставки за функционирането на ОСП с оглед
изпълнение на критериите за членство от Копенхаген.
2. Повишаване на ролята на организациите на производителите, които ще
изпълняват мерки на ОСП чрез:
• законодателни мерки;
• финансово подпомагане;
• предоставяне на информация.
3. Провеждане на секторни анализи за приложимост на механизмите на ОСП.
4. Проучване на възможностите за въвеждане на интервенционните мерки на ЕС.
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5. Приемане на техническото законодателство и прилагане на стандартите на
Вътрешния пазар на ЕС, свързани с производството и търговията със земеделски
продукти, в следните сектори:
• плодове и зеленчуци;
• зърно;
• мляко и млечни продукти;
• месо и месни продукти;
• семена и посадъчен материал;
• вино.
6. Въвеждане на специфични мерки на ОСП по продуктови групи.
7. Създаване на информационна основа за прилагане на общите регулации на
пазара на месо и мляко.
Въвеждане на общата политика на ЕС в областта на рибарството
Един от основните приоритети в областта на рибарството е приемането на
ключовото законодателство на ЕС за този сектор. Подготвя се нов закон за
рибарството и аквакултурите, който ще определи законодателната рамка за
прилагането на мерките на общата политика в областта на рибарството. Пълното
въвеждане на законодателството на ЕС в тази област ще бъде осъществено чрез
наредби, изготвени по силата на новия закон за рибарството и аквакултурите.
Възприемане на механизмите на структурната политика на ЕС
Един от най-важните приоритети през 2000г. ще бъде ефективното
администриране на програмата САПАРД. Ще бъде прието необходимото
законодателство и ще бъдат взети административните и финансовите мерки,
необходими за изпълнението на програмата САПАРД. Конкретните приоритети на
САПАРД, мерките и средствата за тяхното изпълнение са описани в Плана за
развитие на земеделието и селските райони.
Въвеждане на методите на ЕВРОСТАТ за производство на агростатистика
В МЗГАР беше създадено звено по агростатистика, което въвежда методите за
производство на агростатистика, прилагани от Евростат, с цел статистическо
обезпечаване прилагането на ОСП.
Мерки по интегрирането на България към ЦЕФТА в областта на селското
стопанство
Oт 1 януари 1999 г. България е пълноправен член на ЦЕФТА. Тя прилага
договореностите между България и останалите страни - членки на ЦЕФТА, по
двустранните протоколи за селското стопанство. Предстои сключването на
споразумения за взаимно признаване на резултатите от лабораторни тестове на
земеделските продукти и акредитиране на лаборатории. Към Смесения комитет на
ЦЕФТА беше създаден подкомитет по селско стопанство, на който се обсъждат
различни проблеми, възникнали между страните, и се проучват възможностите за понататъшно развитие на отношенията в областта на селското стопанство в контекста
на подготовката за присъединяване на страните - членки на ЦЕФТА, към ЕС.
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Мерки по интегрирането на България към СТО в областта на селското
стопанство
Като пълноправен член на СТО България ще продължава да спазва поетите
ангажименти по Споразумението за селското стопанство и по Споразумението за
санитарните и фитосанитарните мерки. През 2000 г. приоритетни ще бъдат новият
кръг преговори в рамките на СТО и двустранните преговори с новоприсъединяващите
се страни от ОНД.

ІІІ. Финансово осигуряване на земеделието през 2000 г. /проект за бюджет/
За финансовото осигуряване на мерките в областта на аграрния отрасъл за
2000 г. в проекта за бюджет са предвидени средства в размер 88 917 млн. лв., което
представлява 76,22 % от уточнения план за 1999 г. Средствата по уточнения план за
1999 г. възлизат на 116 654 млн. лв.

Предвид на намаляването на средствата за 2000 г. в проектобюджета са
намерили отражение редица структурни промени:
- преструктуриране на звената в структурата на министерството, което води до
драстично намаляване общата численост на персонала;
- обединяване на структурни звена със сродни функции – например Главната
инспекция по апробация и семеконтрол /ГИАС/ и Държавната сортова комисия се
преобразуват в Изпълнителна агенция по апробация, семеконтрол и
сортоизпитване, Националната ветеринарномедицинска служба поема функциите
на Националната служба по селекция и репродукция в животновъдството;
- чрез преструктуриране значително се редуцира и съставът на Селскостопанската
академия;
- преобразуване на бюджетни структури в търговски дружества – такива са ДПСК
“Кабиюк”, която бе третостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата
на НССРЖ, всички звена към дейността почивно дело, структури към
Селскостопанската академия.
Съществуващите през 1999 г. три фонда на извънбюджетни сметки съгласно
проекта на Закон за бюджета за 2000 г. придобиват статут на второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити и преминават на бюджетно разчитане към общия
бюджет на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

-

Финансиране на фонд “Земеделие”:
бюджетна субсидия в общия бюджет на министерството - 20 млн. лв.,
преходен остатък от 1999 г. - около 3 млн. лв., и собствени приходи.
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-

-

Финансиране на фонд “Тютюн”:
няма предвидени бюджетни субсидии и изцяло ще остане на собствени приходи.
Финансиране на фонд “Българска гора”:
предвидена бюджетна субсидия в рамките на 7,5 млн. лв. и собствени приходи от
държавни такси.
Финансиране на дейности по земе- и гороразделяне :
като бюджетна субсидия са предвидени 10 млн. лв., които според разчети на
МЗГАР са крайно недостатъчни и ще могат да обезпечат едва 1/3 от съставената
програма за изпълнение на дейностите по земе- и гороразделяне.
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