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I. Развитие на националната икономика. Макроикономическа рамка.
Икономиката на България постепенно се възстановява след кризата 1996 - началото на
1997г. В края на август 1998г. безработицата е 10.82%, натрупаната от началото на
годината инфлация е (-0.1%), средната работна заплата в обществения сектор за
второто тримесечие на 1998г е нараснала с над 5 % спрямо последното тримесечие на
1997г., а в началото на октомври брутните валутни резерви на централната банка
достигнаха до 3 млрд. долара. През първото полугодие на тази година бе регистриран
растеж от 11.9% като брутната добавена стойност в промишлеността се увеличи с
19,5% спрямо първите шест месеца на 1997г., в селското стопанство и услугите
съответно с 8% и с 4,8%. Очакваният растеж на БВП за 1998г. е около 5%. Основен
източник на растежа през първата половина на 1998г. бе нарастването на
потреблението. За шестте месеца то се е увеличило с 11,7% спрямо същия период на
1997г., като само крайните потребителски разходи на домакинствата са се увеличили с
13,7% повече.
Фиксираният валутен курс, ниската инфлация, реализираният икономически растеж и
растящите реални доходи отразяват възстановяването на българската икономика. С
фиксирането на лева към германската марка се стабилизира българската валута и
започна възвръщане на доверието в нея. Премахна се въздействието на основния
проинфлационен фактор в икономиката - валутния курс. Очаква се инфлацията в края
на годината да бъде под 6%.
С въвеждането на паричен съвет фискалната политика е силно рестриктивна.
Успешното й провеждане доведе до намаляване на бюджетния дефицит през 1997 г, а
от началото на 1998 г. бюджетът формира излишък, като до месец септември приходите
са превишавали разходите с около 442 млрд. лв. Нуждата от финансиране на бюджета
намаля и по-малките емисии на ценни книжа освободиха паричен ресурс за
кредитиране на неправителствения сектор.
Периодът след въвеждането на валутния съвет се характеризира с възстановяване на
доверието в търговските банки и преустановяване на “бягството” от националната
валута. Процесът на ремонетизация продължава, парите в обръщение се увеличават с
високи темпове в сравнение с останалите парични агрегати. Ликвидността на банковата
система се подобри, което снижи лихвени проценти. Независимо от това
консервативната политика на банките по отношение на кредитирането се отрази върху
слабите темпове на растеж на кредита за неправителствения сектор.
През първите седем месеца на настоящата година търговско салдо е почти балансирано
(-19,7 млн. долара). Основният фактор, влияещ върху обема на търговията, е спадът на

цените на международните пазари. Текущата сметка за периода януари-юли е
отрицателна (-62.6 млн. долара). Капиталовата сметка за първите седем месеца е
положителна (220,6 млн. долара), като основен принос в притока на ресурси имат
официалните средносрочни и дългосрочни заеми. Преките чуждестранни инвестиции в
периода януари-юли възлизат на 122.3 млн. долара и са свързани преди всичко с
процеса на приватизация. Общият платежен баланс е положителен в размер на 320,7
млн. долара. Валутните резерви на БНБ се увеличиха с 437 млн. долара.
.
Таблица 1
Макроикономически показатели
1994

1995

1996

1997*

1998**

1,8

2,9

-10,1

-6,9

5

-4,5

-1,9

-6,7

-15,1

7,7

1,1

16,1

-21,2

-22

22,4

Инфлация (%)

122

33

311

579

6

Регистрирана безработица (%)

12,8

11,1

12,5

13,7

11,4

Приходи

41,8

37,3

33,2

37,6

30,4

Разходи

47,6

42,9

43,6

39,4

32,3

Нелихвени

34,1

28,8

23,9

30,9

27,7

Лихви

13,5

14,1

19,7

8,4

4,6

Баланс

-5,7

-5,6

-10,4

-1,2

-2,1

Търговски баланс (млн. долари)

-17

121

188

368,8

-145,5

БВП (Реално изменение в %
спрямо предходната година)
Потребление (Реално изменение
в % спрямо предходната година)
Дълготрайни инвестиции (Реално изменение
в % спрямо предходната година

Консолидиран държавен бюджет (% от БВП)

В т.ч.

Източник: НСИ и Агенция за икономически анализи и прогнози
*Предварителни данни
**Прогнозни данни - Агенция за икономически анализи и прогнози
Забележка: Данните за консолидирания държавен бюджет за 1998 г. са по Закона за държавния бюджет

II. Земеделие.
1. Състояние на аграрния отрасъл.
1.1. Структура.
1.1.1. Работна сила
Броят на заетите в селското стопанство по окончателни данни за 1997 г. е 768 100 или
намаление с 3 000 спрямо 1996 г. В частния сектор през 1997 г. са заети 97.5% срещу
2.5% в обществения. Значителната промяна в съотношението обществен частен сектор
спрямо 1996 г. се дължи на включването на земеделските кооперации към частния
сектор, съгласно новата “Национална Отраслова Класификация” (НОК).
Таблица 2
Структура на заетите лица в селското стопанство за периода 1994-1997 г.
Година

Общо

в това число

частен

хил. бр.

обществен
сектор

сектор

%

%

1994

738.2

21.5

78.5

1995

769.6

16.5

83.5

1996

771.1

15.3

84.7

1997

768.1

2.5

97.5

1.1.2.Земеделски производствени структури
По данни на НСИ за земеделските производствени структури през 1997 г.
разпределението по форма на собственост е както следва:
държавни и общински - 493 броя;
земеделски кооперации - 3 475 броя;
частни дружества, регистрирани по Търговския закон - 6 373 броя, от тях
юридически лица - 263 броя, физически лица - 6 021 броя, сдружения - 12
и други - 77;
o частни земеделски стопани, нерегистрирани по Търговския закон - 1 777
122 броя.
o
o
o

В аграрния сектор стопанисват земя и отглеждат животни 1 777 122 частни земеделски
стопани, на които предстои да ориентират производството си за пазара и да развият
фермерски бизнес. Данните са на база преброяване направено през 1993 г. На практика

липсва актуален регистър на организационните структури в земеделието, което
затруднява и анализа на процесите, протичащи в този сектор, след динамичните
промени настъпили в структурата на собствеността.
Аграрната среда в България се определя от структурата на частните земеделски
стопанства според размера на стопанисваната от тях земя. Обработваната от частните
земеделски стопани земя е 2 620 558.1 ха или средно по 1.47 ха (Таблица 3). Най-голяма
е групата на частните земеделски стопанства, стопанисващи до 1 ха - 1 535 223, като
стопанисваната от тях земя е 14.6% от земята в частните земеделски стопани и 6.2 % от
стопанисваната земя общо в страната.
Най-малък е делът на частните земеделски стопанства, стопанисващи над 10 ха.
Техният брой е едва 3 506 броя. Това са земеделски стопанства от фермерски тип и
големите арендаторски стопанства. Средният размер на стопанисваната земя е почти
500 ха. Техният относителен дял от всички частни земеделски стапани е едва 0.2%, но
стопанисваната от тях земя е с най-голям дял 65.9% и 28.1 % от общия размер на
стопанисваната в страната земя.
Посочената структура говори за изразена поляризация на структурата на частните
земеделски стопанства според размера на стопанисваната от тях земя.
Таблица 3
Структура на частните земеделски стопани по размер на обработваната земя през
1993 г.
Размер
обработваема
земя

брой
частни

% от
общия
брой

общ
размер на
земята в
ха

земеделски
стопани

общия
брой

до 0, 2 ха

915217

51.5

83101,7

3.2

до 0,5 ха

363564

20.4

118412,8

4.5

0,5-1 ха

256442

14.4

180535,2

6.9

1-2 ха

156473

8.8

214634

8.2

2-5 ха

68474

3.9

205148,1

7.8

5-10 ха

13446

0.8

90299,3

3.5

над 10 ха

3506

0.2

1728427

65.9

Общо

1777122

100%

2620558,1

100%

% от

От 6 164 хил. ха стопанисвана земя обработваемата е 4 693.5 хил. ха. Собствеността на
държавата и общините намалява постепенно, за да достигне едва 5.3% през 1997 г. 94.7

% от обработваемата земя е частна собственост, от нея 41.7% се обработва от новите
кооперации.
Стопанисваната земя през 1997 г., разпределена по форми на стопанисване, е както
следва:
от държавни и общински стопанства - 20.3%;
от частни - 79.7%, от тях земеделски кооперации - 34.8%
Мерите и пасищата са 1 470.5 хил. ха, като делът на обществената и държавна
собственост е все още преобладаващ - 68.3%.
Подробна информация за размера и структурата на обработваемата земя през 1997 г. по
начин на стопанисване се съдържа в Таблица 4.
Таблица 4
Размер и структура на земята по форми на стопанисване през 1997 г.
Всички
категории
Стопанствахил. ха

В това
число:
държавни
и
общински

всичко

От тях
земеделски
кооперации

%

%

Частни

%
Стопанисвана
земя

6 164

20.3

79.7

34.8

Обработваема
земя

4 693.5

5.3

94.7

41.7

Мери и
пасища

1 470.5

68.3

31.7

12.6

Разпределението на регистрираните 10 341 производствени структури през 1997 г. по
тип дейност е както следва(Таблица 5).:
o
o
o
o
o

растениевъдство - 6 627 броя или 64.1 %;
животновъдство - 1 688 броя или 16.4%;
комбинирани растениевъдство и животновъдство - 666 или 6.4%;
селскостопански услуги - 1 271 броя или 12.3%
експлоатация на зелени площи - 89 броя или 0.9% .
Таблица 5

Структура на отрасъл „Селско стопанство “ по тип дейност през 1997 г.
Тип производство

брой

% дял

Растениевъдство

6627

64.1

Животновъдство

1688

16.3

666

6.4

1271

12.3

89

0.9

10341

100.0

Растениевъдноживотновъдни
Селскостопопански услуги
Експлоатация
на зелени
площи
Общо

По форма на собственост, с най-голям относителен дял сред регистрираните по ТЗ са
дружествата с частна собственост - 9 848 броя или 95.2%, от тях кооперативна -3 475
или 33.64%, държавна 475 броя или 4.6% и с общинска 18 броя (Таблица 6).
Таблица 6
Структура на отрасъл селско стопанство по форма на собственост през 1997 г.

Държавна
Общинска
Частна на местно юридическо лице
Частна на местно физическо лице
Частна кооперация
Частна, с чуждустранно участие
Частна на сдружения
Частна на религиозни организации
Общо

брой
475
18
263
6021
3475
60
12
17
10341

% дял
4.6
0.2
2.5
58.2
33.6
0.6
0.1
0.2
100%

1.2. Поземлена реформа и земеползване
От подлежащата на възстановяване земеделска земя, която е около 5 598 хил. ха, до
края на месец септември 1998 г. са направени въводи във владение на 76.1%. За
възстановените имоти, чиято площ представлява 17.4% от признатата за възстановяване
земеделска земя са издадени нотариални актове.
Очакванията са, че около 80% от цялата подлежаща на възстановяване на
собствениците земя ще бъде върната до края на 1998 г.

Известното забавяне на процеса на връщане на земята се дължи на изменението на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чрез което беше дадена
възможност на собствениците да обжалват обявените вече земеразделителни планове.
В следствие на това бяха подадени над 100 000 жалби, които бяха обработени през
последните няколко месеца. Налага се цялостна или частична преработка на плановете
за земеразделяне на 1350 от общия брой планове
До края на годината се очаква да бъдат издадени констативни нотариални актове за
около 30% от възстановения брой имоти.
Все още активността на населението за получаването им е ниска, независимо, че
държавата е поела разноските по таксите за издаването им от нотариусите. Една от
причините за това е, че констативните нотариални актове не са задължителен документ,
съгласно закона, удостоверяващ собствеността и покупко-продажбите на земеделските
земи в големия брой случаи се извършват на базата на нотариално заверени протоколи
за делба между наследниците.
Инициативата за издаване на нотариални актове принадлежи на собствениците, което
оставя на държавата единствено косвени методи на стимулиране. С новия закон за
подпомагане на земеделските производители се създава възможност фонд “Земеделие”
да приема като гаранция земеделска земя, но за целта за нея трябва да има издаден
нотариален акт. Очаква се това изискване да създаде интерес у собствениците да се
снабдят с нотариални актове за земите си.
Данни за състоянието на поземлената реформа са дадени в Таблица 7.
Таблица 7
Справка за хода на поземлената реформа към 30.09.1998
Начин на
възстановяване
на собствеността
върху
земеделските
земи

Землища

решения

площ

%

/бр./

/хил. бр./

/хил.
ха/

1

2

3

4

5

1.Землища с
приключил
процес по
възстановяване
на собствеността
в/у земите
съгласно ЗСПЗЗ/

3219

-

3658.1

65.4

2. Издадени
решения по чл.27,

-

-

3034.4

54.2

ал.1 на основание
на влезлия в сила
план за
земеразделяне и
връчени скици
3. Възстановено
право на
собственост в
съществуващи
или възстановими
стари реални
граници по чл.18
ж, ал.1 от
ППЗСПЗЗ

839

845

1121.4

20.0

4. Обявени и
одобрени планове
за земеразделяне
по чл.25, ал.5 от
ППЗСПЗЗ

2969

1526

3843.4

68.7

5. Изработени
планове за
земеразделяне по
чл.25, ал.1 от
ППЗСЗЗ /I обява
в ДВ/

3396

1745

4396.2

78.5

6. Предоставено
право на
ползване върху
земеделските
земи по чл.8и,
ал.1 от ППЗСПЗЗ

-

592

1541.4

27.5

7. Извършени
въводи във
владение

-

-

4263.3

76.1

8. Възражения
срещу
постановени
решения на ПК

-

193- от тях
58
основателни

94.3

1.7

9.Издадени
нотариални
актове

-

425

972.8

17.4

/II обява в ДВ/

10.Постъпила
информация в ПК
за промени в
собствеността и
предназначението
съгласно чл.7,
ал.5 от ЗСППЗЗ

-

27

650

1.2

Процентите са изчислени въз основа на заявената и призната за възстановяване земя
-5 597.7 хил. ха
1.3. Приватизация
Общият брой на сключените сделки от министерството, включително и тези за
предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които бяха в системата на
министерството до 1.07.97 г., към 30.10.1998 г. е 343, от тях за цели предприятия 251
броя и за обособени части - 92. Договорените плащания са в размер на 120 783 330.94
хил. лв., от които в брой 75 644 339.38 хил. лв., а размерът на поетите като ангажимент
инвестиции е на стойност 224 931 841 хил. лв. (Таблица 8).
Общият брой на откритите процедури към 30.10.1998 г. е 612, от които през 1998 г. са
открити 153. Броят на продадените обекти само през 1998 г. е 117, от които 97 са цели
предприятия.
Раздържавените дълготрайни активи само за обектите от земеделието и
животновъдството за целия период от 1993 г. до 30.10.1998 г., по балансова стойност
към 31.12.1995 г. са 9 828 972.25 хил.лв., а раздържавените от касова приватизация на
обекти от хранителната промишленост са 1 512 483 хил. лв. или общо раздържавените
дълготрайни активи възлизат на 11 341 455.25 хил. лв.
Общият размер на балансовата стойност на ДА за всички дружества от системата на
МЗГАР към 31.12.1995 г. е 28 083 970 хил. лв., като следва да се има предвид факта, че
от тях 14 281 420 хил. лв. са от състава на “Напоителни системи” ЕАД, гр. Софиядружество, което подлежи на преструктуриране и е в процес на изграждане на
концепция за бъдеща приватизация. /Таблица 9/. Преструктурирането на дружеството
се осъществява с помощта на експерти от Световната банка в контекста на договорения
проект със СБ “Преструктуриране на напояването в България”. В тази обща стойност
не са включени ДА на предприятията от подотрасъл “Горско стопанство”, които също
са в процес на преструктуриране.
Приватизираните активи, отнесени към общия размер на активите от всички дружества
от системата на МЗГАР възлизат на 34.99%. Като се изключат ДА на “Напоителни
системи “ ЕАД общата стойност на приватизираните дълготрайни активи възлиза на
71%.
Таблица 8
Справка за приватизационния статус в МЗГАР към 30.10.1998 г.

към 30.10.1998 г

Общо

.
Открити процедури

153

612

Сключени сделки
общо

117

343

за цели предприятия

97

251

за обособени части

20

92

Договорени
плащания-общо

80 061 459.64

125 793 330.94

в брой,хил. лв.

50 600 379.18

75 644 339.38

ЗУНК,хил. лв.

29 461 080.46

49 919 813.56

БРЕЙДИ,хил. лв.

229 178

Инвестицииобщо,хил. лв.

88 047 600

224 931 841

Таблица 9
Справка за продадените и държавните дълготрайни активи към 30.10.1998
Подотрасъл

Дълготрайни
активи на ТД
към

Приватизирани
ДА
всичко

ДА
собственост
на държавата
към

31.12.95
30.10.98

ОБЩО

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

28 083 970

9 828 972.25

18 254 997.75

2. Производствени и икономически резултати на аграрния сектор през 1997 година
и прогноза за 1998
2.1. Обща селскостопанска сметка - методология на изготвяне
Немското федерално министерство на прехраната, селското и горското стопанство
подкрепя от 1994 г. изграждането на съобразени с изискванията на ЕС информационни
системи в рамките на програмата TRANSFORMA. 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 ежегодно
изготвяне на Обща селскостопанска сметка /ОСС/. Те са основа за изготвяне на
годишния Аграрен доклад на България и развитие на аграрно-политически стратегии.

Общата селскостопанска сметка /ОСС/ има за цел да обхване икономическата ситуация
в селското стопанство и най-вече да представи развитието на доходите от
селскостопанска дейност. Тя дава информация за дела на селското стопанство в
брутния вътрешен продукт, както и възможност за сравнение на икономическата
обстановка в селското стопанство с останалите отрасли на икономиката.
Необходимостта от адаптиране на ОСС към икономическите и структурни промени в
селското и горското стопанство доведоха до значителни промени в методиката й. При
направените промени е отчетена необходимостта да се постигне хармонизиране на
методологията на ОСС със Системата от Национални Сметки(СНС) и тези промени да
бъдат осъществими.
Кои са най-важните моменти, които отличават новата от старата методика:
Да се определи долна 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.
o Обхващат се и неселскостопанските дейности, които са неделими от
селскостопанските, тъй като в рамките на ЕС техният относителен дял
значително нараства.
o Всички продажби се включват в крайното производство, т. е. и
вътрешните обороти, а не само продажбите извън сектор селско
стопанство. Същите се включват след това като междинно потребление.
Това се прави с цел уеднаквяване на методиката на изготвяне на ОСС с
тази на СНС.
o

В настоящия Аграрен доклад пресмятането на ОСС с окончателните данни за 1997 г. е
направено по старата методика. От 1999 г. всички страни членки са задължени да
преминат към новата методика. Като страна, която се подготвя за присъединяване към
ЕС, ние също трябва да направим стъпки в тази посока.
2.2. Производство
2.2.1. Растениевъдство
2.2.1.1. Зърнопроизводство
През 1997 г. общото производство от зърнени култури е 6 141.4 хил. т. Добрата реколта
от пшеница в размер на 3 575 хил. т позволи окончателно да се преодолеят дефицитите
от предходната година. В сравнение с 1996 г. засетите площи са били с 254.1 хил. ха
повече, а добивът от ха е 2.95 тона спрямо 1.88 тона през 1996 г.
През 1998 г. се отчита свръхпроизводство на пшеница в световен мащаб, което се
отразява и у нас и се изразява в намалено търсене и занижена изкупна цена на зърното.
Това създава неблагоприятна пазарна обстановка, която рефлектира в предстоящата
сеитба. Предполагаме, че реколта 1998/1999 няма да е достатъчна, за да обезпечи
потребностите през 1999/2000 г. Това се дължи не толкова на очакваното намаление на
площите, колкото на неспазване изискванията на технологията на производство. Вече 9
години не се спазват сеитбообръщенията ( редуване окопни и култури със слята

повърхност), а липсата на фосфор в почвата води до нарушаване на хранителния
баланс. Налице е един сериозен проблем, който е свързан с формирането на добива и
качеството на зърното. Едностранното азотно торене ще се отразява все понеблагоприятно.
Качеството на посевния материал е от голямо значение за формиране на по-висок
добив, отговарящ на БДС. Все още много производители използват ieсемена,
неотговарящи на стандарта.
Провеждането на частична растителна защита, най-вече срещу плевели, доведе до
значително разпространение на коренищните плевели, като балур, паламида, троскот и
др. Обработките на почвата за сеитба на селскостопански култури, в т.ч. и за
есенниците, не се извършват качествено.
В крайна сметка това рефлектира върху себестойността на произведената продукция и
се нарушава съотношението между вложените разходи на декар, рентабилността и
формираната пазарна цена на пшеницата. Това влияе на конкурентноспособността на
българския производител и затруднява реализацията на вътрешния и външен пазар.
За реколта 1997 г. производството на ечемик е 809,8 хил. т. При съпоставяне с
очакваното производство, реколта 1998 г. - около 740 хил. т, намалението е в размер на
около 70 хил. тона, което няма да се отрази съществено на потреблението през 1998/99
г.
Производството на царевица през 1997 г. е в размер на 1 659 хил. т, т. е. нарастнало
спрямо 1996 г. с 59%, което се дължи на по-добрите добиви от ха 3.58 т/ха спрямо 2.18
през 1996 г. При сравнение на данните за производство на царевица през 1997 г. с
очакваното производство от тазгодишната реколта, които са около 950-980 хил.т.
отчитаме намаление с 679 хил. т. - около 41%.
За производство на царевица все повече се налага да се използват ранните и
средноранни хибридни семена, тъй като при неполивни условия те формират един подобър добив от късните. Показателна в това отношение е тазгодишната реколта, при
която ранните хибриди, поради по-късия вегетационен период избегнаха летните
засушавания и формираха значително по-висок добив от късните.
2.2.1.2. Зеленчукопроизводство
През 1997 г. общия обем на зеленчукопроизводството в натура възлиза на 975.7
хил.тона, в т.ч. от полско производство - 829,1 хил.т и оранжерийно 146,6 хил. т.
Спрямо 1996 г. е намаляло производството на полски и оранжерийни домати като
резултат от по-малко засадените площи и по-слабите добиви. Намаление има и при
производството на зелен пипер, също резултат от по-слаби добиви и по-малко засадени
площи. Увеличено е производството на краставици полски. Производството на картофи
е нарастнало с 45%.
През настоящата година очакваме завишаване на производството най-вече при
доматите, около 230 хил.т при 227.5 хил. т през 1997 г., докато при останалите култури
ще се запази около равнището през 1997 г.

По-високата изкупна цена на зеленчуците през 1997 г. оказа стимулиращо въздействие
върху производителите. През настоящата година в страната по данни на статистиката
към МЗГАР са засети 17.1 хил ха с домати - полски, 11.7 хил. ха пипер за прясна
консумация, 34. 7 хил. ха с картофи .
Тенденцията към намаление на оранжерийното производство и през тази година
продължава. Основно предлагането на нашия пазар от местно производство става през
месеците юли и август, което доведе до намаление на изкупната им цена и създаде
известно напрежение сред производителите. За това спомогна и ниската активност от
страна на консервните комбинати.
Засадените с картофи площи през 1998 г. са около 50 хил. ха, т.е. с 5.5 хил. ха повече
спрямо 1997 г. Продължителното засушаване ще се отрази неблагоприятно върху
добива, който се прогнозира да бъде около 8.5 т/ха и очаквано производство около 400
хил.т, срещу 463 хил.т през 1997 г., или намаление с 63 хил. т или 13.6%.
2.2.1.3. Производство на плодове
През 1997 г. намаляват площите заети с ябълки с 358 ха, череши с 278 ха спрямо
предходната година. Увеличение има на заетите площи със сливи и кайсии.
Производството на ябълки през 1996 г. бе 161.2 , а през 1997 г. 203,7 хил. т, т.е
намаление с 20.9%, а при черешите намалението е 32.3%.
2.2.1.4. Производство на грозде
Площите заети с лозя през 1996 г. са 107 хил.ха, а през 1997 г. - 106.9 хил.ха.
Производството през 1996 г. е 661 хил.тона, а през 1997 г. - 636 хил. тона, т.е. с 13,8%
по-малко в сравнение с 1996 г.
По-важни причини за намаление на производството са: недостатъчните грижи и
пропуски в технологиите за отглеждане на трайните култури (овощни и лозя), липсата
на икономически интереси, загуба на външните пазари и др.
Прогнозата е, че площите, заети с трайни насаждения (овощни и лозя) ще продължат да
намаляват и през 1998 г., вследствие влошената възрастова структура и бракуване на
невъзстановимите насаждения. Икономическото състояние на по-голяма част от
сегашните производствени структури и частни земеделски стопани все още няма да
позволи влагането на необходимите средства за повишаване на технологичното
равнище на производство, както и създаване на нови трайни насаждения.
Очаква се спад на производството през 1998 г. в сравнение с 1997 г., както поради
посочените по-горе причини, така и поради частичните измръзвания в отделни региони
в страната и неблагоприятните условия за опрашване.
2.2.1.5. Технически и маслодайни култури
Вече 5 години в слънчогледопроизводството съществува един основен проблем неоптимални за страната сеитбени площи. Задължителното сеитбо-обръщение от 5

години вече не се спазва, а това е реална предпоставка за намаление на добивите и
влошаване на фитосанитарното състояние на почвите, което последействие е
отрицателно и за следващите култури, отглеждани след слънчогледа. Все повече се
увеличава настъпването на различни раси на синя китка, в т.ч. и F paca.
От засетите през 1997 г. 452.8 хил. ха със слънчоглед се получи общо производство
438,3 хил.тона. През 1998 г. са засети около 503.3 хил.ха , от които 462.1 хил.ха са
маслодаен и 41.2 хил.ха шарен слънчоглед.
Продължителните високи температури, придружени с ниска въздушна влажност през
месеците юли и август оказаха отрицателно въздействие върху всички пролетни
култури. Особено са засегнати тези, при които критичният период на влагоемност
съвпадна със засушаването.
Продължава намалението на площите засети със захарно цвекло.През 1997 г. са засети
39% по-малко площи. Настоящата година са около 3.5 хил. ха, т.е. с 1.5 хил.ха по-малко
от 1997 г.
-През 1997 г. имаме увеличение на производството на тютюн, като резултат от повечето
засети площи. През 1998 г. определената квота за производство на тютюн по райони,
типове и произходи е:
` Ориенталски - 59 355 тона
` Виржиния - 13 134 тона
` Бърлей - 3 665 тона
Предварителните проучвания показват, че са разсадени по-малко ха, необходими за
изпълнение на квотата, т.е. вместо 53.1 хил ха са 33.2 хил. ха, с очаквано производство
около 48 хил.т.
2.2.2. Животновъдство
Основен приоритет от дейността на подотрасъл ”Животновъдство” е стабилизирането и
по-нататъшното му развитие с цел задоволяване нуждите на страната с мляко, месо,
яйца и други животински продукти, както и търсене на възможности за осъществяване
на износ.
В резултат на преструктуриране на собствеността към отчетния период в частния
сектор се отглеждат 98.3 % от говедата, 96.1 % от биволите, 99.1% от овцете, 99.9 % от
козите, 95.5% от свинете, 95.3% от птиците и 98.5 5 от конете.
2.2.2.1. Говедовъдство и овцевъдство
Към 1.01.1998 г. общият брой на говедата е 611 720 което е с 5.1% повече спрямо
предходната година. Броят на кравите към същата дата е 388 958, което е с 8.5% повече
спрямо 1.01.1997 г. Увеличението е в резултат от наличието на фуражи, достъпни за
производителите поради сравнително по-ниските цени на предлагане и формираната

по-висока цена на млякото. Нарастналият брой на кравите е предпоставка за
увеличаване на производствения потенциал на говедовъдството в страната (Фигура 1).
Броят на говедата в страната към 1.07.1998 г. е 678 292 или 10.8% повече в сравнение
със същия период на 1997 г. Увеличен е броят на кравите с 9.7% и към 01.07.98 г.
кравите са 417 134 броя. Във всички области има увеличение на броя на кравите, найголямо е в София-град с 14.3%, Пловдивска област с 13.8%, Бургаска с 12.4%,
Хасковска 11.8%.
Фигура 1
<

Броят на овцете към 1.01.1998 г. е 2 846 019, което е с 5.7% по-малко спрямо
предходната година. Около 75% от тях са овце-майки. Техният брой към 1.01.1998 г. е 2
129 851 или с 6.7% повече спрямо предходната година. Към 1.07.1998 г. спрямо същия
период на миналата година се наблюдава намаление на на броя на овцете - 4.2% и на
овцете -майки -3.25 %. В цифрово изражение овцете са 2 872 258 броя и овцете -майки
2 123 307. Най-голямо е намалението на овцете в Русенска област -17.7%, Бургаска 8.2%, София-град -11.7%.Увеличение на овцете има в област Монтана- 7%, Пловдив 6.1%.
Общият брой на биволите, основната част от които са в частни ферми, е малък и по
същество не оказва съществено влияние върху производството на мляко в страната. Те
представляват външнотърговски интерес и се нуждаят от повече грижи и внимание.
Броят на биволите към 1.01.1998 г. бележи намаление със 7.7% спрямо предходната
година.
Икономичното и сравнително лесно отглеждане на козите, както и евтината продукция
от мляко и месо увеличава интереса към козевъдството, особено в планинските райони.
Бързата смяна на поколенията и високата плодовитост при тях правят биологически
възможно значителното нарастване на броя на козите в страната.

Данните показват увеличен брой кози със 117 372 към 1.01.1998 г. и 120 328 броя или
12.5 % към 1.07.1998 г. и голямо увеличение на козите-майки с 87 056 или 11.9%.
През 1997 г. ръст бележи производството на краве и козе мляко, а е намаляло
производството на овче и биволско мляко. Общо произведеното мляко през 1997 г. е 1
435 500 хил. л или с 46 000 хил л повече спрямо 1996 г./Таблица 10/.
Таблица 10
Производство на мляко през 1997 г.
Показатели

Мярка

количество

Разлика
1997
спрямо
1996

%
увеличение/намаление

Мляко общо

хил. л

1 435 500

+46 000

3.3%

в т. ч.
краве

хил. л

1 160 700

+32 600

2.9%

биволско

хил. л

11 000

-1 100

-9%

овче

хил. л

106 500

-3 800

3.4%

козе

хил. л

157 300

18 300

13.2%

Средната продуктивност от крава за 1997 г. е 3105 л при 3054 л за 1996 г./Таблица 11/.
Таблица 11
Брой родени телета на една крава, млеконадой и загуби
Години

Родени
телета
на
една
крава

Родени
телета
общо

1994

1.09

420 253

3026

25 533

1995

1.03

381 752

3127

15 657

1996

1.09

401541

3054

17022

1997

1.07

399581

3105

19106

Среден

Общо
загуби

млеконадой
говеда
/литри/

В Таблица 12 е показана средната продуктивност при овцете- надоено овче мляко и
вълнодайност за периода 1994-1997 г.
Таблица12
Средна продуктивност при овцете
Години

Мляко

Средна
млечност

Общо

Вълна
общо

Средна
вълнодайност
/кг/

/литри/
/хил. л/

/тона/

1994

103585

40

11518

3.2

1995

119587

50

8790

2.6

1996

110318

49

9211

2.9

1997

106500

51.6

7400

2.5

Млеконадоят при овцете през 1997 г. е 51.6 л при 49 л за 1996 г.
От анализа на състоянието и динамиката на броя на преживните животни , както и
производството на мляко, може да се направят следните изводи:
- преодоляно е намаляването на броя на говедата и кравите във всички области.
Катастрофално намаляха животните след м. юли 1996 г.;
- все още се запазва тенденцията за намаляване на броя на овцете и овцете-майки в
почти всички области на страната. Поради неблагоприятната възрастова структура на
стадата, причинена от ниския процент на агнета, оставени за ремонт /под 10%/, в
близките 1-2 години броят на овцете не може да бъде увеличен значително.
- голямото намаление на общия брой на овцете доведе до много сериозни смущения на
племенния фонд. През последните няколко години той е под нивото на критичния
минимум. Преминаването на овцевъдството в частните стопанства наруши племенната
структура на породите и организацията на племенната работа;
- силно затруднени и слабо ефективни са селекцията /13% контролирани крави/,
изкуственото осеменяване /49%/, ветеринарното обслужване и други, резултатите от
кото са основна предпоставка за изграждане на отговарящо на европейските стандарти
говедовъдство;
- започналото стабилизиране в производството на животинска продукция през 1997
година продължава и през първото полугодие на 1998 г.
Създаването на нови частни животновъдни ферми със собствено производство на
фуражи изисква следното:

- ускоряване на процеса на възстановяване собствеността върху земята и значителни
капитали, с каквито новите предприемачи в животновъдството не разполагат. Това
налага да се създадат възможности за осигуряване на кредити и то при известни
преференциални условия;
- продължаване на приватизацията на животновъдните дружества, но с ясно изработена
концепция, изразяваща се в запазване определен дял държавно участие в
структуроопределящи дружества в развъдно и стопанско отношение;
- внос на елитен разплоден материал за качествено подобряване на националния
генофонд;
- отпускане на кредити от фонд “Земеделие” за закупуване на животни, реконструкция
и модернизация, закупуване на техника за обслужване на производствените процеси;
- ефективна ценова политика и външнотърговски режим, защитаващи в максимална
степен интересите на производителите.
2.2.2.2. Свиневъдство
Свиневъдството осигурява 49.9% от производството на месо в страната.
Произведеното свинско месо основно задоволява вътрешните потребности и
незначителни количества се изнасят на външните пазари. Трудно се намират пазари за
износ на разплодни прасета. Тенденцията за развитие на свиневъдството се обуславя от
няколко фактора:
- вътрешни потребности;
- възможности за реализация на външните пазари, както на месо, така и на разплодни
животни;
- качество и асортимент на продукцията, съобразени с новите изисквания на
Европейските пазари;
- конкурентноспособност в условията на пазарно стопанство.
За решаването на тези основни изисквания и за изпълнение на концепцията за развитие
на свиневъдството е нужно да се актуализират основните нормативни актове
/стандарти/ -правилник за определяне развъдната стойност на свинете, както и
разработка на Наредба за лицензиране на обектите за производство в свиневъдството.
Извършена е подготовка по разработването на стандартите като са взети предвид
съответните директиви на Европейския съюз .
Общият брой на свинете към 1.01.1998 г. е 1 479 734, което е с 1.4% по-малко спрямо
1.01.1997 г. Благоприятно е, че се стабилизира броят на свинете-майки и в края на 1997
г. е налице увеличение от 17% спрямо началото на годината
Нуклеусовите и репродуктивни стада са запазени в рамките на нуждите на страната за
възпроизводство. Ако този брой се запази към 31.12.1998 ще се даде възможност за

разширено възпроизводство и достигане на параметрите, заложени в прогнозата за 1998
г. - производство на 201 хил. тона месо кланично тегло.
Наложително е освежаване и подобряване на породния състав, като броя на свинетемайки в чистопородните стада се поддържа 17-17.5 хиляди броя. За целта е
наложителен внос до края на 1998 г. на 90 броя разплодни женски прасета от породата
“Голяма Бяла” и “Ландрас” и 30 броя нерези от специализирани бащини породи ”Белгийски Ландрас, “Дюрок”, “Хемпшир” и “Пиетрен”, както и семенна течност от
тях .
Във връзка с това схемата на селекционно-племенната работа в свиневъдството трябва
да се подобри и осъвремени, като се съобрази с най-новите изисквания на
Европейските и руски пазари за производство на свинско месо.
В Таблица 13 е дадена средната продуктивност при свинете. Както показват данните,
броят родени прасенца на свиня-майка през 1997 г. е 18.5 срещу 17.6 за 1996 г.
Таблица 13
Средна продуктивност при свинете
Години

Брой приплоди
на свиня

1994

15.3

1995

17.3

1996

17.6

1997

18.5

2.2.2.3 Птицевъдство
Птицевъдството претърпя значителни структурни и организационни промени. Те се
основават не само на смяна формата на собственост, но и на преструктуриране на
отделните направления в сектора, както и промяна на досега отглежданите и внасяни
хибриди от яйценосно и бройлерно направление.
Нарушената схема на производство и реализация на развъден материал, доскоро
осъществявана само от хибридните центрове, даде възможност частният сектор да
започне некоординиран внос на родителски и хибридни форми от различни фирми.
Реално хибридните центрове изгубиха своята роля и в условията на пазарно стопанство
се конкурират с частните фирми, отглеждащи родителски форми.
Запазени са изходни линии от бройлерно и яйценосно направление в хибриден център
гр. Костинброд и такива от общоползвателно направление и пуйки в Института по
птицевъдство гр. Стара Загора.

Над 90% от разплодния материал и 95% от броя на птиците в страната са в частния
сектор.
Тенденцията на намаляване на общия брой птици продължава. Към 1.01.1998 г. общият
брой на птиците е намалял до 14 765 568 броя, което представлява спад в размер на 9%
в сравнение с 1.01.1997 г.(Фигура 3). Аналогично е състоянието при кокошките носачки, като за разглеждания период техният брой е намалял с 432 693, което
представлява спад с 5%. Продължава общата тенденция на увеличение на птиците в
частния сектор, като към 1.01.1998 г. те са 91%, в сравнение с 1.01.1997 г., когато са
били 83%. Към 6-месечието на тази година спрямо периода на миналата година
намалението е 8.1%.
Фигура 3

Броят на разплодните носачки е увеличен с около 6% в сравнение с периода на
миналата година.
Средната продуктивност от кокошка-носачка за страната за 1997 г. е 181 броя яйца. За
1997 г. са произведени 1 582 906 броя яйца, от които 93% са от частния сектор. В
сравнение с 1996 г. производството е намаляло с 8.9%. В Таблица 14 е посочена
продуктивността на кокошките -носачки.
Таблица 14
Средна носливост на кокошка-носачка
броя
Години

Брой яйца
/хил. Броя/

Носливост на кокошка

1994

1 751 427

162

1995

1 954 955

157

1996

1 734059

128

1997

1679500

181

Наблюдава се известно доминиране на определени хибриди от яйценосно и бройлерно
направление /”Тетра SL” и “Арбо Ейкърс”/, които са с много добри производствени
показатели и показаха добра адаптация към нашите условия.
Отчитайки реалностите по отношение на производство и реализация, за възможностите
на българското птицевъдство се очертава тенденция към:
- поддържане на наличния генофонд от птици;
- ежегоден внос на родителски форми ;
- износ на разплодни яйца за арабските страни, Македония и някои страни от ОНД;
- производство на птиче месо за задоволяване на потребностите на населението ни и
ежегоден износ на 5-7 хил. тона замразено птиче месо. Това означава, че на този етап
на страната ни е нужно производство от 75-80 хил. тона птиче месо кланично тегло.
Около 75 хил. тона птиче месо- кланично тегло се очаква да бъде получено до края на
годината, от което над 85% е месото от бройлери и кокошки.
Обезпечаването на това производство е гарантирано от наличния разплоден материал
/родители от бройлерно направление/. Пазарът и цената на птиче месо са факторите, от
които зависи по-нататъшното развитие на бройлерното производство.
Ако до края на годината бъде запазен броя на носачките се очаква да се получат около
1 750 000 хил. броя яйца, от които над 11% разплодни.
2.3. Цени
Растителна продукция
През цялата 1997 г. (с изключение на срива през месеците януари-март) вътрешната и
международната цена на хлебната пшеница се движеха в изключително близки
граници. Определената от правителството през 1997 г. минимална изкупна цена, при
курс 1700 лв./щ.д. се равняваше на около 135 щ.д./тон.
Увеличеното предлагане на пшеница на вътрешния пазар в резултат на добрата
реколта, както и формиралата се наличност от предходната стопанска година в размер
на 131 хил. тона доведе до насищане на пазара с хлебно зърно и съответно постепенен
спад на изкупните цени с около 20 000 лв./тон .

През първите месеци на 1998 г. възникнаха трудности по реализацията на пшеницата,
закупена по определената минимална изкупна цена(230 000 лв./тон. след начисляване
на разходите за съхранение и лихви, себестойността на тази пшеница нарастна до около
270 000 лв./тон. Това съвпадна с неблагоприятната конюнктура на международните
зърнени пазари, където цените достигнаха най-ниските си равнища за последните три
години. Това затруднява износа и тъй като вътрешния пазар е задоволен се оформиха
значителни излишъци. Единствено пшеницата, която остана неизкупена по
определената минимална цена, може да се реализира като износ на цени от 90110щ.д./тон.
През 1998 г. се предприеха значителни крачки към ограничаване на намесата на
държавата в ценообразуването и кредитирането по време на изкупната кампания.
При ечемика цената се формира на пазарен принцип. Съществуващият дефицит на
зърнени култури в началото на 1997 г. доведе до повишаване на пазарните цени на
ечемика в началота на годината - от 36 000лв./тон през януари до 180 000лв./тон през
април. Цените продължиха да се покачват и достигнаха в началото на изкупвателната
кампания равнища от 200 000 лв./тон. След прибиране на реколта 1997 и насищане на
пазара цената на ечемика започна леко да спада и запази едно относително стабилно
равнище от 160-170 000 лв./тон.
През 1998 г. вътрешните цени на ечемика са близки до международните, които за
фуражен ечемик са около 91-94 щ.д./тон, а за пивоварния 130-135 щ.д./тон
В началото на 1997 г. цените на царевицата в доларово изражение рязко спаднаха до
23-50 щ.д. /тон. Последва покачване до нива 140-150 щ.д./тон през месец септември
поради съществуващия остър дефицит на вътрешния пазар. Добрата реколта създаде
излишъци на вътрешния пазар, което продължи да оказва натиск върху цените и през
първите месеци на 1998 г. През месец април 1998 г. предлагането беше на нива 86-89
щ.д./тон.
Цената на слънчогледа през 1997 г. продължи да е на нива значително под тези на
производители от други страни, поради провежданата от държавата политика на
ограничаване на експорта, с цел задържане на слънчогледа и слънчогледовото масло в
страната. През 1998 г. може да се очаква нарастване на вътрешните цени до коло 250
щ.д./тон вследствие отпадане на експортните такси.
Животинска продукция
През 1997 г. бе отбелязан скок в номиналните изкупни цени, както на живи животни,
така и на животински продукти. Причината за нарастването на изкупните цени е, от
една странаq намаленото предлагане на пазара (износът на живи животни и животинска
продукция, клането на животните през 1996 г. породено от зърнената криза и липса на
фураж) и от друга, неблагоприятната макроикономическа обстановка в страната.
В Таблица 15 е посочено изменението на цените на основните животински продукти и
животни за месо през 1997 г. спрямо 1996 г.
През 1998 г. се очаква изкупните цени на живи животни и животинска продукция леко
да спаднат. Причините за това са:

засиленият интерес на земеделските стопани да отглеждат повече
животни;
o откритата преференциална кредитна линия от ДФ”Земеделие” за
отпускане на кредити за отглеждане на племенни животни;
o внос на племенни животни.
o

Таблица 15
Изменение на цените на основните животински продукти през 1997 г. спрямо 1996
г. в %
Основни
продукти

цени 1996

цени 1997

лв./тон

лв./тон

1997 спрямо
1996
в%

Говеда

120,789

2,300,882

1905

Свине

187,327

3,160,772

1687

Птици

152,817

2,081,842

1362

Краве мляко

31,818

394,010

1238

Овче мляко

40,523

576,688

1423

Козе мляко

41,903

484,920

1157

Биволско мляко

63,466

780,243

1229

Яйца

9,903

110,106

1112

2.4. Кредити
За текущо финансово подпомагане на земеделските производители през 1998 г., ДФ
“Земеделие” използва пет преференциални кредитни линии:
1. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб, реколта 1998
г., с одобрен ресурс 2 000 000 хил. лв.;
2. Преференциална кредитна линия за производство на царевица за зърно, реколта 1998
г., с одобрен ресурс 1 000 000 хил. лв.;
3. Преференциална кредитна линия за производство на маслодаен слънчоглед, реколта
1998 г., с одобрен ресурс 3 000 000 хил. лв.;
4. Преференциална кредитна линия за производство на захарно цвекло, реколта 1998 г.,
с одобрен ресурс 424 000 хил. лв.;

5. Преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб, реколта 1999
г. (I-ви транш), с одобрен ресурс 476 000 хил. лв.
Финансовият механизъм и на петте преференциални кредитни линии е идентичен - ДФ
“Земеделие” субсидира с част от основния лихвен процент (ОЛП) на Българска
народна банка (БНБ) лихвата по предоставени от търговските банки на
земеделските производители целеви кредити. Идеята е част от материалните разходи
за производство на съответните култури да се “покрият” с краткосрочен
преференциален кредит. Кредитният ресурс се предоставя срещу официални
разходооправдателни документи (оригинални фактури) за закупени стоки и/или
извършени услуги на траншове, съобразно основните технологични мероприятия.
През първото полугодие на 1998 г. по преференциалната кредитна линия за
производство на пшеница за хляб, реколта 1998 г. са сключени общо 473 броя
договори за кредит, засяти са 1 352 621 дка договорени площи и е усвоен кредитен
ресурс в размер на 31 021 975 504 лв.
По преференциалната кредитна линия за производство на царевица за зърно, реколта
1998 г., през първото полугодие на 1998 г. са сключени общо 6 броя кредитни
договори, засяти са 9 866 дка договорени площи и е усвоен кредитен ресурс в размер
на 137 191 000 лв.
За първото полугодие на 1998 г., по преференциалната кредитна линия за производство
на маслодаен слънчоглед, реколта 1998 г. са сключени общо 28 броя договори за
кредит, засяти са 63 350 дка договорени площи и е усвоен кредитен ресурс в размер
на 1 415 050 000 лв.
На този етап, по преференциалната кредитна линия за производство на захарно
цвекло, реколта 1998 г. няма сключени договори за кредит.
Първи транш на преференциалната кредитна линия за производство на пшеница за
хляб, реколта 1999 г. стартира през м. септември 1998 г.
С Решение на УС на ДФ “Земеделие” от 10.09.1997 г. беше открита линия за
финансово подпомагане (на “фючърсна” основа) на земеделските производители
на пшеница за хляб, реколта 1998 г. По тази линия Фондът изкупува “на зелено”
пшеница за хляб, реколта 1998 г. по цена 230 000 лв./тон, с включен данък върху
добавената стойност. 70% от цената се изплащат на земеделските производители
авансово, в момента на сключване на договора с ДФ “Земеделие”, а останалите 30% след предаване на договорените количества.
Паричният ресурс за авансово финансиране, одобрен от УС на Фонда, е както следва:
o
o

Първи транш (1997 г.) - 12 000 000 000 лв.;
Втори транш (1998 г.) - 10 000 000 000 лв.

По “фючърсната” линия са сключени общо 1 831 броя договори. По първи транш са
засяти 1 569 088 дка договорени площи, авансово са изплатени 10 043 761 803 лв. и са
изкупени (“на зелено”) 62 639 тона пшеница за хляб, реколта 1998 г. По втори транш

са засяти 1 428 103 дка договорени площи, авансово са изплатени 9 590 920 522 лв. и
са изкупени (“на зелено”) 56 949 тона пшеница за хляб, реколта 1998 г.
За изплащане на останалите 30% от “фючърсната” цена на изкупената “на зелено”
продукция, при нейното предаване са предвидени 9 000 000 000 лв. Усвояването на
този ресурс стартира с кампанията по прибиране на реколтата.
За авансово финансиране (на “фючърсна” основа) на земеделските производители
на пшеница за хляб, I-ви транш, реколта 1999 г. са предвидени 14 000 000 000 лв.
Тази финансова линия стартира през м. септември 1998 г.
Схема на земеделски капиталов фонд (създаване на кредитни кооперации)
Проектът на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа и Програма
ФАР на ЕС “Схема на земеделския капиталов фонд” е един ярък пример за
положителните резлултати, които може да постигне кооперативното движение в
България при наличие на техническа и финансова помощ, предоставена от МЗГАР и ЕС
и при финансовото участие на частни земеделски стопани. С помощта на Групата за
техническа помощ бяха създадени тридесет и три кредитни кооперации /ВЗКАЧС/,
които се обединиха и учредиха своя национална организация – Федерация на ВЗКАЧС
със седалище в Пловдив.
От стартирането на Схемата през септември 1995 г., основната й цел е да изгради
мрежа от кредитни кооперации на частни земеделски стопани която да подпомогне
финансиране на производството и преработката на земеделска продукция, както и
закупуването на селскостопанска техника. Целта е осигуряването на облекчен достъп
до кредити за частните земеделски производители в България посредством техните
кредитни кооперации. За осъществяването на тези цели ЕК отпусна 7 милиона екю, а
българското правителство 3 милиона екю във вид на безвъзмездна помощ. Средствата
се предоставиха на кооперациите под формата на капиталови субсидии и не подлежащ
на изплащане кредитен ресурс. За да получат тази помощ, самите земеделски стопани
внесоха дялов капитал на стойност 1 милион екю.
В началото на 1998 г. бе направена оценка на развитието на ВЗКАЧС. Беше установено,
че при отсъствието на законова възможност за влогонабиране съществува риска за
обезценка на активите на ВЗКАЧС във времето. Отчетено бе също, че средствата, които
са били предоставяни от МЗГАР са се обезценили поради общите за страната процеси
на инфлация. Това е довело до намаляване на дела на реалното участие на българската
държава в Схемата. В резултат на проведените консултациите се стигна до извода да се
потърсят допълнителни средства от страна на МЗГАР. В условията на валутен съвет и
действащ Закон за държавния бюджет за 1998 г. възможностите да се осигурят
допълнителни средства бяха свързани с дейността на Държавен фонд “Земеделие”.
Новият закон за подпомагане на земеделските производители позволи да бъде взето
решение за отпускане на 4 млрд. лв. за ВЗКАЧС под формата на безвъзмездна помощ.
Два млрд. лв. от тях вече бяха използвани за финансиране на мероприятия от есенната
земеделска кампания. Управителният съвет на ДФЗ взе решение да предостави
останалите 2 млрд. лв. Усвояването им ще започне до края на м.октомври.
Правилата на дейността по Схемата бяха адаптирани съобразно конкретните нужди на
устойчивото развитие на ВЗКАЧС. Това наложи сключването на Меморандум за

разбирателство от 31.03.98 г. и Меморандум за разбирателство от 26.08.98 г. относно
дарението от 4 млрд. лв. Заедно с допълнителната финансова помощ, меморандумите
поставиха пред ВЗКАЧС изисквания да увеличат своя дялов капитал най-малко на 34
млн. лв., а членската си маса на 200 души за да се осигури тяхното стабилно развитие.
В момента 33-те ВЗКАЧС обединяват членската маса от около 10 000. Общата сума на
внесения дялов капитал е почти 2 милиарда лева, а минималната лична вноска е 100
000 лева. Всяка кооперация има минимум 200 члена, но при много от ВЗКАЧС тази
цифра е значително по-голяма.
Всички кооперации са достигнали минимален размер на дялов капитал от 34 милиона
лева, който осигурява тяхната жизнеспособност. Досега са отпуснати 4 500 кредита на
обща сума от 11.3 милиарда лева. Кооперациите са постигнали 99.3%
възвръщаемост.
Остават да бъдат усвоени 2 млрд. лв. /от ДФЗ/ и около 2 млн. екю от страна на
Програма ФАР. Очаква се, че те ще бъдат усвоени до края на 1998 г.
ВЗКАЧС завоюваха значителен авторитет като източник за финансиране на
българското земеделие.
2. Освен предоставената финансова помощ, МЗГАР предвиди развитието на
дългосрочни отношения с мрежата ВЗКАЧС. В новия Закон за подпомагане на
земеделските производители възможността ВЗКАЧС да участват в програмите за
кредитиране на ДФЗ, с правомощията които досега имаха само банките. Тази форма на
сътрудничество още не е развита. В ход са консултации с Министерството на
финансите преди установяването на реално взаимодействие между ВЗКАЧС и ДФЗ по
кредитните програми.
3. Меморандумите за разбирателство не можаха да решат невъзможността ВЗКАЧС да
извършват влогонабиране, но това е законодателен въпрос от компетенциите на
Народното събрание. МЗГАР е подготвило проект за изменение и допълнение на
Закона за кооперациите, който позволява извършването на влогова дейност от
кредитните кооперации.
4. Желанието на земеделски производители да стана членове във ВЗКАЧС, търсенето
на кредити от ВЗКАЧС за земеделски нужди значително надхвърли възможностите на
Схемата.
Отговор на този въпрос се търси по посока на алтернативите: 1) ВЗКАЧС да създадат
своя банка, която да разполага с достъп до пазара на банкови депозити, да извършва
влогонабирателна дейност и да предлага по-разнообразни кредитни продукти и 2)
сключването на споразумение с банкова институция за финансиране проекти на
членове на ВЗКАЧС за агробизнес.
Групата за техническа помощ докладва, че становището на БНБ за създаването на нова
банкова институция е отрицателно.
Проведени са множество срещи с представители на Обединена българска банка и
Държавна спестовна каса за установяване на сътрудничество с ВЗКАЧС.

ДСК демонстрира, че е най-сериозна и заинтересована от такова сътрудничество, като
подготви и изпрати оферта и подписано Споразумение за сътрудничество.
Управителният съвет на СЗКФ не е разгледал официално Споразумението, но
предварителната оценка на УС, на ГТП и на представителите на Федерацията на
ВЗКАЧС е за това да се сключи това Споразумение. То ще позволи, при недостиг на
средства у ВЗКАЧС, кооперацията да подготвя кредитното досие на своя член, а ДСК
да му отпуска кредит.
5. На 31.12.1998 г. изтича срока на Меморандума за разбирателство. Съгласно него,
функциите по контрол върху устойчивото развитие на ВЗКАЧС се поемат от МЗГАР. В
същото време ВЗКАЧС се намират на етап на развитие, който изисква да продължи
дейността на консултантското звено. Приоритети на дейността през 1999 г. би следвало
да са: усъвършенстването на кредитната дейност, предоставянето на диференцирани
кредитни продукти; по взаимодействието с ДФЗ; по взаимодействието с ДСК и
оценката на големи кредити, предоставяни от ДСК; изграждането на информационната
система на мрежата ВЗКАЧС; методическа счетоводна и правна помощ; финансов
контрол; обучение. В зависимост от измененията на Закона за кооперацията е възможна
и допълнителна дейност.
Пред Делегацията на КЕС е представено становище за необходимостта да продължи
дейността на ГТП и през 1999 г. с финансовата помощ на ЕС.
Засега няма официален отговор. Неофициалното становище е, че може да се осигури
такова финансиране при наличие на Споразумение между ВЗКАЧС и банкова
институция.
На 2.11.1998 г. УС на Федерацията трябва да се вземе решение по офертата на ДСК за
сключване на Споразумение.
Развитието на кредитните кооперации ВЗКАЧС дава увереност, че те ще играят в
бъдеще все по-важна роля при кредитирането на българското земеделие. Може да се
очаква, че те ще позволят реализацията на проекти и по линия на предструктурните
фондове САПАРД.
2.5. Инвестиции
За финансово подпомагане и насърчаване на инвестиционната активност на
земеделските производители през 1998 г. са предвидени 30 000 000 000 лв. Паричният
ресурс за инвестиции е разпределен между осем програми:
Програма “Земеделско начало” - 4 000 000 000 лв.;
Програма “Българска ферма - 6 000 000 000 лв.”;
Програма “Развитие” - 10 000 000 000 лв.;
Програма “Планинско земеделие” - 1 000 000 000 лв.;
Програма “Екоземеделие” - 1 000 000 000 лв.;
Програма “Производствена инфраструктура в земеделието” - 1 000 000
000 лв.;
o Програма “Земеделски капиталов фонд” - 4 000 000 000 лв.;
o Програма “Млад земеделец” - 3 000 000 000 лв.
o
o
o
o
o
o

На този етап, ДФ “Земеделие” отпуска инвестиционни кредити единствено чрез
“рефинансиране” на търговските банки - кредитори на земеделските производители.
През първото полугодие на 1998 г. (към 30.06.1998 г.) по преференциалната
инвестиционна кредитна линия на ДФ “Земеделие” са сключени 40 бр. кредитни
договори между търговските банки и земеделските производители на обща стойност 3
989 203 082 лв. Изключително слабото усвояване на паричния ресурс по
инвестиционните програми на Фонда се дължи на две главни обстоятелства:
o

нормативно ограниченият кръг от търговски банки, които могат да
обслужват финансовите линии на ДФ “Земеделие”;

o

някои рестриктивни условия в инвестиционните програми на Фонда.

В основната си част и двете групи проблеми вече са преодоляни и нашите очаквания
са, че през второто полугодие на 1998 г. инвестиционните програми на ДФ
“Земеделие” ще бъдат изпълнени.
Значението на производството на плодове и зеленчуци в България, неговите традиции и
структура изискват изграждане на вертикално структурирана пазарна система,
характеризираща се със съсответните пазарни структури - пазари на производителите,
комбинирани пазари на едро и тържища. Тази концепция доведе до съвместен проект
на МЗГАР, ЕБВР и участие от немска страна на GTZ и съответните общини.
Практически работата по проекта започна през май 1997 г. Предвидено е да се работи
по 10 пазара, шест от които през първата фаза - в градовете София, Варна, Пловдив,
Пазарджик, Стара Загора и Сливен. В началото на годината Пазарджик отпадна от
проекта и веднага започна работа за пазара в Хасково. Постигнати са следните
резултати:
o
o
o
o
o
o

o

o

изготвени, съгласувани и актуализирани са бизнесплановете за
посочените седем пазара;
изготвени са мастерпланове за същите пазари, като тези за София,
Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково са и съгласувани;
изготвени и съгласувани са предварителните проекти за пазарите в Стара
Загора, Сливен и Пловдив, в момента се проектира пазара в София;
представени за съгласуване са работните проекти за Стара Загора и
Сливен;
проведена е предквалификация за шест пазара за строителни фирми и е
съгласувана с ЕБВР къса листа от осем строителни фирми;
в ход е конкурс за строителство на пазарите в Стара Загора, Сливен и
Пловдив, като резултатите от оценките се очаква да бъдат готови в
средата на октомври;
създадени и организирани са консултански бюра - Звено за управление на
проекта към МЗГАР в гр. София и регионални бюра в Стара Загора,
Сливен, Пловдив и Пазарджик, като последното ще бъде преместено в
Хасково.
Чрез предоставена безвъзмездна техническа помощ от правителството на
ФРГ по този проект се осъществява консултанската му компонента.
Консултанската помощ се предоставя непрекъснато на тържищните

компании, МЗГАР, ЕБВР. Една от главните цели е чрез консултанската
помощ да се организират производителите на пресни плодове и
зеленчуци около пазарите на производителите.
o До този момент от тържищните компании по проекта са изразходвани
около 2 млн. щатски долара. От предоставения кредит от ЕБВР от общо
35 млн. щатски долара са усвоени 1 675 094.9 млн. щатски долара, от
които за проектански работи 1 205 809 млн. щатски долара.
Инвестициите за хидромелиорациите се осигуряват от държавата чрез фонд
“Мелиорации”. След 1989 г. инвестициите силно намаляват, като за 1998 г. те са в
размер на 8 млрд. лева. Необходимо е да се отбележи , че нови поливни площи в
страната не се изграждат.
Половината от инвестициите се насочват към:
- строителство на започнали през минали години язовири: яз.Самоилово, яз.Калинките,
яз.Левка и яз.Люляково;
- реконструкция на големи съоръжения – напоителни и отводнителни помпени станции,
напоителни и отводнителни канали, изравнители, дюкери и корекции на реки;
- замразяване на започнали през минали години язовири: яз.Татарево, яз.Раков дол и
яз.Чаталка;
- водообезпечаване чрез сондажни кладенци на селскостопански научни институти и
животновъдни ферми, строителство и реконструкции на малки хидромелиоративни
обекти;
Другата част от инвестициите се използват за поддържане и ремонтно-възстановителни
работи на:
- големи напоителни и отводнителни помпени станции, канали, напорни тръбопроводи,
дюкери, водовземни съоръжения, преливници на язовири и изравнители;
- по-малки ремонти на хидромелиоративни обекти и съоръжения – канали, водовземни
съоръжения и изпускатели, контролно измервателни съоръжения и др.
- ремонтно-възстановителни работи на вътрешно-канална мрежа;
- ремонтно-възстановителни работи на обекти предпазващи страната от наводнения –
корекции на реки, дунавски диги, диги на други реки, отводнителни съоръжения и
канали, отводнителни помпени станции и др.
До месец август 1998г. в мелиорациите са инвестирани 4,9 млд. лева.
Инвестиции се влагат за опазване от ерозия, замърсяване, засоляване, заблатяване и
други увреждания на земеделски земи. Инвестират се средства за усвояването на нови
земи, рекултивация, инфраструктурни обекти – селскостопански пътища и водопойни
чешми, за поддържане и повишаване продуктивните качества на земеделските земи. За

1998 г. по национален фонд “Опазване и подобряване продуктивните качества на
земеделските земи”. Тези средства са в размер на 2,3 млд. лева.
До месец август 1998г. са инвестирани в обектите за опазване и подобряване
продуктивните качества на земеделските земи 393 млн. лева. Причината за влагането на
толкова малко средства е късното утвърждаване на план-сметката на националния фонд
“Опазване и подобряване продуктивните качества на земеделските земи” и
последващите процедури по търговете на обектите.
Със средства от бюджета се влагат инвестиции за поддържане и изграждане на
материално техническата база на селскостопански и горски техникуми към МЗГАР. За
1998 г. тези инвестиции са в размер на 1,1 млд. лева.
До месец август 1998г. са инвестирани средства за поддържане и изграждане на
материално техническата база на селскостопански и горски техникуми в размер на 340
млн. лева.
По краткосрочната инвестиционна програма за поддържане и изграждане на
материално техническата база на селскостопански и горски техникуми през 1999
г. се предвиждат 1,8 млд. лева. Тези средства са недостатъчни като се има в
предвид изключителното лошото състояние в което се намира материално
техническата база на селскостопанските и горски техникуми.
2.6. Амортизации
Размерът на амортизационните отчисления през 1996 г. e 80 008 127 хил. лв., а за 1997г.
1 296 881 хил. лв. Поради липса на информация в НСИ за размера на амортизационните
отчисления след ревалоризацията при определянето им за 1997 г. бе спазен подхода,
прилаган и предходните години, с цел спазване на методическите изисквания за
определянето им на база възстановителна стойност. Отчитайки опита, натрупан в
другите страни, амортизационните отчисления бяха определени като процентна част от
производствената стойност- 23% за 1996 г. и 1997 г. (Приложение 17).
2.7. Данъци
Данъчните облекчения за земеделските производители са регламентирани в Закона за
подпомагане на земеделските производители, Закона за корпоративното подоходно
облагане, както и правилниците за тяхното прилагане.
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители доходите на
земеделските производители-физически лица, от реализацията на произведената от тях
растителна и животинска продукция не се облагат с данък. Не се облагат с данък върху
печалбата земеделските -производители-юридически лица за непреработената
растителна и животинска продукция.
Производствени данъци
Платените акцизи от винарската промишленост за 1996 г. са 1 526 мил. лв, а за 1997 г.
27 368 мил. лв.

На този етап беше невъзможно да се обхванат информационно таксите, третирани като
данъци върху производството.
2.8. Производствена стойност. Междинно потребление. Добавена стойност
Изготвянето на Общата селскостопанска сметка е свързано с изискванията за
хармонизиране с Европейския съюз. Подготовката на страната ни за присъединяване
към съюза налага да се постигне съпоставимост на данните ни с тези на странитечленки.
Чрез ОСС е обхванато производството на всички селскостопански продукти,
независимо къде и в какъв размер са произведени, както и разходите, свързани с това.
Приходите от неселскостопанските производства, които се извършват в
селскостопанските предприятия, не се обхващат в ОСС.
Таблица 16
Производствена стойност 1994-1997 г. /млн. лв./
Показател

1994

1995

1996

1997

101 010

181 225

347 861

5 638 612

Междинно
потребление

49 204

79 999

163 743

2 335 838

Брутна
добавена
стойност

51 806

101 226

184 119

3 302 774

Амортизации

21 212

41 682

80 008

1 296 881

Данъци върху
производството

1 084

983

1 526

27 368

Субсидии

2 769

3 664

2 940

16 648

32 278

62 226

105 525

1 995 172

Стойност на
производството

Нетна добавена
стойност

Производствената стойност, чиито основни елементи са приходите от реализация,
собственото потребление и промените в наличностите, през 1996 г. възлиза на 347 861
мил. лв., а през 1997 г. на 5 638 612 мил. лв. (Таблица 16). В Приложение 5а е посочено
развитието на производствената стойност за периода 1994-1997 г. по цени 1994 г..
Целта е да се види развитието на производството при неизменни цени. Данните сочат
тенденция на ръст на количествата на продукцията при виното и тютюна, докато при

зеленчуците е налице тенденция на спад. При пшеницата няма стабилност в развитието
на производството, особено голям е спадът през 1996 г.
При производството на говеда и свине е налице тенденция на намаление. Относителна
стабилност показва производството на мляко, с изключение на овчето, където е
изразена ттенденция на намаление. Производството на птици расте, докато
производството на яйца бележи спад.
Животновъдната продукция е с по-голям дял в производствената стойност за периода
1994-1996 г., но през 1997 г. е 48.8% С най-голям относителен дял в производствената
стойност е производството на свине, достигащо през 1997 г. до 19.6% от цялата
производствена стойност, следва кравето мляко и птиче месо, тенденция, която е
изразена и през 1996 г.
Растениевъдната продукция през 1997 г. е с по-голям относителен дял в
производствената стойност -51.2%. С най-голям относителен дял са полските
зеленчуци, следвани от пшеницата и вино /шира/ (Приложения 14 и 15).
Междинно потребление
Общата стойност на междинното потребление през 1997 г. е 2 335 838 мил. лв., срещу
163 743 мил. лв. или увеличение от 1427%, като с най-голям относителен дял през 1997
г. са разходите за горива и смазочни материали и електроенергия - 34.9% следвани от
услуги - 30.1%. Относителният дял на междинното потребление през 1997 г. в общото
крайно производство е 41.4% срещу 47.1% за 1996 г. /Приложение 16/.
Брутна добавена стойност
Брутната добавена стойност или разликата между производствена стойност и
междинно потребление през 1997 г. е в размер на 3 302 774 мил. лв. Относителният дял
на брутната добавена стойност в производствената стойност е 58.6%, а през през 1996 г.
- 52,9%, което говори за ръст на брутната добавена стойност през 1997 г. (Приложение
3).
Субсидии
Прилаганите от ДФ „Земеделие“ форми на подпомагане включват подкрепа на
производството на основните земеделски култури - пшеница, царевица за зърно,
слънчоглед и захарно цвекло, както и пряко субсидиране на част от разходите по
отглеждането на свине-майки и кокошки-носачки за запазване на генофонда.
За финансово подпомагане на отглеждането на продуктивни и племенни животни
през 1998 г. с Решение на УС на ДФ “Земеделие” от 04.12.1997 г., беше одобрен
паричен ресурс в размер на 876 000 000 лв. за субсидиране на част от разходите по
изхранване на животните. По тази финансова линия са сключени общо 267 броя
договори за субсидия и са усвоени 730 003 766 лв.
Използваните от ДФ „Земеделие“ форми за финансово подпомагане и стимулиране на
земеделските производители в областта на растениевъдството през 1998 година са:

o

преференциална кредитна линия за производство на пшеница за хляб,
царевица за зърно, захарно цвекло и маслодаен слънчоглед - субсидиране
на лихвения процент чрез поемане на част от основния лихвен процент

През първото полугодие на 1998 г. по преференциална кредитна линия за производство
на пшеница за хляб, реколта 1998 г. ДФ”Земеделие” е субсидирал лихва в размер на 378
821 237 лв. По преференциална кредитна линия за производство на царевица за зърно,
реколта 1998 г. субсидираната лихва към полугодито на 1998 г. е в размер на 29 722 лв.
и по преференциална кредитна линия за производство на маслодаен слънчоглед в
размер на 954 227 лв.
Освен преференциалната кредитна линия, през 1998 г. ДФ “Земеделие” е предвидил и 2
100 000 хил. лв. за “премиране” на земеделските производители на захарно цвекло
(в размер на 8 300 лв. на 1 тон произведена и продадена продукция). Фактическото
изпълнение на тази линия ще започне с кампанията по прибиране на реколтата.
Предвид спорната обстановка на зърнения пазар през 1998 г. ДФ”Земеделие” откри
финансова линия за субсидиране на съхранението на пшеница за хляб до 31.12.98 г., с
одобрен ресурс в размер на 6.5 млрд. лв.
Съгласно Програма “Схема за земеделски капиталов фонд” ДФ”Земеделие”предостави
като съфинансиране 4 млрд. лева за попълване на участието на българската държава в
проекта на ЕС.
През 1996 г. отпуснатите субсидии са в размер на 2 939.5 млн.. лв. или 1,6 % от
брутната добавена стойност, разпределени както следва: за растениевъдство -2 784.9
млн. лв., за животновъдно производство -147.6 млн.. лв. и други субсидии - 6.9 млн. лв.
През 1997 г. отпуснатите субсидии са в размер на 16 648 мил. лв. или 0.5 от брутната
добавена стойност, от тях 15 984 мил. лв. за субсидиране на растителна продукция 318
мил. лв. субсидии за животновъдството и 346 мил. лв. за субсидиране на лихвения
процент (Приложение 17).
Нетна добавена стойност
Нетната добавена стойност в сектор селско стопанство през 1996 г. е 105 524 мил. лв., а
през 1997 г. 1 995 172 мил. лв.(Приложение 3).
На настоящия етап е трудно да се правят сравнения между различните години поради
високия темп на инфлация. При консолидиране в бъдеще на ОСС в Системата за
национални сметки ще стане възможно да се посочи относителния дял на селското
стопанство в България в рамките на цялото национално стопанство и в сравнение с
другите отрасли на икономиката. Това ще направи възможно и съпоставянето с другите
страни.
2.9 . Сравнение на доходите в селското стопанство с другите отрасли.
На един зает в селското стопанство през 1994 г. се пада по 31 885 лв.или 588 щ.д., през
1995 г. - по 71 487 лв.или 1 064 щ.д., а през 1996 г. - по 128 390 лв. или 730 щ.д. През
1997 г. на един зает се падат по 2 445 206 лв. или 1 459 щ.д., което показва, че е налице
значителен ръст на доходите в земеделието спрямо предходната година.

3. Развитие на спомагателни дейности и горско стопанство 1997г. и
шестмесечието на 1998г.
3.1. Дейности, подпомагащи селскостопанското производство:
3.1.1 Напояване
Република България е страна, бедна на водни ресурси. Към 1989г. изградения
хидромелиоративен фонд е около 1,2 млн. ха поливни площи от общо 4,8 млн. ха
обработваема площ в страната.
Поливният държавен хидромелиоративен фонд в страната се поддържа и експлоатира
от “Напоителни системи” ЕАД, който към 1997г. представлява много голяма
напоителна инфраструктура: 160 броя язовири за напояване, 847 броя напоителни
помпени станции, 7 228 км. напоителни канали и деривации и 8093 км. напоителни
тръбопроводи. Годните за напояване площи са 636 хил. ха.
Основният проблем в областта на поливното земеделие е ниския процент на реално
напояваните площи, поради нарушен и несигурен пазар за земеделската продукция,
намаленото търсене на вода от водоползвателите, лошото техническо състояние на
съоръженията и др.
Към 1990 г. около 570 хил. ха са били действително напоявани. През 1992 г. полятата
площ е спаднала до около 100 хил. ха. През разглеждания период от годните за
напояване 636 хил. ха площи се напояват само 7-8% и се подават около 200 млн. м3
вода. През 1994 г. са полети 56 хил. ха , през 1995г. 40 хил. ха и през 1996 г. 103 хил. ха.
През 1997 г. действително полети са около 50 хил. ха. Очевидно е, че инвестиции в
напояването не биха били оправдани да се влагат за цялата поливна площ в страната
при положение, че се използват по-малко от 10% от възможните за напояване площи.
Инвестиции трябва да се влагат само там, където се извършва напояване.
40% от националната напоителна мрежа е с ниска ефективност и 80% от
вътрешноканалната мрежа е практически негодна.
3.1.2 Растителна защита
Растителна защита
В резултат на влошена обработка на земеделските земи, неспазване на правилен
сеитбооборот и използване на недостатъчно чист посевен материал размерът на
площите пшеница и ечемик, заплевелени с житни, коренищни, кореновоиздънкови и
устойчиви на 2,4-Д плевели се увеличава. В повечето случаи при приложението на
хербицидите подходът не е съобразен с видовото заплевеляване и плътността на
съответните плевели. Продължава да се работи основно с хербициди на база 2,4-Д и
МЦП.
Таблица 17
Заплевени площи

Година Посевна
Площ

Заплевелени площи
С житни % спрямо С устойчиви
%
общата
спрямо
плевели
на
площ
общата
хил.ха
2,4-Д плевели площ

хил.ха
1998

1360,16

330,13

хил.ха
495,53

24,3

36,4
Таблица 18

Проведена борба с плевелите
Година
1997
1998

Третирана
пшеница
хил.ха
673,48
722,05

% от
засятата
площ
56,5
53,1

Третиран
ечемик
хил.ха
133,80
170,08

% от засятата
площ
45,7
34,3

Дългогодишното използване на дискова обработваща техника причини силното
размножаване и заплевеляване във висока плътност с коренищни и кореновоиздънкови
плевели и при царевицата и слънчогледа. Основно това са балур, троскот, кощрява и
паламида. За страната процентът на площите, заплевелени с тези плевели спрямо общо
засетите, е от 11-30 до 50-70%. Късно проведената оран и засушаването през м.април
доведоха до некачествена подготовка на площите. Това се отрази на ефекта от
почвените хербициди.
Таблица 19
Степени на заплевеляване и проведена борба с плевелите през 1998 г:
Култура

Посевна
площ

хил.ха

Средна Силна Внесени
почвени
хил.ха хил.ха хербициди

80,22
118,07

% към
посевната
площ
66,27
40
94,91
47

Слаба

хил.ха

Царевица
Слънчоглед

371,62
464,08

102,13
134,48

Залежали и негодни за употреба растителнозащитни препарати
В страната има около 2 700 тона забранени, залежали и негодни за употреба препарати
за растителна защита, натрупани през последните 25-30 години в складове на бившите
ТКЗС, АПК, предприятия за агрохимическо обслужване, научно-изследователски
институти от системата на Селскостопанска академия, горски стопанства и други.

НСРЗКА съвместно с "Гражданска защита" към края на 1997 година събра информация
за състоянието на складовата база и количествата пестициди в тях. Анализът на
данните показва: общ брой на складовете-1268 в т.ч. действащи-1011 броя;
недействащи-136 броя.; зазидани-31 броя; ликвидирани-33 броя складове.; със събрани
пестициди, подлежащи на унищожаване-23 броя. Много сериозен е въпросът със
собствеността-85 склада са ничии а 159 са предадени на кметствата след приключване
дейността на ликвидационните съвети. В много райони физическото състояние на
складовете е бедствено. Останали без охрана и реални собственици те са обект на
постоянен грабеж. Много от тях са разбити, без врати, покрив и прозорци. Тази
безстопанственост може да създаде непредсказуеми екологични проблеми, като трайно
замърсяване на почвата, водоемите, отравяне на хора, домашни животни и дивеч в цели
райони.
МЕК продължава проучванията с наши и чужди фирми и организации за търсене на
екологосъобразни начини за унищожаване на тези пестициди.
Агрохимия и торене
Продължават отрицателните тенденции в подхранването на селскостопанските
култури.
Ограниченият брой на взетите и анализирани почвени проби не дава възможност да се
правят изводи в национален мащаб, но се очертават негативни тенденции. Наторените с
фосфорни торове площи са около 1,5 млн дка., а с калиеви торове-около 30 000 дка.
С особена острота стои проблемът, свързан с намаляване на хумусното съдържание и
количеството на усвоимия фосфор в почвата. При такова екстензивно земеделие
намаляването на почвеното плодородие в следващите години ще се засили. И за двата
основни хранителни елемента-фосфор и калий, националния стопански баланс е силно
отрицателен.
Таблица 20
Употребени минерални торове-общо
Година
1996
1997
До
30.06.1998

Общо NPK
Азот
тона кг/ха тона кг/ха
164 0,356 151 0,323
894
883
198 0,427 179
0,387
228
538
77 677
- 76 737
-

Фосфор
Калий
тона кг/ха тона кг/ха
12 824 0,027 187 0,0003
16 826 0,036 1864 0,0040
820

-

220

-

Причините за резкия спад в потреблението на минералните торове са много, но найсъществените са забавената поземлена реформа, повишаването цените на торовете и
несъответстващите на тях изкупни цени на растениевъдната продукция.
Таблица 21

Употребени минерални торове по култури
кг/ха
Пшеница Ечемик Царевица Захарно Слънчоглед Картофи Тютюн
Азот 0,72
Фосфор 0,06
Калий
-

0,51
0,06
-

за зърно цвекло
0,53
0,44
0,31
0,12
0,03
0,001
-

0,72
0,004
0,02

0,31
0,001
0,03

3. Механизация
След 1990 година в резултат на общата криза в страната и преустройството на
земеделието бе нарушено обновяването на земеделската техника и количеството и
рязко намаля.
Таблица 22
Налична земеделска техника за периода 1990-1997г.
Вид техника

1980

1985

1990

1997

% към
1990

Трактори

61968

55161

52375

38928

74

Сеялки

15897

14170

14499

11346

78

Зърнокомбайни

9632

8492

8358

6507

78

По-същественото е, че това което е останало от машинно-тракторния парк е
безнадежно остаряло и амортизирано. Под десет годишна възраст са едва 20% от
наличните зърнокомбайни.
В момента тракторната енерговъоръженост на българското земеделие е 35-40 к.с./1000
дка, докато този показател за страните от ЕС е 200-220 к.с./1000 дка.
За решаване на проблемите по обновяването на земеделската техника през 1997 година,
правителството прие редица нормативни документи ( Решения NN 240 и 432 и ПМС
NN 207, 294 и 408). Осъществен бе безмитен внос на 505 бр. зърнокомбайни в т.ч. 212
бр. нови от водещите световни производители ( Клаас, Масей Фергюсън, Кейс
Интернешенъл ). Без мито бяха внесени 340 бр. трактори с мощност на двигателя над
80 к.с и резервни части за над 10 000 000 ДМ. За сравнение може да се посочи, че за
периода 1991-1996 г. са внесени 420 бр. зърнокомбайни или средногодишно по 70 бр.
През 1998 г. правителството също прие облекчения за безмитен внос на земеделска
техника и към 1.08.1998 г. са внесени 260 бр. трактори и резервни части за 10 000 000
ДМ.

По експертна оценка инвестициите в земеделска техника през 1997 година са възлезли
на 60 млн. долара, като очакваме за тази година да надхвърлят 80 млн. долара.
Създадените от правителството благоприятни икономически условия
( безмитен внос; отпускането на нисколихвени кредити от ДФ “Земеделие”) привлякоха
вниманието на водещите световни фирми за земеделска техника , които разкриха свои
представителства в страната и пристъпиха към изграждане на технически центрове за
обучение и сервиз на предлаганата от тях техника. Показателен е фактът, че след близо
20 годишно отсъствие отново на нашия пазар се завърна най-голямата световна фирма
за земеделска техника - Джон Диър от САЩ.
Все още длъжник на нашето земеделие е българското машиностроене, но след
завършване на процесите на приватизация и преструктуриране, се очаква, че то също
ще спомогне за обновяването на наличната земеделска техника.
За разгръщане на частната инициатива от 1997 година министерството насочи усилията
си за ускоряване на приватизацията на държавните фирми за агромеханизирани,
сервизни и ремонтни услуги . До момента е извършена касова приватизация на 40% от
дружествата и се очаква до края на 1998 година този процент да се удвои.
3.1.4 . Ветеринарно дело
През първото полугодие на 1998 година приоритетна задача на НВМС продължава да
бъде опазването на страната от екзотични болести по животните- шап по двукопитните,
шарка по овцете и козите и псевдочума по птиците. Независимо от постоянните огнища
на шап и шарка по овцете и козите в Турция, досега не е допуснато проникване на тези
особено опасни за страната заболявания.
Профилактиката на заразните и паразитните болести се води по профилактична
програма, за която се отпускат ежегодно бюджетни средства по чл. 8 а от Закона за
ветеринарното дело. Съобразно епизоотичната обстановка, в плана за 1999 година са
включени заболявания, като за всяко едно са посочени мероприятия, които ще бъдат
финансирани от бюджета, както и необходимите средства за тях, като разчетите в
профилактичната програма са съобразени с поголовието на животните в страната по
официални статистически данни към 1.1. 1998 година.
На основание ПМС N 240 от 1992 г районните ветеринарни станции и някои
референтни лаборатории преминаха от Държавната ветеринарна служба към
Селскостопанска академия.
Тези звена, извършващи главно диагностична дейност, излязоха извън контрола на
Министерство на земеделието и създадената към него НВМС. Това породи основния
проблем в организацията и управлението на ветеринарномедицинската диагностична
дейност, изразяващ се в лошата координация между РВМС и научнодиагностичните
звена и до липсата на своевременна и точна информация.
Диагностичните звена и лаборатории, намиращи се извън структурата на НВМС, не
носят юридическа отговорност при изпълнението на важни ветеринарномедицински
функции.

Обстоятелството, че НВМС не разполага със собствени диагностични звена и
лаборатории крие големи рискове за внасяне, избухване и разпространение на особено
опасни заболявания по животните, което неминуемо ще нанесе огромни икономически
загуби.
Сериозни затруднения се срещат при ликвидиране на огнища на някои заразни болести,
поради липсата на общински кланици, в които да се извършва принудително клане и
термично обезвреждане на добитите животински продукти. Необходимо е МЗГАР да
определи най-малко по една кланица за всеки регион, където да се извършва такова
клане.
Отпусканите бюджетни средства за обезщетения за принудително убити животни са
недостатъчни, което затруднява ликвидирането на епизоотичните огнища. Преди
няколко години при задължителното застраховане, част от тези разходи се поемаха от
застрахователните дружества.
Собствениците на тези профилактични заведения се оправдават с големите разстояния,
но по този начин не се изпълнява основната задача на екарисажите- опазване от заразни
болести, някои от които са зоонози. Този проблем може да се реши чрез осигуряване на
средства за общините, които да заплащат разходите за транспорта на труповете.
От 1982 г бесът се вкорени трайно сред популацията от лисици. Периодично в
епизоотичната верига се включват най-често скитащите кучетата. Необходимо е
общините да създават служби за събиране на скитащи кучета и да изграждат изолатори
и приюти за тяхното временно настаняване.
Завърши приватизацията на структурите по здравеопазване в системата на НВМС, като
бяха закрити всички държавни ветеринарни участъци. Съобразно нуждите са
обособени 1125 ветеринарни участъци, завеждани от лицензирани частнопрактикуващи
ветеринарни лекари.
От 31.3.1998 в изпълнение на Постановление N 67 на МС от 1998 година, започна
задължителна идентификация на едрите преживни животни и регистрация на
животновъдните обекти с такива животни. По програма ФАР бяха осигурени
индивидуални ушни марки за 17 региона на страната. До 11.8. 1998 г в тези региони са
маркирани и снабдени с паспори 328 498 говеда и биволи и са регистрирани
животновъдните обекти с такива животни на съответните територии.
Продължава работата по хармонизация на ветеринарното законодателство с това на
Европейския съюз. Най- важен в това отношение е внесеният за одобрение от
Парламента Закон за ветеринарномедицинската дейност. Публикувани са други 13
нормативни документи, които са одобрени от експерти на Европейския съюз и са в
плана по Бялата книга за адаптация на ветеринарното законодателство.
По линия на Европейския съюз в София бяха проведени семинари свързани в
ветеринарното законодателство в областта на граничния ветеринарен контрол и
сертификацията на живи животни и животински продукти.
3.1.5. Селекция и репродукция

В периода 1997-1998 г. в резултат на настъпилите положителни промени в развитието
на земеделието на страната се създадоха условия за стабилизиране и постепенно
увеличаване броя на животните. Основни фактори за стабилизиране на
животновъдството са:
o
o
o
o
o
o

постигане на равновесие между търсене и предлагане;
осигуряване на необходимите количества фуражи в т.ч. на фуражно
зърно;
успешни процеси на приватизация, особено в свиневъдството и
птицевъдството;
постепенно увеличаване броя и размера на фермите в говедовъдството и
овцевъдството;
организационно укрепване на неформалните сдружения, като браншови
съюзи, асоциации и др.;
правилна финансова политика на МЗГАР по отношение отглеждането на
младите разплодни животни и кредитиране на животновъдството.

Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството е специализиран
орган на МЗГАР с основна задача запазване и усъвършенстване на съществуващите и
създаване на нови породи, линии и хибриди селскостопански животни, в т.ч.:
o
o
o
o
o
o

провеждане на развъдно-подобрителна работа в отделните подотрасли на
животновъдството;
производство и съхраняване на криоконсервирана семенна течност;
организация и провеждане на репродуктивния процес;
производство на животни за разплод;
консултации и технологични услуги на земеделските производители;
изработване на нормативни и инструктивни документи , касаещи
предмета на дейност и общи въпроси на животновъдството.

НССРЖ извършва своята дейност чрез 10 регионални служби, 18 селекционни центъра,
2 конезавода, конеферма и 1 жребцово депо. Тази стуктура обхваща всички общини и
населени места в страната.
НССРЖ стана инициатор и на практика организира създаването на 760 животновъдни
дружества. На тази основа по-късно бяха изградени регионални съюзи за селекция в
говедовъдството и регионални съюзи за селекция в овцевъдството. Това позволи да се
учредят съдебно регистрирани национални съюзи - единствените браншови
организации изградени доброволно отдолу нагоре с реална членска маса и структури в
цялата страна.
За популяризиране постиженията в животновъдството и опита на най-добрите частни
фермери НССРЖ повече от година разпространява “ Малък вестник за фермера селекционер “ - месечно издание на службата, което се ползува с изключителна
популярност сред животновъдите.
През 1997-1998г. окончателно е разработен проект на закон за селекция в
животновъдството.

В изпълнение на инициативата за присъединяване, съвместно с МЗГАР започна
преработката на българските наредби и стандарти в съответствие с изискванията на ЕС.
До края на 1998г. ще бъдат готови наредбите за водене на селекционната работа в
говедовъдството и в овцевъдството.
Под общото ръководство и координация на НССРЖ, съвместно със специалисти на
МЗГАР и широк кръг научни работници беше разработена “Програма за развитие на
животновъдството до 2001 година “.
НССРЖ стана съинициатор за създаването на съюз за контрол на качествата на
животинската продукция. Съвместно с американската асоциация Ленд О Лейкс , съюза
на млекопреработвателите и браншовите съюзи на производителите беше изграден
инициативен комитет и разработен устав на Българска млечна асоциация, която
впоследствие да прерасне в Съюз за контрол качеството на животинската продукция.
С активното участие на службата успешно работи консултантската организация по
млекопроизводство и лабораторията за контрол върху качествата на млякото за региона
на Южна България.
ГОВЕДОВЪДСТВО
През 1998 г. под селекционен контрол са обхванати 44 840 крави, което представлява
11,5% от наличните . В сравнение с 1996 г. броят на контролираните крави е намален с
3 036 бр. Средната натовареност на пряко заетите специалисти по селекция в
говедовъдство от 283 крави за 1996 г. достига 400 крави през тази година , с което леко
надвишава натовареността от 1989 г., независимо от дребния и разкъсан характер на
фермите.
От приключилите лактация контролирани крави е получена средна млечност 4 192 кг,
мляко с 3,68% мастни вещества и 154 кг млечно масло.
Това е с 103 кг мляко и 3 кг млечно масло по-малко от резултатите, получени през
предходният контролен период.
От контролираните 577 биволици средно е получено по 1 870 кг мляко с 7,15 % местни
вещества и 134 кг млечно масло. Това е с 68 кг мляко и 3 кг млечно масло по-малко от
резултатите на предшестващата контрола.
Сериозни проблеми съществуват при бикопроизводството в страната. Все още ниското
технологично ниво, грешки или недоимъчно хранене на биковите майки и телетата са
причини, които не позволяват пълноценната им продуктивна изява. От контрол се
изпускат редица високопродуктивни крави , отглеждани по 1 до 2 , в т. н. придворни
стопанства.
От Черношарената порода тази година има 164 активни бикопроизводителки. От
Кафявата порода има само 21 бикопроизводителки.
През 1997 г. за нуждите на бикопроизводството са изкупени 34 мъжки телета, а за
полугодието на тази година 35 броя, от които 3 са за местни съвети. Така на практика се
работи с мъжки разплодници под необходимия селекционен минимум.

Съвместно със Института по животновъдство в гр. Костинброд са разработени
минималните селекционни изисквания за нуждите от говежди разплодници.
В програмата за развитието на животновъдството до 2001 г. , ведущи научни работници
и специалисти определиха необходимият брой мъжки разплодници.
Въпреки раздробяването на фермите сравнително успешно се извършва преценката на
разплодниците по качества на потомството им. За съкращаване срока на преценката и
постигане на по-голяма достоверност е необходимо да се подобри работата по опазване
на дъщерите на тестираните бици.
Очаква се до края на текущата година обхванатите в селекционна работа крави да
достигнат 45 100 броя, а средната продуктивност в елитната част на популацията 4 200
кг мляко с 3,71% мастни в-ва и 155 кг млечно масло. До края на годината за нуждите на
бикопроизводството ще бъдат изкупени още 25 броя мъжки телета.
ОВЦЕВЪДСТВО
Към 01.01.1998г. в селекционна работа са обхванати 96 470 броя овце -майки. Това е 4
на 100 от общото поголовие отглеждано в страната. От контролираните овце - майки
28% се отглеждат от 3 574 еднолични стопани. Това показва , че селекционната дейност
се пренасочва към стадата на частните стопани.
Средната натовареност на селекционерите овцевъди е 1 320 овце-майки , при 865 за
предходната година. Въведена е система, при която всеки зает специалист провежда
мероприятията докрай в т. ч. вземане на всички видове проби и контроли , лабораторни
анализи , обобщаване на резултатите , изводи , извършване на брак , оборот на стадата ,
консултантска дейност и др.
Повишеният интерес към млечната продуктивност /добрите изкупни цени на овчето
мляко / и ниските цени на вълната влияят върху структурата на отделните породи овце
в страната. Вълнодайното направление от 85% към 1990 г. падна на 35% през 1998 г., в
т. ч. делът на тънкорунното направление намаля от 45% на 9,3%.
Средната млечност на овцете от всички направления за 200 лактационни дни е 167 кг
мляко в т. ч.:
Черноглава плевенска - 186 кг;
Старозагорска - 191 кг;
млечни кръстоски - 171 кг;
Маришки овце - 187 кг.
Основните проблеми пред овцевъдството са:
o
o

трудно възстановяване на изгубените международни пазари;
неизяснени изисквания на българската текстилна промишленост по
отношение количествата и качествата на необходимата й вълна;

o

повишаване качеството на произвежданите млечни продукти от
овцевъдството.

Очаква се до края на годината под селекционен контрол да бъдат обхванати 97 000
овце-майки и необходимите за тяхното възпроизводство млади разплодни животни.
СВИНЕВЪДСТВО
През 1997 г. и полугодието на 1998 г. селекционната работа в свиневъдството се води с
променлив успех. Постепенно се подобрява хибридизацията , като основен метод на
възпроизводство. Към 01.01.1998г. се контролират 11 924 броя основни свине-майки.
Произведени са в повече 2 226 нерезчета и 13 312 женски прасета за разплод.
Оптимизира се възрастта за достигане на 90 кг.ж. т. при селекционираните животни.
Основните проблеми пред свиневъдството са:
недостатъчни финансови възможности за поддържане на структурата от
нуклеусови развъдни и стокови предприятия;
o неспазване на зоопрофилактиката при отглеждане на животните.
o

Очаква се до края на годината в селекционен контрол да бъдат обхванати 12 000
основни свине-майки. Проблем на НССРЖ е сключването на договори и водене на
селекционна работа от частни специалисти, които не са оторизирани да представляват
държавата по отношение спазване схемите на развъждане и селекция.
КОНЕВЪДСТВО
В периода 1997/98г. се сложи основата на селекционната работа в коневъдството. До
този етап заплождането на елитните животни в държавните конезаводи и частните
племенни ферми се извършваше по осмотрение на местни ръководители без да се
отчитат общите нужди на държавата.
Под селекционен контрол през 1998 г. са обхванати 514 кобили-майки, 34 жребци
пепиниери, 115 жребци станционери.
Основни проблеми при селекцията в коневъдството са:
липса на единна селекционна програма, която да обхваща и работата в
частните коневъдни ферми и коневъдните дружества;
o липса на родословни книги за някои от развъжданите породи;
o липса на достатъчен брой жребци пепиниери, особено в отечествените
породи;
o

Очаква се до края на годината да бъде възобновена работата на съюза на коневъдните
дружества в България, като основната тежест се насочи към работа с частните стопани.
НССРЖ провежда политика на постепенна промяна в популациите на отделните
породи и породни направления в държавните конезаводи.
ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ

За предходната година са осеменени 168 313 крави и биволици, 47% от наличните.
Изразходвани са 210 391 дози замразена сперма - по 1,25 за заплодена крава. До
30.06.т.г. са осеменени 92 316 броя крави, 24,7 % от наличните.
В овцевъдството изкуствено са осеменени 9 350 овце-майки по индивидуален случен
план, всички от селекционни стада, организирано е заплождането на майките, чрез
пускане на кочове от ръка със стриктно следене на произхода на приплодите.
Продължи работата по изкуственото осеменяване на свинете в частния двор.
През 1997 г. са осеменени 26 440 свине-майки, от използвани 58 нереза от различни
породи. През настоящата година изкуствено осеменени са 13 115 животни. Очаква се
до края на годината разчета за осеменяване на свине да бъде изпълнен.
Все още е ниска натовареността на жребците в случната кампания при конете - 19
кобили майки, при биологически възможности 40 животни. Едновременно се чуства
недостиг на мъжки разплодници, а в някои породи се достига до инбридинг.
Основен проблем за все още недостатъчния обхват на изкуственото осеменяване като
основен метод на заплождане е:
o

наличието на голям брой нерегламентирани бици. Над 40% от животните
се заплождат със случайни, без установен произход и продуктивни
качества разплодници

НССРЖ нееднокрактно е правила предложения за провеждане на строги мерки срещу
използване на такива бици. Под егидата на МЗГАР, кметствата, НВМС и НССРЖ са
предприемани епизодични кампании, но без особен резултат.
В системата на РССРЖ работят 3 станции за изкуствено осеменяване. В тях се
отглеждат 36 говежди и 2 биволски бици. От всеки разплодник се натрупват по 35 000
дози замръзена сперма, която след определяне развъдната стойност на разплодника се
включва в случните планове.
Продължи работата на нуклеусовите ядра от вносни крави от породите: Черношарена,
Червеношарена, Кафява и Сименталска. През 1997г. от тях е достигната средна
млечност по-висока от средната за контролираните. Мъжките телета от най-добрите
майки се изкупуват за нуждите на бикопроизводството, но все още те са крайно
недостатъчни.
3.2. Горско стопанство
Организационна структура и персонал
Към Националното управление “Гори” и на пряко подчинение на районните дирекции
по горите са горските стопанства -177 броя.
За периода 1.01-30.06.1998 г. средната численост на персонала е 8815 броя. Във връзка
с изпълнение на предвидените лесокултурни мероприятия за 1998 г. се очаква
средногодишната численост да бъде 9088 броя.

За шестмесечието средното възнаграждение на 1 лице е 760 669 лв.
Залесяване и борба с ерозията
За първото полугодие на 1998 г. са събрани 6417 кг семена. Очакваното изпълнение е
223 404 кг и съответства на планираното.
Залесени са 73 281 дка, което е с 2 407 дка повече от планираното.
Стопанисване на горите
За шестте месеца са изведени отгледни сечи(без материален добив) върху 2480 ха
осветления - 17.6% от предвиденото количество и прочистки върху 510 ха, което е
34.6% от предвиденото количество.
Във връзка с усвояването на опожарената дървесина няма да се достигнат натуралните
показатели при отглеждането без материален добив.
При предвиден годишен добив от 4 587 504 м3 лежаща маса, до 30.06 е добита 2 188
302 м3. Очакваното изпълнение е на 100%, като е възможно преизпълнение на дървата
за горене.
Защита на горите
За 1998г. бяха предвидени и изпълнени следните мероприятия:
Таблица 23
Проведени мероприятия при горите
МЕРОПРИЯТИЯ

план ха

изпълнение към
30.06.98
в ха

Авиобиологична
борба

176 180

155 400

авиохимична борба

7 746

525

наземна химична
борба

2 270

1 108

механична борба

38 190

1 484

За препарати са усвоени 4 443 606 хил. лв. и за заплащане на авиоотрядите 597 906 хил.
лв.

През есента предстои провеждането на борба срещу боровата процесионка върху 15
хил. ха, за което са осигурени средства.
Ловно стопанство
Дивечовите запаси, установени при пролетната таксация са следните:
Таблица 24
Таксация на дивеча за шестмесечието на 1998 г.
ВИД ДИВЕЧ
Благороден елен

брой
19 890

Елен лопатар

4 220

Сърна

70 480

Дива свиня

38 660

Дива коза

2 060

Глухар

2 070

Муфлон

2 080

. Зубър

70

Тибетски як

40

Мечка

870

Заек

437 600

Фазан

118 000

Яребица

296 300

Кеклик

38 870

При хищниците установената численост от таксацията е:
Таблица 25
Таксация на хищници за шестмесечието на 1998 г.
брой

вълк

1 610

чакал

19 550

лисица

29 800

скитащи кучета

24 700

За 1998 г. е разчетено следното ползване на едър дивеч:
Таблица 26
Ползване на едър дивеч
брой
Благороден елен
елен лопатар

1 842
493

сърна

5 855

дива свиня

23 061

зубър
муфлон

5
221

Очакваният добив на месо е 800 тона. До 30.06.98 г. от международния ловен туризъм
са постъпили 220 000 г.м. за целият ловен сезон се очакват постъпления в размер на 5
092 596 г.м.
Търговска дейност
Външен пазар
За отчетния период на външния пазар са реализирани 93 756 м3 дървесина за 3 711 154
хил. лв. Строителната дървесина е 78 117 м3, от която иглолистна едра 2 724 м3. общо
широколистна дървесина е експортирано 57 795 м3, от която широколистна едра - 5 456
м3, широколистна средна - 19 629 м3, широколистна дребна - 3 816 м3 и широколистни
дърва - 28 894 м3.
Средните експортни цени за отчетния период по категории са:
Таблица 27
Експортни цени за шестмесечието на 1998 г.

Иглолистни

лв./м3*

едри

102 874

средни

45 926

дребни

33 769

широколистни
едри

76 308

средни

31 856

дребни

33 253

дърва

30 242

Вътрешен пазар
На вътрешния пазар е реализирана дървесина в обем на 1 806 969 м3. Иглолистна едра
дървесина - 260 966 м3, средна - 211 286 м3 и дребна - 89 685 м3. Реализираната
широколистна едра е 220 485 м3, средна - 188 379 м3, дребна - 41 491 м3 и
широколистни дърва - 715 172 м3.
Местното население е взело общо 149 595 м3 дървесина, от която 98 898 м3 дърва.
Цените на вътрешния пазар за отчетния период са:
Таблица 28
Цени на дървесина на вътрешен пазар за шестмесечието на 1998 г.
Иглолистни

лв./м3

Едри

68 305

Средни

31 471

Дребни

23 040

Широколистни
едри

65 941

средни

25 425

дребни

24 972

дърва

25 711

III.Отрасли и дейности във връзка със селското стопанство
1. Връзки с други отрасли
Подотрасъл зърно преработваща промишленост /мелнична и фуражна промишленост/ е
най-големият потребител на произведените в страната зърнено-хлебни и зърненофуражни храни. Основната дейност в зърненопреработващата промишленост е
изкупуване, съхранение, търговия със зърно и производство на брашна, комбинирани
фуражи, макаронени изделия и други продукти на зърнена основа.
Установените през последните години негативни тенденции, характерни за неразвит и
несигурен пазар на зърнени храни се проявиха и през този период. Разбира се това
предизвика нарушаване на естествената маркетингова верига на зърнените храни и на
продукцията, получена от тяхната преработка и доведе до затормозяване дейността и
намаляване стопанската активност на зърно преработващите предприятия.
През 1998 г. изцяло беше преработен Закона за защита на земеделските производители
и приет нов Закон за подпомагане на земеделските производители. С този закон се
създават условия за по-ефективно, по-гъвкаво държавно подпомагане на земеделието.
Освен това беше изготвен и Закон за съхранение и търговия със зърно. С този закон се
цели решаване на проблемите, възникнали в страната ни след демонополизацията на
търговията със зърнени храни и стабилизиране на зърнения пазар в страната.
Развитието на мелничната промишленост е под влиянието на протичащите в нашата
страна процеси на преход към пазарно стопанство. Въпреки това отчетеният спад в
производството на брашна през последните години е сравнително по-нисък, в
сравнение с някои други производства от хранителната промишленост. Понастоящем в
страната ни се произвеждат около 1 000 000 тона брашна при постигнато производство
от 1 300 000 тона през 1990 г. С тези количества се покрива изцяло потребителското
търсене. Вносът, както и износът на брашна са минимални. Прогнозите за развитието
на този бранш са за покриване на посоченото вътрешно потребление и увеличаване
обема на износа, за което потенциално има големи възможности.
Производството на комбинирани фуражи в преходния период е намаляло около 4 пъти.
Причините са комплексни - значително намаляване броя на отглежданите животни,
спад в потреблението на комбинирани фуражи за сметка на директната употреба на
зърно чрез използването на опростени фуражни смески, по-слаба адаптивност на
фуражната промишленост към извършващите се промени в стопанския живот. В този
смисъл развитието на фуражната промишленост до края на 1998 г. и през 1999 г. ще
бъде в пряка зависимост от развитието на животновъдството в страната.
2. Наука и образование
2.1. Образование
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа за учебната 1998/1999 г.
финансира общо 100 бр. училища, в т.ч.:
70 бр. техникуми по селско стопанство;

14 бр. техникуми по горско стопанство;
10 бр. техникуми по хранително-вкусова промишленост;
3 бр. техникуми по ветеринарна медицина;
1 бр. лозаровинарски техникум;
бр. техникум по млечна промишленост;
1 бр. техникум по зърнопреработване.
Изучаваните специалности в техникумите са 41 бр., а обучаващите се ученици са 21
985. Преобладаващи специалности са: земеделски техник, икономика на земеделското
стопанство, технология на хранително-вкусовата промишленост, механизация на
селскостопанската техника.
Изучаваните специалности в средните професионални училища са 31 бр., а
обучаващите се ученици са 9 732. Преобладаващи специалности 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 програма ФАР на ЕС са включени следните професии:
1. “Техник в дърводобива” - пилотно училище СПТУ по дървообработване в г. Плевен;
2. “Фермер” - -пилотни училища Техникум по селско стопанство в г. Пазарджик и
СПТУ по селско стопанство в г. Брегово.
Проектът предлага възможност за развитие на системата на професионалното обучение
и образование в България на три нива:национално, училищно и развитие на персонала.
2.2. Научни услуги и консултации
Изградената Национална система за съвети в земеделието /НССЗ/ към МЗГАР дава
изключителна възможност чрез своите звена да подпомага, консултира и ориентира
земеделските производители в условията на пазарните отношения от една страна, а от
друга да подпомага държавата при формирането и прокарването на правилна държавна
политика в селското стопанство.
Въпреки обективните трудности, Ръководството на МЗГАР има разбиране по дейността
на НССЗ и я подпомага. И през 1998 г. НССЗ функционира с помощта на Програма
ФАР. Увеличи се броят на Местните служби за съвети в земеделието и се създадоха
Специализирани служби за съвети в земеделието. Структурана на НССЗ е запазена и тя
продължава да функционира на три нива, а именно:
На национално ниво

На национално ниво цялостната дейност на НССЗ се ръководи от Управление “Наука и
образование”. Освен Централния офис функционират и 4 национални центъра:
Информационен, Учебен, Агробизнес и счетоводен и Аналитична лаборатория за
съвети по агрохимия.
На областно ниво
Към Областните управления по земеделие, гори и аграрна реформа са изградени
Областни служби за съвети в земеделието /ОССЗ/.
На териториално ниво
От месец септември 1997 г. броят на Местните служби за съвети в земеделието /МССЗ/
е 30. Създадоха се и 3 Специализирани служби за съвети в земеделието/СССЗ/ : по
растителна защита, в поливното земеделие и в лозарството и винарството. Всички
служби продължават да се подпомагат по линията на Програма ФАР.
Предвижда се по линията на Програма ФАР да продължи помощта и през 1999 г., като
НССЗ се разшири и допълни с нови специализирани звена.
Информационна система към НССЗ
Към Националната система за съвети в земеделието е изградена локална мрежа в
МЗГАР, състояща се от интернет и файлов сървер. Тя ще се използва за:
управление, поддържане и развитие на интернет мрежата на НССЗ
информационните й ресурси;
o за разработване, внедряване, поддържане и развитие на приложения
информационни услуги, предлагани от НССЗ или от основните
партньори;
o за разработване, публикуване и поддържане на web страници;
o за осигуряване на комуникационни услуги между звената на НССЗ
пълен достъп до Интернет.
o

и
и
й
и

Изградена е и Интернет мрежа на НССЗ, с която се осигуряват възможности за:
комутируем достъп от всички териториални звена до централния офис на
НССЗ;
o пряк комутируем достъп за звената в София до централния офис на
НССЗ;
o пълен достъп до Интернет за всички звена на НССЗ.
o

3. Развитие на информационната система на МЗГАР
МЗГАР не може да работи ефективно и рационално без да се изгради функционираща и
работеща информационна система, чрез която да се поддържат различни по своя
характер и същност бази данни. Целта е на основата на съвкупната, постоянно
постъпваща информация да се прави един обобщен анализ на цялостното състояние в
отрасъла. В момента в МЗГАР има техническите и потенциални възможности за

изграждането на такъв вид информационна система, но липсва добрата координация и
организация на различните информационни потоци в Министерството.
Трябва да се изгради единна информационна
информационните потоци, постъпващи от:

система,

основаваща

се

на

всички специализирани структури и звена на МЗГАР в страната;
външни източници и организации, които предоставят обобщена и синтезирана
информация на МЗГАР;
допълнителните специфични анализи, прогнози и оценки за развитието на отрасъла.
Особено значение придобива изграждането на :
Единна информационна система за земята;
Национална система за съвети в земеделието /НССЗ/;
Система за агропазарна информация /САПИ/;
Система за наблюдение на земеделските площи.
Възстановяването на частната собственост върху земята, както и защитата на
различните видове собственост -публична и частна, няма да може да се осъществи, ако
не съществува добре функционираща организация, подпомагана от ефективна
информационна система, изградена с модерни информационни технологии.
Връщането на земята е свързано с обработка на огромно количество информация.
Автоматизирането на тази дейност става с национални програмни системи, внедрени
във всички поземлени комисии.
Системата за агропазарна информация /САПИ/ е създадена по проект на ФАР през 1993
г. и е предназначена за предоставяне на ценова информация за вътрешния пазар и
консултантска дейност в областта на маркетинга на селскостопански продукти.
Понастоящем са изградени 8 регионални офиса в страната на територията на
областните градове, на които са възложени две групи задачи:
събиране, обработване, анализ и предоставяне на ежеседмична
информация за цените на пазарите на селскостопански продукти на
територията на съответната област; събиране и обработване на ежедневна
информация за цените на пресни плодове и зеленчуци в страната;
месечна ценова информация за цени на торове, препарати, семена и
посадъчен материал, машинно-тракторни услуги, вода за напояване,
селскостопанска техника и прикачен инвентар;
o извършване на консултантски услуги и маркетингови проучвания на
всички възникнали проблеми на производителите в системата на
агробизнеса.
o

Информационното обслужване на МЗГАР в сферата на предоставяне на оперативна
информация за пазарите и цените на земеделски продукти и на преработена продукция,
пазарните анализи и анализите на разходите за продукцията, дават възможност за бързо
и адекватно вземане на управленски решения.
Недостатъчно овладеният процес на събиране, обработка и целенасочено използване на
информацията, получавана досега от кооперациите, кметствата, допълвана от анкети,
провеждани сред изключително многобройни и често преходни и несигурни дребни
производители, не позволява създаването на база от данни с необходимата
достоверност. За тази цел се предвижда създаването на система за наблюдение на
земеделските площи, която ще допълни в национален план многонационалната
програма „МЕРА“ на Европейския съюз. Модерната методика, която ще се внедри при
успешната реализация на проекта ще доведе до реална и най-вече обективна оценка на
земеделските площи

IV. Търговска дейност
1. Външнотърговски режим на основните селскостопански продукти
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
Износ
С ПМС N 266/1995г. и ПМС 493/1997г. се урежда режима по износа и вноса за 1997 и
1998г.
От 01.01. до 01.07.1997г. основните зърнени култури пшеница, царевица и ечемик
бяха на режим забрана за износ. С Постановление N 270 от 23 юни 1997г. (влиза в сила
от 01.07.1997г.) за изменение и допълнение на ПМС N 266/1995г. се либерализира
режима за износ на тези култури, преминавайки на регистрация с експортна такса, в
размер 15 на сто от котировките на съответната стока на основните пазари и
международни борси.
От 1 ноември влязоха в сила намалените експортни такси от 10 на сто от котировките
на пшеница, царевица и ечемик на основнити пазари и международни борси, съгласно
ПМС N 368 от 9 октомври 1997г. за изменение на ПМС N266/1995г.
С Постановление N 493 на Министерски съвет от 23 декември 1997г. се либерализира
режима при износ на зърнените култури - регистрационен режим без експортни такси.
Съгласно Споразумението за асоцииране на Р България към ЕС, са определени квоти за
внос на пшеница с произход от Р България към страните от ЕС за стопанската 97/98г. 2420 тона и 2530 тона за 98/99г.
Внос
Вносът на пшеница, царевица и ечемик от началото на 1997г. e на регистрация
съгласно ПМС 266/1995г., като фуражната пшеница и царевица и ечемик за посев и
фураж бяха временно освободени от мито в рамките на определен контингент / ПМС
313/29.12.1996г./:
пшеница - 600 хил. тона;
ечемик за посев и фураж - общо 115 хил. тона;
царевица за фураж - 100 хил. тона .
С Постановление N 90 от 12.03.1997г. беше определен контингент за безмитен внос и
на царевицата за посев - двоен хибрид- 1000 тона и ечемик за пивоварни цели - 50 000
тона, влизащ в сила от 13.03.
Съгласно Постановление N 270 от 23.06.1997г. /влиза в сила на 01.07.97г./ се отменят
определените контингенти за пшеница и ръж, ечемик и царевица и стоките преминават
в Прил. 8 към чл. 8 /стоки, които временно не се облагат с мито по вноса/.

От 01.01.1998г. с ПМС N 493/1997г. вноса на зърнени култури остава на регистрация
без контингент за безмитен внос.
В Приложение N 6 към т. 13.1 от МТ на Р България за 1998г. са определени следните
квоти за внос на зърнени култури с намалено мито:
-пшеница, различна от твърда пшеница и смес от пшеница и ръж - 150 000 тона с 8%
намаление на митническата ставка;
-ечемик за пивоварни цели - 10 000 тона с 10% намаление на митническата ставка;
-царевица за фураж - 100 000 тона с 20% намаление на митническата ставка.
Съгласно Прил. 6 А към т. 13.2. от МТ на Р България за 1998г. са определени следните
квоти за внос с нулева ставка на митото:
- пшеница - 100 хил. тона, от 01.01. до 01.06.1998г.
- ечемик - 25 хил. тона, от 01.01. до 01.06.1998г.
- царевица - 50 хил. тона, от 01.01 до 01.09.1998г.
Нестабилните макроикономически показатели, обусловени от икономическата криза в
края на 1996 и началото на 1997г., наложиха често актуализиране на режима по износа
и вноса през 1997г. Стопанската 1996/97 година се характеризира с ниско производство
на зърнени култури.
Ниските добиви през 1996/97г доведоха до дефицит на вътрешния пазар. Това наложи
временна забрана за износ на зърнени култури от началото на 1997г.
Добрата реколта през 97/98г. наложи отпадането на временната забрана за износ и от
01.07.1997г. зърнените култури преминаха на регистрация с експортни такси в
стойностно изражение. Въпреки промяната на външнотърговския режим не се
наблюдава повишен интерес за експорт от страна на търговците. Това се обяснява с
невъзможност за реализация на зърнените културите на международния пазар, поради
определените експортни такси, които калкулирани към цената на съответната култура я
правеха непродаваема на международните пазари. Експортната такса се оказа косвена
забрана за износ. Това доведе до излишък от зърнени култури, съответно до
понижаване на пазарните им цени и в края на 1997г. вътрешните цени почти се
изравниха с международните.
Така създалата се пазарна ситуация и изискванията на МВФ и Световната банка наложи
либерализиране на външнотърговския режим. От 01.01.1998г. отпаднаха експортните
такси за зърнените култури, запазвайки регистрационния режим. Резултатът от тази
мярка е засилване на интереса на износителите, което се потвърждава с данните за
износа през първото тримесичие на 1998г. - 119 хил. т. пшеница, като се очаква до края
1998год. да достигне около 490 хил.т. За сравнение през календарната 1997г. са
изнесени 105 хил. т. Либерализирането на режима води до засилване на търговията и
съответно до намаляване на напрежението на пазара на зърнени култури създало се в
резултат от излишъка натрупан до края на 1997г.

Основният извод от провежданата през последните няколко години политика в
областта на зърнения пазар е, че пряката намеса на държавата чрез различните
икономически регулатори и механизми не е целесъобразна. Всяка наложена
административна мярка за решаване на съществуващ проблем в производството оказва
дестабилизиращ ефект, както върху производството, така и върху търговията. Пазарът
трябва да бъде този, който чрез търсенето и предлагането ще диктува какво, кога и
колко ще се търгува. Опасенията, че с либерализирането на външнотърговския
режим ще бъде изнесено житото и ще се предизвика дефицит са неоснователни.
При евентуален дефицит цената на зърнените култури ще се покачи и това ще
стимулира търговците да осъществят внос и по този начин ще се задоволи
потребителското търсене в страната.
Искането на МВФ да отпадне регистрационния режим при износа и вноса на
земеделски стоки може да се приеме само при условие, че бъдат осигурени средства за
изграждане на ефективна информационна система на гранично-пропусквателните
пунктове, която да предоставя информация в реално време относно де-факто
извършения износ и внос..
МЛЕВНИ ПРОДУКТИ
Износ
Съгласно ПМС 313/1996г. от 01.01. до 01.07.1997г. млевните продукти бяха на режим
забрана за износ. С Постановление N 270 от 23 юни 1997г. (влиза в сила от
01.07.1997г.) за изменение и допълнение на ПМС N 266/1995г. се либерализира режима
за млевните продукти, преминавайки на регистрация с експортна такса в стойностно
изражение за: брашна от житни растения - 30 USD/TNE; комбиниран фураж на зърнена
основа - 30 щ.д./т и трици - 30 щ.д./т. Така фиксирани експортните такси продължиха
да действат до 31 декември 1997г.
С Постановление N 493 на Министерски съвет от 23 декември 1997г. се либерализира
режима при износ на млевни продукти, като отпадна експортната такса и останаха на
регистрация.
Внос
Вносът на млевни продукти през 1997г. се осъществяваше на регистрация. За
брашното беше определен контингент за безмитен внос - 80 хил. т. за периода от
01.01.1997г. до 15.07.1997г /ПМС 313 от 29.12.1996г./.
По новия външнотърговски режим /ПМС 49 от 23 декември 1997г./ стоките остават на
регистрация при вноса като за брашното е определена квота от 10 хил. т. внос с нулева
ставка на митото по прил. 6.А. от МТ за 1998г. за периода от 01.01.- 30.06.1998г.
Таблица 29
Износа и внос на млевни продукти през 1998г. в сравнение с 1997г.
Стока

1997г.

1998г.тримесечие

I-во

износ
Брашно
3 хил.т
Комбинирани 250 т
фуражи
Трици
2680 т

внос
15 хил.т
8470 т

износ
4 хил.т
0

внос
3.8 хил.т
0

70 т

0

0

Забраната за износ на млевни продукти до 01.07.1997.г доведе до натрупването на
излишък от брашно на вътрешния пазар. Високата вътрешна цена на брашното /515
лв/кг. цена на едро през месец юни 1997г./ , не позволи реализация на брашното на
външния пазар дори и след отпадане на забраната. За цялата 1997г. е осъществен износ
на 3 хил.т. брашно предимно за страните от ЕС /Германия, Италия, Великобритания,
Гърция/. Износът на брашно от 01.01.1998г. не се облага с експортна такса, което
позволява само за първото тримесечие да бъдат изнесени около 4 хил. т брашно.
Котировките на основните стокови борси в страната за м. юни тази година са около 197
щ.д./т. цена на производител. В ЕС испанското брашно се изкупува от производителя
разфасовано на цени около 300 - 400 щ.д./т (по данни на Агробизнес центъра). При
експортна цена 260 щ.д./т. FOB пристанище Каварна потенциалните ни възможности за
износ на брашно към ЕС са големи.
Вносът на брашно за 1997г. е сравнително малък - 15 хил. т. и квотата за безмитен внос
от 80 хил. т. , действаща в периода от 01.01. до 15.07.1997г, /ПМС 313 от 29.12.1996г.,
прил.N7/ не е изпълнена до края на годината.
При евентуален износ на значителни количества брашно от страната вътрешната цена
би се повишила, но трудно би достигнала 332 щ.д./т. - цена CIF българско пристанище
/внос от ЕС/, за да предизвика интерес за внос у търговците. С мито 25% вносителите
трябва да предлагат вносното брашно на цени 442 щ.д./т, което ще се окаже
практически непродаваемо в страната.
Потреблението на брашно за 1998г. се очаква да е на средното ниво от 1500 хил. т., а
натрупаните излишъци в края на 1997 и началото на 1998г. ще задаволят търсенето на
брашно през 1998г.
МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ
Износ
От 01.01. до 30.06. 1997г. беше забран износът на слънчоглед /ПМС 266 /1995г./. От
01.07. тази група мина на регистрация с експортна такса 90 щ.д./т /ПМС N 270 от 23
юни 1997г./, а по-късно таксата беше намалена на 80 щ.д./т /ПМС N 368 от 9 октомври
1997г./.
С Постановление N 206 от 10 май 1997г. се определи експортна квота за черен
маслодаен слънчоглед в размер на 1000 т.
С ПМС N 493/1997г. се премахна експортната квота, а експортната такса за слънчоглед
беше намалена на 90 г.м./т. От 01.07.1997г. беше въведена експортна такса за кюспета и
други твърди остатъци получени при извличането на слънчогледовото масло в размер

на 70 щ.д./т. Тя беше намалена на 50 щ.д./т с ПМС N 368 от 9 октомври 1997г. и се
запази в същия размер през следващата година.
Внос
През цялата 1997г. слънчогледът е на регистрационен режим по вноса. С
Постановление N 270 на Министерски съвет от 23.05.1997г. се постановява временно
безмитен внос до 31.12.1997г. за черен маслодаен слънчоглед.
Съгласно новия режим по вноса /ПМС N 493 от 23 декември 1997г./, слънчогледа
остава на регистрация без контингент за безмитен внос.
През следващата маркетингова година не се очаква значителен внос на слънчоглед.
Основната причина е, че потребителите едва ли ще са склонни да заплатят слънчогледа
по международни цени, които са с около 100 щ.д. по-високи от вътрешните.
Голямото несъответствие между цената на българските производители на
слънчогледово олио и цената на слънчоглед в сравнение с тези на производителите в
САЩ се обяснява с високите разходи на производство на българските
маслопроизводители поради морално остарелите технологии, които те използват за
производството на олио.
С решението на Министерски съвет е прието постановление за изменение и
допълнение на ПМС 493/1997г. за режима по износа и вноса, в което отпадат
експортните такси за слънчогледово семе и олио.
ЖИВИ ЖИВОТНИ
Съгласно ПМС N 266 от 29 декември 1995г. за режима по износа и вноса (действал до
края на 1997г.) живите животни от рода на ЕРД, ДРД, свине и птици бяха на
регистрационен режим при вноса. На нулево мито, съгласно Митническата тарифа на
РБ за 1997 г. бяха расовите животни за разплод от рода на конете, свинете и ЕРД.
С ПМС 90/12.03 1997г. бяха определени контингенти за безмитен внос до края на
годината както следва:
o

За живи животни за разплод:

- от рода на овцете - 500 бр.
- от рода на козите - 500 бр.
o

За еднодневни родителски и прародителски форми от рода на птиците 500 хил. бр.

На разрешителен режим при износа през 1997г. бяха живите животни от рода на петли
и кокошки за разплод, ЕРД, ДРД и свине. Освен това при износа на живи животни от
рода на конете, ЕРД и ДРД се събираха експортни такси съответно по 150 щ.д./бр., 500
щ.д./т и 30 щ.д./т.

Режимът по износа и вноса за 1998г. е определен с ПМС N 493 от 23 декември 1997г.
На регистрационен режим при вноса са живите животни от рода на ЕРД, ДРД, свине и
птици.
На разрешителен режим при износа през 1998г. са живите животни от рода на ЕРД,
ДРД, свине и птици.
Въпреки предложението на МВФ за отпадане на експортните такси, през настоящата
година също се събират експортни такси при износа на живи животни от рода на
конете, ЕРД и ДРД съответно по 150 DEM/бр., 500 DEM/т и 50 DEM/т.
При износа на живи животни за клане или доугояване трябва да се имат предвид
следните забрани:
1. забранява се износът на женски телета, юници, женски малачета и
малакини до 31.12.1998г.;
2. бракувани женски животни от рода на овцете и козите се изнасят само
през периода от 1.09.1998 г. до 30.10.1998 г.;
3. агнета и ярета се изнасят до 31.05.1998 г., ако са с живо тегло до 20 кг
средно за партидата;
4. забранява се износът на женски шилета и козлета до 31.12.1998 г.
Целта на тези забрани е да се възстанови поголовието на животните в страната,
сериозно нарушено след 1989 г.
За 1998 г. не са определени контингенти за безмитен внос на живи животни, тъй като
расовите животни от рода на конете, ЕРД, свинете, ДРД и домашните птици,
непревишаващи 185 грама са на нулево мито съгласно действащата Митническа тарифа
на РБ.
Износ и внос
Най-голям дял в износа на живи животни през 1997 г. имат животните от рода на ДРД 20 104 бр. Износът е за Арабските емирства - традиционен български пазар на ДРД. За
I-вото тримесечие на 1998 г. не е регистриран износ на такива животни. До края на
първото полугодие на 1998 г. е регистриран минимален износ на овце за разплод за
Югославия. Наблюдава се тенденция на намаляване износа на живи животни от рода на
ЕРД. Това е положителна тенденция, имайки предвид, че 25% от износа за 1997 година
е на расови животни за разплод. Значително е увеличен износът на домашни птици.
Само за I-вото тримесечие на 1998 г. са изнесени 21 840 бр. домашни птици, докато за
цялата 1997 г. са изнесени 1 500 бр. Обнадеждаващ е фактът, че по-голямата част от
износа на птици не от категорията расови за разплод. И през двете години не е
регистриран износ на живи животни от рода на свинете.
Най-голям дял във вноса на живи животни през 1997 г. имат домашните птици - 4 212
607 бр., от които 616 070 бр. са за разплод. За I-вото тримесечие на 1998 г. са внесени 1
004 585 бр. домашни птици - всичките за разплод - от САЩ, Германия, Унгария.
Наблюдава се тенденция за увеличаване на вноса на животни от рода на ЕРД.
Обнадеждаващ е фактът , че се внасят само расови животни за разплод. Вносът на

расови животни за разплод за 1997 г. е от Австрия. Този внос е благоприятстван от
освобождаването от мито на расовите животни за разплод. Вносът за 1998 г. на расови
животни за разплод от рода на ЕРД е от Австрия, Дания и Холандия. И през двете
години не е регистриран внос на животни от рода на ДРД. За I-вото тримесечие на 1998
г. не е регистриран внос на животни от рода на конете и свинете.
Таблица 30
Износ на живи животни
брой
Митнически Стока

1997 г.

1998 г.*

номер
0101 коне
0102 ЕРД
0104 ДРД
0105 домашни птици

891
2 222
20104
1 500

0
96
0
21 840

По данни на НСИ.* Данните за 1998 г. са за I-во тримесечие
Таблица 31
Внос на живи животни
брой
Митнически Стока

1997 г.

1998 г.*

номер
0101 коне
0102 ЕРД
0103 свине
0105 домашни птици

1
181
140
4 212 607

0
90
0
1 004 585

По данни на НСИ.* Данните за 1998 г. са за I-во тримесечие
МЕСО
Съгласно режима по износа и вноса, действал през 1997 г., месата бяха на
регистрационен режим както при износа, така и при вноса.
o

С цел предотвратяване на спекулативното покачване на цените на месото
в търговската мрежа, с ПМС N 270/23.07.1997 г. за изменение и
допълнение на ПМС N 266/1995г. за режима по износа и вноса бе
определен списък на стоки, за които временно до 31 декември 1997 г.
бяха намалени митническите ставки общи мита и преференциални мита
от Митническата тарифа на РБ.

Намалението на митата не доведе до очакваното значително понижение на
потребителските цени. Чрез тази мярка фактически се стигна до увеличаване печалбата
на фирмите-вносителки на месо за сметка на българските производители.
Въпреки отрицателното становище на МЗГАР, с ПМС N323 от 12.08.1997г. повторно
бяха намалени както адвалорните, така и специфичните мита на месата от животни от
рода на свинете:
Цената на свинското месо - внос от страните от Европейския съюз е значително пониска от цената на вътрешния пазар на България в резултат от политиката на
субсидиране, която провеждат тези държави. Намаляването на митата постави в
неизгодно положение българските прозводители. Те бяха принудени да се конкурират с
вносната продукция, поддържана на по - ниски ценови равнища благодарение на
държавните субсидии.
В Приложение N6 към Митническата тарифа на РБ за 1997 г. бяха определени квоти за
безмитен внос и внос с намалено мито за 1997 г. за определени позиции меса от
животни от рода на ЕРД, домашни птици и свине. Квотите се прилагаха за меса, които
отговарят на съответните описания в приложението.
Съгласно ПМС N 493/23.12.1997 г. за режима по износа и вноса, през 1998 г. месата
остават на регистрационен режим при износа и при вноса. Намалените митнически
ставки за меса от животни от рода на ЕРД, свине и домашни птици действаха до края
на 1997 г. От началото на 1998г. започнаха да действат митническите ставки,
определени преди намаленията.
В Приложение N 6 към Митническата тарифа на РБ за 1998 г. “Тарифни квоти за
безмитен внос или внос с намалено мито за 1998 г.” са 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 внася в неограничено количество с
намалено мито . Приложение N 7.1 е определена тарифна квота за определени позиции
меса от ЕРД, която се прилага при внос от страни-членки на ЕС. В рамките на квотата 819 тона се прилагат преференциални ставки на митата .
Износ и внос
Данните за I-вото полугодие на 1998 г. показват драстичен спад на износа на всички
видове месо, с изключение на месо от ДРД. Една от основните причини за това е
неконкурентоспособността на българските производители на месна продукция.
Трудностите при реализацията на месната продукция идват от няколко направления загуба на част от традиционни за страната пазари в страните от ОНД и Близкия Изток.
Част от причините затова са : конкуренция със субсидирани доставки от САЩ и ЕС
/при свинско месо/, наличие на малък брой одобрени птицекланици за износ,
неконкурентноспособни цени поради неефективно производство. Най-голям дял в
износа заемат месата от ДРД и домашни птици, общият им дял в износа е в размер на
97% от общия износ на меса.
Най-голям дял от вноса и през двете години има вносът на замразени меса от ЕРД 70% от общия внос, домашни птици - 22% от общия внос и свине - 7%. Българските

вносители се възползват от облекчения външнотърговски режим - намалени
митнически ставки до края на 1997 г., тарифни квоти за безмитен внос или внос с
намалено мито.
В края на 1997 г. и началото на 1998г. вносът на пилешко месо затрудни реализацията
на същото - българско производство. В МЗГАР многократно постъпваха предложения
от Асоциацията на българските птицепроизводители за отпадане на намалените
митнически ставки. Направените изчисления показаха, че действащите мита са
достатъчна защита срещу дъмпингов внос на пилешко месо, при условие, че се
прилагат коректно. Проблемът е, че контролът, налаган от митническите органи, ГИВК
и ДВСК не е достатъчно ефективен, което доведе до нелоялна конкуренция на пазара
на птиче месо в страната.
Таблица 32
Износ на меса
тона
Митнически Меса от

1997г.

номер
0201
ЕРДпресни, 111
охладени
0202 ЕРД - замразени
242
0203 свине
6 722
0204 ДРД
3 788
0207 домашни птици
10 506

1998*
4.4
91
157
2 809
3 161

По данни на НСИ. *Данните са за първо полугодие на 1998г.
Таблица 33
Внос на меса
тона
Митнически Меса от

1997г.

номер
0201
ЕРДпресни, 394
охладени
0202 ЕРД - замразени
20 508
0203 свине
3 066
0204 ДРД
299
0207 домашни птици
12 577

1998*
103
12 218
1 496
14
4 566

По данни на НСИ. *Данните са за първо полугодие на 1998г.

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ. ЯЙЦА
Съгласно режима по износа и вноса, действал през 1997 г., млечните произведения
бяха на регистрационен режим както при износа, така и при вноса.
В съответствие с поетите задължения на РБ по търговските й споразумения с ЕС,
ЕАСТ, Чешката република, Словашката република и Република Словения, през 1997 г.
действаха преференциални мита при внос на някои млечни продукти от тези страни:
С ПМС N 323/12.08.1997г. за изменение и допълнение на ПМС N 266/1995г. за режима
по износа и вноса бяха определени контингенти за безмитен внос на сирена и яйца за
периода 15.08.1997г. - 15.10.1998г. Размерът на контингента бе 3 000 тона за сирена и
250 тона за яйца. Количества от контингентите за безмитен внос се възлагаха само
когато вносните продукти се предлагаха на цена по-ниска от средната продажна цена
на вътрешния пазар. Посредством определянето на тези контингенти, бе спряно
поскъпването на сирената и яйцата в магазинната мрежа.
С ПМС N 408/4.11.1997г. срокът на действие на контингентите бе удължен до края на
1997г.
Съгласно ПМС N 493 от 23 декември 1997 г. за режима по износа и вноса за 1998 г.
млечните произведения остават на регистрационен режим и при вноса при износа.
В изпълнение на поетите задължения на РБ по търговските й споразумения с ЕС, през
1998г. преференциални ставки на митата се прилагат при внос от ЕС на:
Преференциални мита се прилагат при внос на сирена и извара от Словения и при внос
на яйца от Чехия и Словакия.
С ПМС N 1/05.01.1998 г. за изменение и допълнение на ПМС N 493/1997г. се определи
тарифна квота за безмитен внос на яйца в размер на 1 500 тона.
Износ и внос
Основен дял в износа на млечни продукти и през двете години има износът на сирена.
За 1997 г. са изнесени 7 187 тона сирена, от които 5621 тона бяло саламурено сирене от
овче и от краве мляко и 1 362 тона кашкавал. От 1 763 тона сирена изнесени през I-вото
полугодие на 1998 г., 1 331 тона са бяло саламурено сирене от овче и от краве мляко, а
401 тона-кашкавал. Като цяло се наблюдава тенденция за намаление на износа на
сирене, извара, масло и мазнини. Значителен е спадът на износа на подсладено мляко и
сметана - от 202 т за 1997 г. на 8 т за I-вото полугодие на 1998 г. Многократно се е
увеличил износът на суроватка.
Съдейки по данните, през 1998 г. може да се очаква значително увеличение на вноса на
мляко и млечни продукти. Само за I-вото полугодие на 1998 г. са внесени 2 697 т
подсладено мляко и сметана, докато за цялата 1997 г. вносът на тези продукти е 1 933 т.
Значително се е увеличил и вносът на сирена и извара. През 1997 г. са внесени 1 645
тона сирена и извара, от които 1 209 тона специални сирена. За първото полугодие на
1998 г. е регистриран внос предимно на пресни сирена - 953 тона от общо 1 316 тона
сирена. Докато за 1997 г. съотношението износ/внос на сирена и извара е 4,4:1 , за I-

вото полугодие на 1998 г. внесените количества от тези продукти са почти равни на
изнесените.
Една от основните причини за намаление на износа на млечни продукти е ниската
конкурентоспособност на българските продукти.
Намалената конкурентноспособност на българските млечни продукти е обособена от
редица фактори. Наред с икономическите не са за пренебрегване и санитарнохигиенните условия в мандрите. Именно те бяха взети предвид при забраната на износ
на българско сирене за европейските страни. За следващите две години е малко
вероятно да изнасяме на европейските пазари сирене и други млечни продукти.
Причините за това са, че над 95% от млякото за преработка идва от семейни ферми с 12 крави и 4-5 овце. Това прави труден процеса по следене на чистотата на млякото,
доставено в мандрите. За износ в ЕС на млечни продукти е необходимо млякото,
изкупено от мандрите да идва от стопанства с минимум 15-20 крави. За организирането
на такива стопанства са необходими значителни финансови средства, с които
преобладаващата част от фермерите не разполагат.
Спазване на санитарно-хигиенните норми по европейските стандарти, както и
повишаване на ефективността на производството са двата основни проблема по които
трябва да се работи за повишаване на конкурентноспособността на българските млечни
продукти.
Таблица 34
Износ на мляко и млечни продукти
тона
Митнически СТОКА

1997 г.

1998*

номер
0401 Неподсл. мляко и сметана
0402 Подсл. мляко и сметана
0403 Подквасени млека
0404 Суроватка
0405 Масло и мазнини
0406 Сирена и извара

24
202
25
1.8
79
7 187

11
37
18
14
23
1 827

По данни на НСИ.*Данните са за първо полугодие на 1998г.
Таблица 35
Внос на мляко и млечни продукти
тона
Митнически СТОКА

1997 г.

1998*

Номер
0401 Неподсл. мляко и сметана
0402 Подсл. мляко и сметана
0403 Подквасени млека
0404 Суроватка
0405 Масло и мазнини
0406 Сирена и извара

664
2 075
17
1 221
353
1 646

395
2 921
201
712
456
1 334

По данни на НСИ.*Данните са за първо полугодие на 1998г.
V. Участие в международната интеграция.
1. Селскостопански внос и износ на България
Таблица 36
Селскостопански внос и износ на България през 1997 г.
Внос 1997 Относ. дял Износ 1997 Относ.
г.
дял
г.
(щ.д.)
ЕС
126959546
ЕАСТ
5812702
ИЕ Страни, 83636439
вкл. ОНД
Други
212185113
Общо

29,62%
1,36%
19,51%

(щ.д.)
195049191 27,86%
9206742
1,32%
325357491 46,48%

49,51%

170382576 24,34%

През последните години, включително и за 1997 г., стокообменът със селскостопански
стоки се стабилизира около 1500 млн. щ.д. Митническата статистика отбелязва леко
повишаване в стойностите на аграрния внос от 351 млн. щ.д. през 1996 г. на 428 млн.
щ.д. през 1997 г. за сметка на лек спад в износа - от 887 млн. щ.д. през 1996 г. на 699
млн.щ.д. за 1997г. Стоковата структура на селскостопанската търговия е без
съществени изменения. Най-голям дял в аграрния износ 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 преработени 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 стуктуроопределящи позиции за общия аграрен внос на страната.
Устойчивата тенденция към нарастване относителния дял в селскостопанската
търговия на страните от ЕС след 1989 г. се запазва и през 1997 г. както по отношение на
вноса, така при износа. През последните 3 години се забелязва слабо нарастване на
вноса от Източно европейските страни (вкл. ОНД) - от 12.5% за 1995 г. на 19.5% за
1997 г., като това увеличение е главно за сметка на страните от ЦЕФТА. В същото
време износът за източна Европа намалява от 50% за 1995г. до 46% за 1997г.

Причината за това основно е намаляването на износа за Русия и останалите страни от
ОНД. За останалите търговски партньори се наблюдава известен спад както при износа,
така и при вноса, като се запазват традиционните пазари на балканските и арабските
страни.
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
o интегриране към европейските структури и стремеж към пълно членство
в ЕС;
o спазване на произтичащите от членството в ЦЕФТА (Споразумение за
създаване на Централно-европейска зона за свободна търговия)
задължения;
o стремеж към запазване и разширяване на присъствието на българските
производители и износители на аграрни продукти на традиционните
пазари - ОНД и арабските държави.
o

Интегриране към Европейския съюз
След 1989г. България пренасочи своите търговски приоритети и на базата на широк
политически консенсус възприе твърда линия на интегриране в европейските
структури. Началото беше поставено на 8 март 1993 г., когато беше подписано
Европейското споразумение за асоцииране на България към Европейските общности с
цел постепенно създаване на зона за свободна търговия по отношение на
индустриалните стоки и либерализация на аграрната търговия в рамките на преходен
период от десет години. Във връзка с дългата процедура по ратифицирането му на
31.12.1993 г. влезе в сила Временното споразумение за търговия и свързаните с нея
въпроси между Европейските общности от една страна и България от друга, а пълният
текст на Европейското споразумение за асоцииране влезе в сила едва на 01.01.1995 г.
Един от принципите, стоящи в основата на договореностите е асиметричност на
отваряне на пазарите, както по отношение на размера на отстъпките, така и по
отношение на сроковете за либерализация. По силата на този принцип България
получава в рамките на ускорена схема значително по-големи преференции за своя
износ в Европейския съюз, от отстъпките, които предоставя на страните-членки на
съюза при техния внос на българския пазар. При селскостопанските стоки предвид
тяхната чувствителност и за двете страни се предвижда подобряване на пазарния
достъп, а не пълна либерализация на търговията, каквато ще бъде постигната при
промишлените стоки.
В рамките на Подкомитета по селско стопанство - България - Европейски съюз,
приключиха преговорите по предоговаряне и адаптиране на селскостопанската част на
Европейското споразумение във връзка с влизането в сила на Селскостопанското
споразумение в схемата на ГАТТ (Общо споразумение за митата и търговията) /СТО
(Световна Търговска Организация) и приемането от 01.01.1995 г. на трите нови страни-

членки на съюза - Австрия, Швеция и Финландия. В тези преговори беше изоставена
действащата до 30.06.1996 г. сложна система от няколко различни категории
преференции, уредени чрез шест приложения към споразумението. Възприета бе
обобщена схема на митнически отстъпки, в която се върви към разширяване действието
на договореностите. Заедно с предоговарянето на общата селскостопанска част на
споразумението беше подписан и допълнителен протокол за преработените
селскостопански стоки, за които са определени индустриален и селскостопански
компонент на митата. Спрямо тези стоки ЕС вече предоставя в рамките на ограничени
количества допълнителни тарифни отстъпки и по отношение на селскостопанския
компонент. В схемата от преговори с ЕС предстои приключване на договарянето на
споразумение в областта на взаимната търговия с риба и рибни продукти, както и
предоговаряне на споразумението по вината.
Въпреки значително подобрения пазарен достъп на българските селскостопански
стоки на пазара на ЕС практиката показва, че значителна част от възможностите,
предоставени с преференциите по Европейското споразумение, не се използват.
Много от преференциалните контингенти не се запълват. Само малка част от тях
са усвоени напълно. Според извършени проучвания действителната изгода,
получена от България от предоставените преференции е значително по-малко от
очакваната потенциална изгода при подписване на Европейското споразумение. С
предоговарянето на селскостопанската част на Европейското споразумение се
очаква известно разширяване на възможностите за износ на български аграрни
продукти на пазара на ЕС и при равни други условия - нарастване степента на
усвояване на преференциалните контингенти.
Подготовката за присъединяване в областта на земеделието следва логиката на
критериите, възприети на Копенхагенския Европейски съвет от 1993г. По отношение на
икономическите критерии, дейността на Министерството на земеделието се развива в
контекста на цялостната икономическа реформа, провеждана в страната, и на
програмните документи на правителството за присъединяване на България към ЕС. В
тази връзка министерството изпълнява следните приоритетни задачи, свързани с
пазарната реформа в областта на земеделието:
възстановяване собствеността на земеделските земи;
завършване на структурната реформа в земеделието;
приватизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост
и обслужващите селското стопанство отрасли;
o подобряване пазарния достъп на българските селскостопански стоки на
пазарите на ЕС;
o доизграждане и развитие на пазарна и производствена инфраструктура с
оглед постигане европейски стандарт на производство и търговия със
селскостопански стоки;
o
o
o

Основната цел при изпълнение на икономическите критерии е цялостното пазарно
преустройство на земеделието и повишаването конкурентоспособността на българското
селскостопанско производство, което да бъде в състояние да се развива в условията на
силния конкурентен натиск на пазарите на ЕС.
В изпълнение на административно-правните критерии за членство Министерството на
земеделието следва изготвената от правителството Национална програма за приемане

достиженията на правото на ЕС, като част от рамковия документ “Партньорство за
присъединяване”. В областта на селското стопанство тя съдържа две части - Програма
за въвеждане на законодателството на ЕС в областта на земеделието, според която до
края на 1998г. ще бъде приета голяма част от селскостопанското законодателство по
Бялата книга на ЕК за интегриране на страните от Източна и Централна Европа във
вътрешния пазар на ЕС, и Програма за изграждане и усъвършенстване на
административните структури, които ще въведат и изпълняват хармонизираното
законодателство на България в областта на земеделието.
Също с цел усъвършенстване на административните структури министерството
активно работи по новата концепция на Европейската комисия за “Институционално
изграждане”, въз основа на която бе изготвен План за укрепване и доизграждане на
необходимите административни структури, въвеждане на ефективни процедури и
подготовка на кадри с оглед поемане задълженията, свързани с пълноправното
членство в ЕС. Новият инструмент за тази цел е “Побратимяване на институциите”.
Отчитайки значението, обема и сложността на мерките, селското стопанство бе
определено като един от ключовите сектори (заедно с околната среда и финансите) по
отношение на финансовата помощ, предоставяна от ЕК по линия на Програма ФАР за
1998 г.
Работата по европейска интеграция в областта на селското стопанство е структурирана
в четири основни приоритета:
подготовка за ефективно прилагане на основните регулации на
вътрешния пазар на ЕС с оглед създаване на възможности за свободното
движение на земеделски продукти на територията на България, в
съответствие с изискванията на ЕС;
o постепенно въвеждане на пазарните режими на ОСП;
o възприемане на механизмите на структурната политика на ЕС;
o въвеждане на методите на ЕВРОСТАТ за производство на
агростатистика;
o

По отношение на подготовката за присъединяване, в рамките на МЗГАР е създадена
система от 15 работни групи, които обхващат всички сектори на Общата
селскостопанска политика и аспектите на вътрешния пазар на ЕС. Поради бюджетни
ограничения и предстоящите изменения на ОСП България все още не е предприела
мерки по въвеждането на специфични схеми на регулиране, типични за общите пазарни
регулации в ЕС. Основна цел на настоящия етап е доброто запознаване с механизмите
на ОСП и идентифицирането на необходимите административни структури и кадрови
потенциал за тяхното въвеждане с оглед постигане на готовност в периода на
непосредствено присъединяване.
Основният краткосрочен приоритет на МЗГАР е хармонизирането на
законодателството ни с това на ЕС, регулиращо вътрешния пазар така както е описано в
Бялата книга на ЕК. За изпълнението на този приоритет се работи основно в две
насоки: укрепване на системата за ветеринарен контрол и фитосанитарна защита, като
особено внимание се отделя на ветеринарните въпроси. Във връзка с това до края на
1998г. се предвижда приемането на 80% от ключовото ветеринарно законодателство на
ЕС. В момента усилията са насочени към завършване на процесите на идентификация
на животните, регистрация на животновъдните обекти с цел създаване на предпоставки

за ефективно прилагане на ветеринарното законодателство на ЕС. Важен елемент от
тази дейност е подобряването на лабораторния и граничен контрол във връзка с ролята
на България като бъдеща външна граница на разширения ЕС.
В изпълнение на приоритетите по хармонизация на законодателството бяха приети и
влязоха в сила 2 закона, 21 наредби, 1 инструкция и 1 правилник. Очаква се до края на
1998г. да бъдат приети още 5 закона, 10 наредби и 1 правилник. Извън Бялата книга за
хармонизация, но свързани с цялостното пазарно преструктуриране на земеделския
отрасъл, бяха приети и влязоха в сила 5 закона, 5 наредби, 1 правилник и 1 тарифа, като
до края на 1998г. се очаква да бъдат приети още 1 закон и 1 правилник. От 01.01.1998г.
влезе в сила комбинираната номенклатура на ЕС в областта на селското стопанство. С
тези законодателни актове се подобряват икономическите условия за функциониране
на земеделието в условия на пазарно стопанство.
Членство в Световната Търговска Организация (СТО)
От 01.12.1996 г. България е пълноправен член на СТО. С това страната се задължава да
спазва многостранната търговска дисциплина, въведена и регулирана от организацията.
Във връзка с поетите ангажименти в рамките на СТО, България следва договорената
схема на либерализация на селскостопанската си търговия по няколко основни
направления: тарифни редукции от средно аритметично 36% до края на 2001 г.,
поддържане на квоти за запазване пазарния достъп на страните-членки на СТО,
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, България отмени
дискриминационния разрешителен режим при търговията с тютюн и доброволните
ограничения по износа на дребен рогат добитък за Европейския съюз. През 1997г.
страната премахна съществуващите експортни забрани и по-голямата част от
експортните такси. През 1998 бяха премахнати всички експортни такси в съответствие
с поетия ангажимент към МВФ.
Споразумения за създаване на зони за свободна търговия
ЕАСТ
През март 1993 г. България сключи споразумение за създаване на зона за свободна
търговия със страните от ЕАСТ, което влезе в сила на 01.07.1993 г. В съответствие с
условията на договора България и страните от ЕАСТ в рамките на преходен период до
края на 2002 г. постепенно ще премахнат ограниченията по отношение на по-голяма
част от взаимната търговия с цел укрепване на общоевропейската интеграция и за
създаване на разширена хармонична зона за свободна търговия на територията на
Европа. Предвид специфичния период, в който се намира България, в договора е
възприет принципът на асиметрия при либерализация на търговията. Предвидена е и
защитна клауза, позволяваща на България да предприема подходящи мерки в случай на
изключителни трудности или социални проблеми - следствие на икономическата
реформа. Отстъпките по отношение на аграрните продукти са обект на двустранни
договорености и отчитат голямото значение, което селското стопанство има за
България. От 1997г. влезе в сила допълнителен протокол по селското стопанство за

предоставяне от страна на България на аналогични на предоставените на ЕС концесии
по преработените селскостопански продукти.
ЦЕФТА
Споразумението за ЦЕФТА е сключено през декември 1992 г. между Чехия, Словакия,
Унгария и Полша. От януари 1996 г. за член е приета Словения, а през юни 1997 г.
приключиха преговорите за присъединяване и на Румъния. Имайки предвид целта,
която си поставят - зона за свободна търговия, в областта на селското стопанство
страните от ЦЕФТА са договорили специфична схема на концесии, която се състои от
три списъка:
1. Списък А - стоки, които са слабо търгувани и за които митото във всички
страни е нулево.
2. Списък Б - стоки, които са търгувани и за които е договорено общо
равнище на митата за страните-членки.
3. Списъци С и Д - чувствителни стоки, които се договарят двустранно
между страните в зависимост от техния интерес за допълнителна
либерализация.
Въз основа на подадената на 30 май 1996 г. официална молба за присъединяване на
България към ЦЕФТА и изпълнение на основната част от критериите за членство пълноправно членство в СТО, договор за асоцииране с Европейския съюз, постигане на
договореност за погасяване на рублевите задължения към Полша и Унгария, сключване
на споразумения за свободна търговия с Чехия и Словакия (в сила от 01.01.1996 г.) и
със Словения (в сила от 01.01.1997 г.), започнаха преговорите със страните-членки на
ЦЕФТА. Проведени бяха две многостранни срещи – в периода 28-30.10.1997 г. и 2-3
юни 1998 г., на които бяха финализирани преговорите по двустранните и
многостранните договорености на ЦЕФТА.
На 17 юли 1998 г. официално бе подписано Споразумението за присъединяване на
България към ЦЕФТА и след ратификацията му от Парламентите на всички страничленки се очаква да влезе в сила от 01.01.1999 г., като това ще прекрати действието на
двустранните ни споразумения с Чехия, Словакия и Словения.
ТУРЦИЯ
В съответствие с поетите ангажименти, през 1998 г. се проведоха два кръга преговори
за сключване на Споразумение за свободна търговия (ССТ) между България и Турция,
които бяха финализирани и на 11 юли 1998 г. бе подписано Споразумението. В
областта на селското стопанство страните си предоставят концесии под формата на
намаление на митата с 50% или фиксирането им на определен размер. За някои позиции
това намаление е за неограничено количество, а за по-голямата част от стоките е в
рамките на тарифни квоти.
Нееднократно България е заявявала, че интегрирането на страната в европейските
структури е приоритет на външната й политика. В тази връзка важен етап от това
интегриране е сключването на Споразумения за свободна търговия и с останалите
страни, сключили споразумения с ЕО. До края на 1998 г. предстои започването на
преговори за сключване на такива споразумения с Израел и Литва.

VI. Финансова издръжка на земеделието през 1998 година.
Броят на структурните звена, нормативно регламентирани към МЗГАР към 20.10.1998
г. е 136.
Утвърденият бюджет за 1998 г. е 36 206 335 хил. лв. Приходната част се състои от
субсидии от републиканския бюджет 29 160 115 хил. лв. и собствени приходи 10 750
020 хил. лв. От общия размер на субсидията трансферът към извънбюджетни сметки (за
НВМС) е 3 703 800 хил. лв.
Разходната част осигурява издръжката на 10 231 броя персонал.
В разходната част размерът на пряката материална издръжка е 6 888 198 хил. лв.
Целеви разходи, специфични за отрасъла са осигурени за:
- издръжка на аборигенни стада и покупка на мъжки разплодници - 300 000 хил. лв.
- за поддържане на екологично равновесие на дивеча, ветеринарномедицинско
обслужване и възнаграждение за унищожаване на хищници и ловни изложения - 250
000 хил. лв.
- за покупка на ракети - 700 000 лв.
- разходи, свързани с регионалните служби по отдаване на земи под наем - 2 070 000
хил. лв. Тези средства се разпределят 50% за приходи на Националния фонд по
“Опазване на продуктивните качества на земеделските земи” и 50% за фонд
“Земеделие”
В разходната част на бюджета в раздела за капиталови разходи и прираст на държавни
резерви са предвидени средства в размер на 1 859 328 хил. лв., от които за основен
ремонт 725 800 лв. и за придобиване на материални дълготрайни активи 1 1333 528 хил.
лв.
С решение на МС 488 от 17.09.98 г. допълнително към бюджета са включени и кредити
от републиканския бюджет за извършване на основен ремонт на училища, финансирани
от МЗГАР в размер на 330 000 хил. лв.
Фонд “Поземлена реформа”
Този фонд се използва за финансиране на поземлената реформа. Създаден е на
основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.346, ал.1 и
Решение на МФ.
хил. лв
Приходите са в размер на

36 537 173

В т.ч. субсидия от ЦРБ

34 800 800

Собствени приходи

804 793

Преходен остатък от 97

568 773

Разходи за 1998

35 953 373

Преходен остатък в края на
98

2 653 051

Основните разходи са разпределени както следва:
- разходи по приложение на Закона за поземлената реформа - 31 433 289 хил. лв.
- разходи по тарифа в т.ч.
за поддържане и осъвременяване на плановете за земеразделяне - 487 116
хил. лв.
o разходи за изготвяне на нотариални актове и за правна помощ, финансова
помощ за поземлените комисии - 231 457 хил. лв.
o

Фонд “Защита на растенията и растителните ресурси”
Фондът е създаден на основание закона за защита на растенията чл.4, ал.5. Приходите
се формират от таксите за издаване на сертификати за внос и износ на растителна
продукция, както и от таксите събирани по границата за осъществяване на пограничен
контрол на вноса и износа на растенията. Приходи се формират и от търговията с
препарати за растителна защита.
Приходите са изцяло собствени и по план за 1998 г. са в размер на 4 003 000 хил. лв.
Разходите са 4 716 007 хил. лв.
По сметката има остатък от 1997 г. в размер на 2 370 853 хил. лв. Планираната
наличност в края на 1998 г. е 1 657 846 хил. лв.
Национална ветеринарномедицинска служба
План сметката е съставена на основание ПМС 240/1992 г. и Закона за ветеринарно дело.
Приходната част се осигурява от субсидия от РБ под формата на трансфер в размер на 3
703 800 лв.
Общата сума на приходите е 21 667 475 хил. лв.
Общата сума на разходите е 25 335 203 хил. лв. преходният остатък от 1997 г. е 3 667
728 хил. лв.
Фонд “Мелиорации”

Със средствата на фонд “Мелиорации” в размер на 10 000 000 хил. лв. за 1998 г. се
осигурява строителство на започнати през минал период големи хидромелиоративни
обекти за довършване и въвеждане в експлоатация на тези обекти, ремонт,
отстраняване на аварии и реконструкции на големи хидромелиоративни обекти.
Национален фонд “Българска гора”
Национален фонд “Българска гора” е създаден със Зака за горите за финансиране на
дейности по управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите и земите в
държавния горски фонд.
Приходите се формират на база тарифни ставки от търговията с дървен материал в
национален мащаб.
по план за 1998 г. са 45 383 200.
Разходите по план са 46 732 000.
Преходен остатък от 1997 г. 1 348 800.
Национален фонд “Опазване продуктивните качества на земеделските земи”
Средствата по фонда се набират от такси по чл. 30 за земите от държавния поземлен
фонд и земите на физически и юридически лица, 50% от приходите от наем и аренда за
ползване на земи от Държавния поземлен фонд, дарения и други приходи получени от
управлението на фонда, включително и лихви.
Приходите за 1998 г. съгласно одобрената план-сметка са в размер на 2 465 236 хил. лв.
Разходите са 2 440 000 хил. лв.
Остатъкът от 1997 г. е в размер на 2 444 764 хил. лв.
Планираният преходен остатък е 2 500 000 хил. лв.

РАЗДЕЛ Б:
ЦЕЛИ И МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ ПРЕЗ 1999
ГОДИНА
I. Цели
Един от основните приоритетите на правителството е възраждането на българското
земеделие, което може да се осъществи единствено в условията на частна собственост
върху земята и средствата за производство. На тази основа аграрната ни политика ще
бъде насочена към реализирането на следните цели:
1. Създаване и утвърждаване на пазарни структури, основани на
трайни отношения на собственост, които да благоприятстват
развитието на ефективно земеделско производство.
2. Повишаване на конкурентноспособността и създаване на условия за
експортна ориентираност на българското земеделие.
3. Подобряване условията за живот и труд на работещите в
земеделието и горското стопанство, както и на живеещите в
селските райони.
4. Подготовка за присъединяване към Европейския съюз.
II. Подцели
Реализирането на първата цел е свързано с изпълнението на следните подцели:
А/ Окончателно завършване на процеса по възстановяване на собствеността върху
земеделските земи през 1999 година и ускоряване на процеса на връщане на горите;
Б/ Приватизация до края на 1999 година на не по-малко от 80% от активите на всички
държавни предприятия от селското и горското стопанство;
В/ Подобряване на правните и институционалните условия за развитие на пазара на
земята и арендата.
Втората приоритетна цел има следните подцели:
А/ Създаване на благоприятни условия за повишаване на инвестициите в земеделието
чрез подобряване на инфраструктурата и целенасочено държавно подпомагане;
Б/ Производство на висококачествени
международните стандарти.

хранителни

продукти,

отговарящи

на

В/ Експортна ориентация на земеделието.
Третата стратегическа цел има като подцели:
А/ Поддържане на трайни условия за повишаване на доходите на земеделските
производители.

Б/ Възстановяване и развитие на планинското земеделие .
В/ Разработване на план за развитие на селските райони, който да бъде включен в
общия национален план за регионалното развитие.
Подцелите, произтичащи от четвъртата цел са:
А/ Хармонизация на българското законодателство с това на ЕС в областта на
земеделието;
Б/ Привеждане на административните структури и процедури в съответствие с
изискванията за членство в ЕС
В/Въвеждане на механизмите на вътрешния пазар, Общата селскостопанска политика,
Структурната политика в нейните аграрни аспекти и методиките на ЕС за производство
на агростатистика.
III. Мерки
Мерки за подобряване на аграрната структура
Основата за функциониране на нормално земеделие остава връщането на земята и
снабдяването на собствениците с нотариални актове. Това е решаващо условие за
изграждане на функциониращ пазар на земята и за стимулиране на банките да отпускат
кредити за земеделието. Усъвършенстването на законодателната база чрез приемане на
закон за комасацията на земеделските земи, както и закон за изграждане на поземлен
кадастър и единен регистър на поземлената собственост са задачи, които ще бъдат
решени през 1999г.
За създаване на благоприятни условия за ефективна реализация на поземлената
собственост, след направените промени в ЗСПЗЗ и след като бе приет нов закон за
подпомагане на земеделските производители се налагат и някои промени в Закона за
арендата, свързани с премахването на сега съществуващите ограничения по отношение
на срока на арендуване и по размера на арендуваната земя в рамките на едно землище,
както и регламентиране на всички форми на арендата и прецизиране на уредбата на
правата и задълженията на страните по договора за аренда в съответствие с
европейското законодателство.
Приключването на поземлената реформа през 1999г. е финансово осигурено от страна
на бюджета. За приключване на поземлената реформа по Програма ФАР са предвидени
1 млн. екю.
Мерки за държавно подпомагане на селското стопанство
През 1999 г. чрез ДФ “Земеделие” ще бъдат предприети следните мерки за финансово
подпомагане на земеделските производители:
1. Преференциални кредитни линии за производство на:
o

пшеница за хляб, реколта 1999 г.;

o
o
o
o

пшеница за хляб, реколта 2000 г.;
царевица за зърно, реколта 1999 г.;
маслодаен слънчоглед, реколта 1999 г.;
захарно цвекло, реколта 1999 г.

За субсидиране на част от лихвата по отпуснати от търговските банки на земеделските
производители кредити е предвиден паричен ресурс в размер на 15 000 000 000 лв.
2. Финансово подпомагане на “фючърсна” основа на земеделските производители
на:
o
o

пшеница за хляб, реколта 1999 г. - 16 000 000 000 лв.;
пшеница за хляб, реколта 2000 г. - 7 000 000 000 лв.

3. Преференциални кредитни линии за стимулиране на инвестиционния процес в
земеделието.
Съгласно Раздел IV от Средносрочната национална инвестиционна програма (1998 2001 г.), паричният ресурс на ДФ “Земеделие” за инвестиционни кредити през 1999 г.
възлиза на около 58 000 000 000 лв. и покрива три основни направления:
o
o
o

земеделска техника;
животни;
трайни насаждения.

За по-ефективно използване на инвестиционния ресурс през 1999 г. ДФ “Земеделие”
планира някои промени:
решително опростяване на документите за кандидатстване (особено
на дребните земеделски производители) и съкращаване на сроковете за
разрешаване на кредити;
o разширяване на обекта на инвестиционно кредитиране - предвижда
се включване на зеленчукопроизводство, пчеларство, бубарство,
сладководно рибовъдство, производството на рози и т.н.;
o след конституиране на регионалните дирекции на Фонда и кадровото
комплектоване на неговото Централно управление, ДФ “Земеделие” ще
започне да използва и другите форми за финансово подпомагане,
предвидени в новия Закон за подпомагане на земеделските
производители (Обн., ДВ бр. 58 от 1998 г.) - директно отпускане на
кредити, издаване на гаранции и поемане на поръчителство.
o

Основно направление в инвестиционната програма на правителството до 2001 г. за
земеделието е в областта на хидромелиоративното строителство. През 1999г. ще бъде
реализирано чрез:
подготовка на Закон за водните сдружения, чрез който да се регламентира
създаването, правата и задълженията им. Със закона ще се уточни ползването на вода и
експлоатацията на напоителни и отводнителни системи от сдруженията на
водоползвателите.

Средствата от държавния бюджет за мероприятията по хидромелиорации за 1999 г. в
размер на 10 млрд. лева ще се изразходват в следните направления:
продължаване строителството на започнали през минали години язовири:
яз.Самоилово, яз.Калинките, яз.Левка и яз.Люляково;
o реконструкция на големи съоръжения – напоителни и отводнителни
помпени станции, напоителни и отводнителни канали, изравнители,
дюкери и корекции на реки;
o замразяване на започнали през минали години язовири: яз.Татарево,
яз.Раков дол и яз.Чаталка.
o

Средствата за поддръжка и експлоатация на обектите с общонационално значение
предпазващи страната от наводнения, за които отговарят “Напоителни системи” ЕАД в
размер на 1.5 млд. лева ще се използват за следните обекти: 262 км Дунавски диги, 3
203 км корекции на реки, 205 км предпазни диги, 14 броя ретензионни язовири за
поемане на високата вълна при наводнения, 131 700 ха отводнителни полета.
Мерки за устойчиво развитие на зърнения сектор
И през 1999 г. ще продължи работата по създаване на предпоставки за стабилизиране
на зърнения сектор.
С приетия Закон за съхранение и търговия със зърно и наредбите към него се
регламентираха условията за производство и търговия със зърно. Развитието на
системата за търговия със складови записи за зърно ще създаде устойчивост на
зърнения пазар. Това е още една възможност за осигуряване на зърнопроизводителите
на широк достъп до кредити от търговските банки. Усилията ни през 1999г. ще бъдат
насочени към практическото прилагане на разпоредбите на закона. В работата на
МЗГАР
са
привлечени
представители
на
браншови
организации
на
зърнопроизводителите, асоциацията на търговците със зърно, асоциацията на
търговските банки, представители на преработвателите на зърно. Този подход ще
гарантира прозрачност и равни условия за всички участници на зърнения пазар, което
от своя страна ще гарантира взаимното доверие между тях и държавата. В усилията за
въвеждането на механизмите, предвидени в закона, МЗГАР се подпомага от
Департамента по земеделие на САЩ, както и от осъществявания пилотен проект от
ВОКА за изграждане на система за складови записи за влог на зърно. В проекта
участвуват три търговски дружества /”Зърнени храни”АД, гр. Силистра; “Камел”АД,
гр. Каварна; “Устрем”АД, гр. Русе/, публични складове, търговски банки и
зърнопроизводители, които ще проиграят на практика цялата система за безналична
търговия. Очакваме през 1999г. броят на публичните складове значително да се
увеличи. За това говори огромният интерес, проявяван по време на избора на участници
в пилотния проект.
Мерки в областта на търговията със земеделски продукти
През 1999 год. се предвижда окончателно да завърши процесът на либерализация на
търговията със земеделски стоки, обхващаща главно външнотърговския режим и
ценообразуването. Усилията в това отношение са насочени предимно към премахване
на съществуващите в момента регистрационен и разрешителен режими за някои
основни селскостопански стоки и експортни такси за дървесина и дървен материал от

външнотърговския режим на страната. Целта е постигане на съответствие с основните
икономически пропорции и с цялостната концепция за развитие на българския пазар и в
частност на земеделския, като се създаде ясен, устойчив и предвидим във времето
външнотърговски режим, който да гарантира сигурност при планирането на дейността
на отделните стопански субекти, да насърчи конкуренцията и да създаде условия за
ефективно производство и износ на селскостопанска продукция.
Мерки за развитие на пазарната инфраструктура за селското стопанство
Проектът за изграждане на пазари на едро за пресни плодове и зеленчуци се финансира
частично от заем на ЕБВР в размер на 35 млн. щ. д.по силата на кредитно споразумение
от 13 декември 1995 г. Всяко дружество, посочено в Таблица 37 участва в проекта чрез
апортна вноска, чиято обща стойност възлиза на 17 955 хил. щ.д. и изискуемо парично
участие в размер на 9 386 хил. щ.д. От общия размер на заема се планува да бъдат
усвоени за посочените пазари общо 20 197 хил. щ.д. За да се постигне изпълнението на
необхдимата финансова инвестиция проектът се нуждае от допълнително местно
финансиране от държавния бюджет в размер на 10 134 хил. щ. д.
Таблица N37
Финансов план на проекта за пазари на едро
хил. щ.д.
Финансови
източници

Пловдив

Сливен

Стара
Загора

Хасково

София

(6)

Варна

Общо

(5)

Земя(1)

2000

5117

2420

3295

4713

410

17955

ЕБВР (2)

4800

4550

4000

2500

2000

2347

20197

Местно
капиталово
участие

4262

4578

4812

1553

1847

2469

19521

ПК изискуем
паричен
капитал МС(3)

1497

1017

2004

553

1847

2469

9386

МЗГАР
финансиране(4)

2765

3561

2808

1000

0

0

10134

Общо

11062

14245

11232

7348

8560

5226

57673

(1) Стойността на земята се базира на информация подадена от ПК
(2) Размерът на заема се основава на подписани подкредитни споразумения или приети
бизнес-планове

(3)Изискуем паричен капитал, който следва да се предостави от ПК, на база
предложението в (4)
(4)Заявление за местно финансиране от бюджета на МЗГАР, лимитирано до 25% от
общата проектна стойност за всеки пазар.
(5) Информацията е от бизнес-плана за Варна, август,97
(6) Информацията е от бизнес-плана за Хасково, септември,98
Мерки за развитие на селските райони
План 2000 на Европейската Комисия предлага структурна помощ на централните и
източноевропейски страни-кандидатки за членки на Европейския съюз (ЕС). За периода
2000-2006г, с цел подготовка за присъединяване към ЕС се предвижда странитекандидатки да получат общо 7 млрд. ЕКЮ (1 млрд. годишно) по “Инструмента за
изграждането на структурната политика преди присъединяването” - ИСПА (Instrument
for Structural Policies for Pre-accession - ISPA), 3.5 млрд. (0.5 млрд. годишно) за
“Специална програма за присъединяване в областта на развитието на земеделието и
селските райони” - САПАРД (Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development - SAPARD).
Подготовката по използване възможностите за финансиране с помощта на
структурните фондове на ЕС в земеделието през 1999 г., за страните- кандидатки ще се
осъществява чрез “Специална подготвителна програма” (Special Preparatory Programme
- SPP) по ФАР, а средства за финансиране развитието на селските райони ЕС ще
отпуска чрез “Специална програма за присъединяване в областта на развитието на
земеделието и селските райони” (Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development - SAPARD).
Както се посочва в Регламент COM (1998)153final на Европейската комисия и в други
документи на Комисията за Специалната подготвителна програма, SAPARD
представлява седемгодишна програма, която започва от 2000 г., в рамките на която на
България може да бъде предоставена помощ в размер от около 50 млн. екю на година.
Общите фондове по програма САПАРД за 10-те страни-кандидатки са с индикативен
бюджет от 500 млн. екю годишно за периода 2000- 2006 г. Разпределението между
страните ще се определя от обективни критерии като : население заето в селското
стопанство, селскостопански площи, БВП в покупателна сила, специфична
териториална ситуация. Това ще бъде самостоятелна програма в рамките на
Националния план за икономическо развитие, разработван от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Помощта на ЕС може да възлезе на 75% от предвидените общи обществени разходи. За
инвестициите, генериращи приходи, обществената помощ може да възлезе до 50% от
общите разходи, от които Гаранционната част на Европейския фонд за ориентация и
гаранции в земеделието (ЕФОГЗ) на ЕС може да покрие 75%. Могат да бъдат
финансирани широка гама проекти за развитие на земеделието и селските райони - от
инвестиции в земеделски стопанства до развитие и подобряване на инфраструктурата в
селските райони. Българските държавни органи на национално и местно равнище ще
трябва да осигурят останалото съ-финансиране на проектите, като вземат предвид

вложените суми от ЕС. Повечето от предлаганите мерки са насочени към развитието на
земеделието. Списъкът на мерки, които могат да бъдат включени в Програмата, са
дадени в Приложение А.
Документите на Европейската комисия, които уреждат Специалната подготвителна
програма, предвиждат на България да бъдат отпуснати средства за подготовка по
прилагане механизмите на Структурната политика на ЕС още през 1999г. В тази насока
Европейската комисия предлага помощ в размер 2 млн. екю за изграждане на
специалното звено, което ще подготви и изпълнява SAPARD. Средствата трябва да се
изразходват за създаване на звеното и техническа помощ, която включва обучение.
В допълнение към тези средства през 1999г. се предлагат още 1 млн. екю за
реализиране на пилотен проект, който ще има за цел да изпробва съществуващия
потенциал на страната да усвоява структурните фондове в ограничен размер (за
отделен район и/или подотрасъл на земеделието и преработващата промишленост).
Целта на пилотния проект е да се придобие опит в приложението на мерки по Програма
SAPARD. Подготвеният пилотен проект обхваща района на Добрич за развитие на
млечното говедовъдство. показател за успеха на дейностите по проекта ще е
подобряването на хигиената на млякото продавано на млекопреработвателите.
Мерки за присъединяване на България към ЕС в областта на селското стопанство
Мерките по европейска интеграция в областта на селското стопанство ще следват
четири основни приоритета:
подготовка за ефективно прилагане на основните регулации на
вътрешния пазар на ЕС с оглед създаване на възможности за свободното
движение на земеделски продукти на територията на България, в
съответствие с изискванията на ЕС;
o постепенно въвеждане на пазарните режими на Общата селскостопанска
политика (ОСП);
o възприемане на механизмите на структурната политика на ЕС;
o въвеждане на методите на ЕВРОСТАТ в агростатистиката;
o

Основният краткосрочен приоритет на МЗГАР ще продължи да бъде хармонизирането
на законодателството ни с това на ЕС, регулиращо вътрешния пазар така както е
описано в Бялата книга на ЕК. До края на 1999г. се предвижда приемането на 80% от
ключовото ветеринарно законодателство на ЕС. Усилията ще бъдат насочени към
завършване на процесите на идентификация на животните, идинтификация и
регистрация на животновъдните обекти в останалите 11 региона на страната., като
необходимо условие за ефективно прилагане на хармонизираното законодателство.
Съгласно изработената хармонограма по Бялата книга, през 1999 г. ще бъдат
подготвени 2 закона и 22 наредби с цел въвеждане на европейското законодателство в
областта на селското стопанство.
Друг важен краткосрочен приоритет е изграждането на структурите, и въвеждането на
механизмите и процедурите за проектиране, управление и контрол, необходими за
усвояване на средствата от предприсъединителните структурни фондове, които ще
бъдат открити от ЕС след 2000г. за страните кандидатки. В това отношение още през
1998г. в МЗГАР бе сформирано звено, което ще работи по програмата SAPARD

(Специални мерки за развитие на земеделието и селските
предприсъединителния период). Неговите задачи се състоят в следното:

райони

в

- разработване на критериите и дефиниране на селските райони;
- разработване на седемгодишен план за развитие на селските райони;
- изготвяне на годишна програма в рамките на този план за развитие;
- подготвяне на указания за подготовка на проекти;
- разработване на механизъм по контрола на проектите;
- обучение на кадрите
Също така предстои създаването и на финансова агенция, която ще осъществява
финансирането и финансовия контрол по програмата SAPARD.
През 1999 г. ще продължи анализирането на развитието на ОСП и ще се идентифицират
нужните административни структури и законови предпоставки за постепенното
въвеждане на регулативните механизми на ОСП на ЕС.
Предстои създаването на звено по Агростатистика, което ще въвежда методите за
производство на агростатистика, прилагани от Евростат с цел статистическо
обезпечаване прилагането на ОСП.
Работата по европейска интеграция ще бъде финансирана от програма ФАР чрез два
типа проекти - за институционално изграждане и инвестиционно оборудване. През 1999
г. ще се изпълняват общо четири обобщени проекта за усъвършенстване на
ветеринарния контрол, укрепване на фитосанитарния контрол, хармонизация на
законодателството и утвърждаване на НССЗ.
Мерки по интегрирането на България към ЦЕФТА в областта на селското
стопанство
Oт 01.01.1999 г. България става пълноправен член на ЦЕФТА, което е свързано с
прилагане на договореностите между България и останалите страни-членки на ЦЕФТА
по двустранните протоколи за селското стопанство. Също така предстои сключването
на споразумения за взаимно признаване на сертификатите за земеделските продукти и
акредитиране на лаборатории, както и сформирането на подкомитет по селско
стопанство, на който ще се обсъждат различни проблеми, възникнали между страните и
ще се проучват възможностите за по-нататъшно развитие на отношенията в областта на
селското стопанство в общия контекст на подготовката за присъединяване към ЕС.
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 Споразумението за
санитарните и фитосанитарни мерки. През 1999 г. особено внимание ще бъде обърнато

и на двустранните преговори с новоприсъединяващите се бивши ОНД страни, както и
на подготовката за започване на новия кръг преговори за либерализация в рамките на
СТО.
IV. Финансово осигуряване на земеделието през 1999 година /проект за бюджет/
За да се обезпечат финансово мерките в областта на земеделието през 1999 година са
необходими средства в размер на 120 332 млн. лв.Те ще бъдат набрани основно по пътя
на собствени приходи и бюджетни субсидии. По предварителни разчети собствените
приходи възлизат на 51 925 млн. лв. набрани по пътя на приходи от наеми на
имущество, приходи от наеми на земя и други. С най-голяма тежест е дела на
приходите от продажба на услуги, стоки и продукция, който възлиза на 44 389 млн. лв.
Държавната субсидия се предвижда да бъде 68 407 млн. лв.
Нов момент във финансирането на земеделието е и преминаването на Селскостопанска
академия в структурата на бюджетните звена към МЗГАР. Хакатерното за нея е, че с
държавни субсидии се осигурява една част от фонд “Работна заплата”, възлизаща на 10
млрд. лв. Останалите средства за издръжка на Академията следва да бъдат набрани от
собствени приходи в размер на 38.4 млрд. лв.
Значителна част от разходите на бюджета са предвидени за изпълнение на
инвестиционната програма. Те възлизат на 23 362 млн. лв. В тази сума са разчетени
средства за :
- извършване на хидромелиоративни мероприятия - 10 160 млн. лв.;
- обекти, предпазващи земеделските земи от наводнения - 3 500 млн. лв.;
- капитални вложения по изграждане и поддръжка на училищни сгради - 1 780
млн. лв.;
- участие в програмата по изграждане на тържищата - 5 350 млн. лв.
Съгласно политиката на правителството извънбюджетните сметки ще бъдат сведени до
минимум. Независимо от тяхната законова обоснованост те ще преминат по служебен
път в бюджета на министерството. Ето защо в горепосочените цифри не се е имал
предвид бюджета на НСРЗКА, НВМС и поземлената реформа.
За завършване на поземлената реформа, както и за стартиране на реформата в областта
на горите ще са необходими средства в размер на 47 411 млн. лв. Държавният бюджет
ще трябва да осигури 8 млрд. лв. издръжка на горски стражари.
Необходимите средства за фонд “Земеделие” за 1999 г. са от порядъка на 84 000 млн.
лв.
Така изложените цифри следва да намерят изражение в бюджета на министерството за
да се осигури нормално протичане на процесите в земеделието и изпълнение на
набелязаните мерки на аграрната политика.
Приложения

Приложение А
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
(член 2 на проекто-регламент COM -1998-153 final на Европейската комисия)
Член 2
1. В съответствие с приоритетите, определени от страните-кандидатки и Член 4 (3),
помощта за развитие на земеделието и селските райони може да обхваща прилагането
на няколко от следните мерки:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

инвестиране в селскостопански предприятия/фирми;
подобряване преработването и маркетинга на селскостопански и рибни
продукти;
подобряване на структурите за прилагане на качествен, ветеринарен и
фитосанитарен контрол;
методи за селскостопанско производство, целящи опазване на околната
среда ;
развиване и разнообразяване на икономическата дейност, осигуряваща
възможности за извършване на многостранни дейности и алтернативен
доход;
създаване
на
служби
за
подпомагане
и
управление
на
стопанствата/фермите;
създаване на организации на производителите;
обновяване и развитие на селата; опазване и съхранение на природните
богатства в селските райони;
подобряване на поземления фонд и комасация;
създаване и осъвременяване на поземления регистър;
подобряване нивото на професионалното обучение;
развитие и подобряване на инфраструктурата в селските райони;
управление на водните ресурси;
горско стопанство, включително и залесяване; инвестиране в горски
предприятия - притежание на частни собственици на гори, и в
преработката и маркетинга на горска продукция;
техническа помощ за осъществяване на мерките, обхванати от настоящия
Регламент, в т. ч. и оказване на помощ в изготвянето и наблюдението на
програмата и организирането на информационни и рекламни кампании.

1. Допълнителни мерки могат да бъдат приети в съответствие с
процедурата, определена в Член 49 на Общия регламент за структурните
фондове. Подробни правила за изпълнение на изискванията, определени в
настоящата Глава, при необходимост ще бъдат, приети в съответствие със
същата процедура.

