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1. Цели, обосновка и методология 

Настоящият анализ е в изпълнение на възложеното от МИГ Сандански проучване на 

тема: „Диверсификацията на дейностите и започването на малък бизнес като начин за 

оцеляване и запазване на малките и средни стопанства“.  

Основна цел на проучването е изследване на състоянието и потенциала на малките 

стопанства на територията на МИГ, техните проблеми, потребности, нагласи и 

готовност да започнат диверсификация на дейността си с нов бизнес, свързан или не 

със земеделието и да повишат икономическите си и социални резултати. Цел на 

анализа е и да изведе актуалните тенденции в социално-икономическото и демографско 

развитие на общината в контекста на националните и европейските процеси, да оцени 

степента на развитие   на стопанствата и населените места, териториалните измерения 

на досега прилаганите секторни политики, влиянието на европейското финансиране и 

на прилаганата Стратегия за ВОМР. Необходимо е да се откроят възможностите за 

подобряване на икономическата активност на малките и средни стопанства, за 

въвеждането на екологични практики и иновации, модернизация, цифровизация, 

придобиване на нови знания и сътрудничество с науката, повишаване на 

предприемаческите умения, както и за намаляване на различията между градските и 

селските ареали, да се очертаят слабостите и заплахите, но и начините за постигане на 

устойчив растеж.  

Анализът ще подпомогне успешното довършване на изпълнението на СВОМР, както и 

планирането на нова Стратегия за ВОМР през следващия Програмен период 2021-2027 

г. на МИГ Сандански. Разгледаните нови приоритети на ОСП, съдържащи се в 

различни доклади и регламенти на ЕК относно малките стопанства и диверсификацията 

на икономиката в селските райони ще повишат информираността на екипа на МИГ, 

както и на самите собственици на малки стопанства и предприятия относно 

възможностите за оцеляването и развитието им през следващите няколко години.  

Запазването на малките стопанства като най-разпространената в ЕС форма на 

земеделие и диверсификацията на техните дейности, са свързани с постигането на 

трите основни цели, заложени в новата ОСП: - да се насърчи развитието на 

интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да се 

гарантира продоволствената сигурност; - да се подкрепят грижите за околната среда и 

действията в областта на климата на ЕС; - да се укрепи социално-икономическата 
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структура на селските райони. Диверсификацията реализира и междусекторната цел за 

модернизиране на земеделието чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите 

и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на 

използването им в по-голяма степен. Съгласно съобщението на Европейската Комисия 

относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността 

в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща 

биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал 

за растеж и заетост в тези райони. Политиката на сближаване подчертава 

необходимостта от прилагане на интегриран териториален подход, особено чрез 

подхода ВОМР. 

Основната и първоначална цел на ОСП да подкрепя конкурентоспособността на 

земеделието като най-важен отрасъл на икономиката се запазва, но за следващия 

Програмен период един от основните акценти е нов и по-устойчив модел за развитие на 

земеделието и на селските райони, в който основна роля имат малките и средни 

земеделски стопанства и малките предприятия. Целта е насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството, постигане на баланс на дейностите и стандарта на живот на 

различните групи на местно ниво, изравняването на доходите и инфраструктурата с 

градските райони, борба с бедността, обезлюдяването и повече отговорности за 

опазване на околната среда. Устойчивото развитие вече се свързва не само 

с икономическите резултати, но и с пълноценното оползотворяване на всички ресурси в 

селските райони, включително природните, социалните, културните и историческите. 

Методологията на проучването е изградена върху: анализ на европейски и национални 

документи, програми и законодателство; наблюдение и ситуационен анализ на 

територията на МИГ; набавяне и обработка на данни от различни източници – 

национална и регионална статистика, бази данни, публични регистри и др.; обработка 

на статистическите данни и вторично набиране на информация от други документи, 

свързани с територията на МИГ; съставяне на въпросник за анкетно проучване; 

провеждане на проучването сред заинтересованите страни от територията на МИГ; 

обобщение в настоящия анализ, който има информативна и аналитична  част; съставяне 

на изводи и препоръки, включително и за следващия Програмен период.  
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Използвани са следните европейски документи: 

 Съобщение на Комисията до Европейския парламент „Бъдещето на прехраната и 

селското стопанство“ от 29 ноември 2017 г.  

 Резолюция на Европейския парламент „Доклад  относно бъдещето на прехраната 

и селското стопанство“ от 22 май 2018 г. 

 Проект на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 

правила за подпомагане за Стратегическите планове, които трябва да бъдат 

изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика 

(стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР)  

 Предложение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за 

определяне на общо-приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд +, Кохезионния фонд, Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и 

миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите 

и визите;  

 Предложение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно 

Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  

 Доклад относно бъдещето на малките земеделски стопанства на Комисията по 

земеделие и развитие на селските райони, 2013 г. 

 Доклад на Европейския Парламент и Комисията „Семейното земеделие в 

Европа: предизвикателства и перспективи“, 2014 г. 

 Декларация Корк 2.0 – по-добър живот в селските райони, 2016 г. 

 Доклад на Европейската Комисия „Относно актуалното положение във връзка с 

концентрацията на земеделска земя в ЕС“, 2017 г. 

От националните документи са използвани: 

 Националната програма за развитие България 2030, Министерски съвет, 2020 г. 

 Проект за национален Стратегически план по ОСП за България, МЗХГ, 2020 г. 

 Социално-икономическия анализ на селските райони, МЗХГ и УНСС, 2020 г. 

 Списък на установените потребности по специфични цели като част от 

Стратегическия план по ОСП на България, 2020 г. 
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 Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост, институт по аграрна икономика към Селскостопанската 

академия, 2020 г. 

 Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) 

на МЗХГ, 2020 г 

По метода на статистическия анализ са обработени данните за икономическите 

показатели, демографията и икономическите сметки за селското стопанство, 

публикувани ежегодно от Националния статистически институт (НСИ); Данни за 

дейността на земеделските производители от Евростат; Отдел „Агростатистика” на 

МЗХГ - данни от Системата за земеделска и счетоводна информация, Преброяване на 

земеделските стопанства през 2010 г. на база реално преброяване и Преброяване на 

земеделските стопанства през 2016 г. на база статистическа извадка; Предварителни 

данни от преброяване на земеделските стопанства 2020 г.; данни от регистъра на 

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) и от регистъра за биологично 

производство на МЗХГ. 

Извършено е описание на ситуацията на територията на МИГ Сандански, което 

включва секторите на селското стопанство – растениевъдство и животновъдство, 

преработвателите и биологичното производство, микро и малките предприятия, 

степента на диверсификация на икономиката, разликата между населените места и 

потенциала за развиване на нови дейности. Отчетена е продължаващата тенденция към 

намаляване броя на стопанствата и изчезването на голяма част от тях, както и нуждата 

на по-малките и средни стопанства от модернизация и добавяне на стойност към 

първичната земеделска продукция, липсата на вертикална интеграция между местното 

производство и преработка, дисбаланса на икономическите сектори и необходимостта 

от сдружаване и обединение, проблемите с реализацията на продукцията, зависимостта 

от субсидирането, необходимостта от разнообразяване на икономиката и др. Методите 

за набиране на информация за територията на МИГ и формулиране на заключения 

съдържат освен наблюденията на място, анкетно проучване сред местната общност, 

вторично набиране на данни от предишни изследвания на територията на МИГ. 

Въпросникът за анкетното проучване е съставен по основните тези на анализа, самото 

проучване е проведено в периода април-май 2021 г. на място сред местната общност, 

резултатите са отразени като във вид на графики и обобщени отговори, направени са 

съответните коментари и изводи по тях. Добрите практики са преведени от сайта на 
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Европейската мрежа за развитие на селските райони  - The European Network for Rural 

Development (ENRD). 

2. ОСП след 2021 г. – акцент върху запазването на малките жизнеспособни 

стопанства 

Създадената през 1962 г. Обща селскостопанска политика (ОСП) има за цел да повиши 

конкурентоспособността на земеделието като най-важен отрасъл на икономиката, който 

осигурява евтина и достъпна храна за всички жители на ЕС. Първоначално ОСП се 

развива само в един стълб – подпомагане на първичното селскостопанско 

производство. В началото на 90-те години на 20-ти век целите се разширяват към 

повишаване на доходите на земеделските производители, постигане на по-висока 

устойчивост на развитието и повече задължения за опазване на околната среда. Именно 

тогава в ОСП се въвежда и териториалният подход като част интегрирана политика за 

развитие на регионите и селските райони (политика на сближаване), включително и 

чрез прилагането на подхода ЛИДЕР. След 2004 г. реформата на ОСП прекъсва пряката 

връзка между субсидии и производство чрез въвеждането на необвързано подпомагане 

на единица площ. Това означава, че фермерите вече няма да произвеждат храни, за 

които няма пазар само за да получават съответните субсидии. Вместо това, те вече 

могат да произвеждат продукти, които се търсят на пазарите, както и да развиват нови 

форми на дейност в и извън земеделието. Според реформата от юни 2013 г., ОСП вече 

има три равностойни приоритета: жизнеспособно производство на храни; устойчиво 

управление на природните ресурси; балансирано развитие на селските райони.  

Бюджетът на ОСП в периода 2014-2020 г. се разпределя за три вида разходи:  

- подпомагане доходите на стопаните, вкл. и за използването на устойчиви земеделски 

практики: директни плащания при спазване на строги норми за сигурност на храните, 

защита на околната среда, хуманно отношение към животните. Тези плащания са 

изцяло финансирани от ЕС и представляват около 70 % от бюджета на ОСП. 30 % от 

тези плащания трябва да бъдат свързани с прилагането на устойчиви селскостопански 

практики, които са благотворни за качеството на почвите, биоразнообразието и 

околната среда като цяло. Това са например диверсификацията на културите, 

поддържането на постоянни пасища и на екологични зони в стопанствата;  
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- мерки за подкрепа на пазара: задействат се при дестабилизиране на пазарите заради 

климатични или други форсмажорни условия. Тези плащания представляват по-малко 

от 10 % от бюджета на ОСП;  

- мерки за развитие на селските райони: инвестиции за модернизиране на стопанствата 

за да станат по-конкурентоспособни, като в същото време се опазва околната среда; 

мерки за разнообразяване на селскостопанските и неселскостопанските дейности – те.е. 

диверсификация; мерки за поддържане на жизнеспособността на селските общности. 

Тези плащания са частично финансирани, освен от ОСП, и от страните от ЕС, 

обикновено са многогодишни и представляват 20 % от бюджета на ОСП.   

В Периода 2014-2020 г. териториалният подход, реализиран чрез ЛИДЕР/ВОМР става 

все по-устойчив инструмент както на ОСП, така и на политиката на сближаване (чрез 

многофондовото финансиране), като се основава на няколко идеи: - малките територии 

имат свои специфични характеристики, потенциал и проблеми, които може да са общи 

за региона и страната, но могат да бъдат и различни за всяка територия, съответно 

подходът за развитие на тези територии също е различен и специфичен; -- политиката 

на сближаване се прилага не на ниво държава, а на ниво региони, тъй като по 

икономически и социални показатели регионите в една страна са по-сходни с регионите 

в друга, следователно политиките за развитието им също са индивидуализирани според 

нуждите и потенциала; - местните проблеми е по-добре да се решават отдолу-нагоре и 

на местно ниво, като това не противоречи на секторните политики на държавата, 

прилагани отгоре-надолу, а двата подхода се допълват и надграждат взаимно; - 

необходимо е засилването на участието на гражданите в местното самоуправление и в 

решаване на местните проблеми.  

Дебатът за съотношението между двата стълба на ОСП, както и за разширеното 

използване на ВОМР като подход за развитие на териториите е породен от 

структурните промени в земеделието в последните 15 години, които са причинени от 

глобализацията, технологичния напредък, пазарите, начина на разпределение на 

субсидиите, климатичните проблеми, а в последните две години и от ограниченията на 

пандемията. Интензификацията на селското стопанство (наричана още „хранителна 

революция“) го превръща във все повече индустриализираща се икономическа дейност.  

Специализацията на производството предполага все по-голяма концентрация на земя, 

механизация и автоматизация, монокултурност – всичко с цел намаляване на разходите 
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и  производство предимно на евтини суровини, не само за хранителната, но и за други 

преработващи промишлености (текстилна, химическа, биогорива и др.). Увеличават се 

фермите от „промишлен“ тип, които произвеждат еднородна като качество продукция в 

огромни количества и същевременно на ниски цени. Тенденцията е към по-малко на 

брой, но по-големи, предимно специализирани ферми, с оптимална структура, 

механизирани, ефективно използващи ресурсите, с по-голям пазарен потенциал, 

съответно по-конкурентоспособни. Положителната страна на този процес е повишаване 

на производителността, ефективността и конкурентоспособността  на селското 

стопанство и осигуряването на т.нар. продоволствена сигурност – евтина храна. 

Но докато икономическите ползи са безспорни, те пораждат редица социални, 

териториални и екологични проблеми – намаляване на доходите и заетостта в селските 

райони, загуба на работни места и миграция на младите хора към градовете, 

обезлюдяване и западане на селата и необлагодетелстваните територии, нарушаването 

на качествените характеристики на околната среда, застрашена сигурност на храните 

заради прекомерната употреба на химия и съответно застрашено обществено здраве. 

Концентрацията на субсидиите в един земеделски сектор (най-вече зърнени и 

технически култури в равнинните плодородни райони) облагодетелства едни региони 

за сметка на други, прави някои преработващи отрасли по-печеливши, но предизвиква 

западането или направо заличаването на други отрасли, фаворизира един вид 

стопанства и обрича на фалит други. Затова другата тенденция в целия ЕС е намаляване 

броя на земеделските стопанства – в последните пет години са изчезнали (погълнати 

или фалирали) над 3 млн. стопанства (30% от всички), като това са почти изцяло малки 

производители и семейни ферми. Това, както беше отбелязано, се отразява пагубно 

върху развитието на селските райони. Реформата на ОСП през 2013 г., допринася  за 

ограничаване на тези тенденции чрез въвеждане на по-големи плащания за първите 

хектари и с постепенно намаляване на подкрепата на площ, а рамката за периода 2014-

2020 г. е по-благоприятна за малките фермери (включително и чрез специални 

програми), разширява се въздействието на подхода ВОМР в селските райони, особено 

чрез финансирането и от други фондове, но процесите от предишните години се 

запазват и задълбочават. 

В предстоящия Програмен период 2021-2027 г. ОСП ще продължи да се финансира от 

два фонда в рамките на бюджета на ЕС: Европейски фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ), чрез който се осигурява пряка помощ и финансиране на пазарни 
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мерки – т.нар. Първи стълб на ОСП, включващ директните плащания за земеделските 

производители; Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР), чрез който става финансирането за развитие на селските райони или 

т.нар. Втори стълб на ОСП.  

Директните плащания, макар и в намален размер за площ, ще продължат да подкрепят 

доходите на стопанствата и да гарантират устойчивостта на земеделието, поддържането 

на достатъчно и качествено производство на храни и продоволствена сигурност. С 

оглед хоризонталните цели за опазване на околната среда, тази подкрепа ще позволи на 

фермерите да предоставят, в допълнение към производството на храни, жизненоважни 

обществени блага, като екологични практики, екосистемни услуги, управление на 

ландшафта и опазване на биоразнообразието. Директните плащания ще продължат да 

са обвързани с ефективното използване на природните ресурси, равнопоставеност на 

единния пазар на ЕС, компенсации за прилагането на високи качествени стандарти и 

екологични изисквания на ЕС и подпомагане на уязвимите сектори. 

Вторият стълб на ОСП за развитие на селските райони ще допринесе за изравняването 

на различията в развитието на селскостопанския сектор и регионите, за укрепване на 

пазарните позиции на производителите и преработвателите, за насърчаване развитието 

на икономически, социални и екологични дейности в селските райони, като 

същевременно се гарантира устойчивото и ефективно използване на природните 

ресурси, опазване на биоразнообразието, насърчаване на биоземеделието, на 

иновациите и навлизането на млади и нови хора в сектора. Запазва се финансирането на 

инвестициите в селските райони от друг фондове и други оперативни програми. 

За периода 2021-2027 г., България ще получи средства в размер на над 5 млрд. евро за 

директни плащания и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони. 

В съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., 

озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват 

предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска 

политика (ОСП) след 2021 г. Тези цели включват необходимостта ОСП да бъде в по-

голяма степен ориентирана към постигането на резултати, с цел стимулиране на 

модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивост свързана с икономическите 

и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското 
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стопанство и селските райони. Развитието на тези райони и изключително важно, тъй 

като селските и междинните райони в момента представляват 88 % от територията на 

ЕС, в тях живеят 55 % от неговото население, произвеждат се 43 % от брутната 

добавена стойност и са разположени 56 % от работните места. Отбелязва се също, че 

селските райони не са еднородни, а някои от тях са изправени пред големи 

демографски предизвикателства (обезлюдяване, проблеми, свързани със застаряването 

на населението и др.), които възпрепятстват икономическото и социалното им развитие.  

На базата на този документ (приет като Резолюция през 2018 г.), целите  и 

специфичните цели на новата ОСП (2021-2027) са формулирани в предложението за 

Регламент на Европейския парламент и на съвета за установяване на правила за 

подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от 

държавите членки по линия на ОСП и финансирани от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Член 5 Общи цели  

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото 

развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за 

постигането на следните общи цели:  

a) да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на 

селското стопанство и да гарантира продоволствената сигурност;  

b) да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да 

допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;  

c) да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.  

Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора 

чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското 

стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен. 

Член 6 Специфични цели  

1. Постигането на общите цели се преследва посредством следните специфични цели:  
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a)  подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия 

Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;  

b)  засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, 

включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, 

технологиите и цифровизацията;  

c)  подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;  

d)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за 

адаптация към него, както и за устойчива енергия;  

e)  насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните 

ресурси като вода, почва и въздух;  

f)  допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на 

екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;  

g)  привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска 

дейност в селските райони;  

h)  насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие 

в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;  

i)  подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на 

обществените изисквания по отношение на храните и здравето,  включително за 

безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно 

отношение към животните.  

През периода след 2021 г. ОСП ще трябва да реши основното си противоречие: дали ще 

продължи да стимулира едрото земеделие, за да осигурява евтина храна и евтини 

суровини за индустрията, вкл. и за „биоикономиката“ или ще подкрепи устойчивото 

земеделие в лицето на малките семейна стопанства, чието съществуване е решаващо и 

за развитието и оцеляването на селските райони. Освен взетите вече решения за 

намаляване на субсидиите на площ по първи стълб, един от основните акценти на 

поредната пета реформа на ОСП е запазването и стимулирането на малките земеделски 

стопанства като устойчив модел на развитие.  

В Резолюцията на Европейския парламент от 22 май, 2018 със същото заглавие като 

съобщението Бъдещето на прехраната и селското стопанство се насочва вниманието 

към „много значимата роля, която играят малките и средните земеделски 

стопанства и която трябва да бъде признавана и оценявана“ и се казва, че 

„първостепенната цел на ЕС за многофункционално и диверсифицирано селско и 
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горско стопанство, създаващо работни места, справедливо, движено от устойчиви 

селскостопански практики и даващо възможност за запазване на жизнеспособни 

малки и семейни земеделски стопанства, които могат да се придобиват и предават 

от поколение на поколение, продължава да е от ключово значение за постигането на 

положителните външни въздействия и обществените блага“.  

В Доклад относно бъдещето на малките стопанства (2013), разработен от Комисията по 

земеделие и развитие на селските райони и който е и в пряка връзка с реформите на 

ОСП също е записано, че  „малките земеделски стопанства представляват модел на 

селско стопанство със социален характер, който понастоящем все още преобладава в 

ЕС и който може и трябва да съществува редом с други модели на селско стопанство 

от по-едър мащаб и с по-изразена пазарна ориентация“. В Доклада е отбелязано и че  

„малките земеделски стопанства изпълняват не само производствени функции, но 

също така и съществени функции, свързани с предоставянето на обществени блага; 

това включва роли, свързани с околната среда и ландшафта (като допринасят за 

запазването както на характерния ландшафт на европейското село, така и на 

биоразнообразието в селските райони), социални роли (осигуряване на прехрана за 

милиони хора в Европа, предотвратяване на бедност и създаване на резерви от 

работна сила за промишлеността и други сектори на икономиката, например 

туризма) и културни роли (съхраняване на прекрасни традиции, обичаи и други 

нематериални исторически ценности и производство на регионални и традиционни 

изделия“.  

В друг Доклад на Европейската комисия от 27 април 2017 г. Относно актуалното 

положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС е записано, че 

„европейският модел на земеделско производство е основан на многофункционално 

селско стопанство, характеризиращо се с малки до средни, семейни или кооперативни 

стопанства, притежаващи земя“ и че „наред с производството на храни, малките 

земеделски стопанства изпълняват много важни социални и екологични функции, 

които индустриализираният модел на земеделско производство не винаги може да 

осигури и че дребното и средното селско стопанство, осъществявано самостоятелно 

от семейства или с подкрепата на потребителите, е многообещаващ модел за 

бъдещето, включително от икономическа гледна точка, тъй като често такива 

стопанства се характеризират с добра вътрешна диверсификация, което ги прави 

устойчиви и допринася за високо ниво на добавена стойност в селските райони“.  
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Малките стопанства са важни и за целите, свързани с опазване на околната среда, 

понеже „земеделските площи, използвани от дребни земеделски стопанства са от 

особено значение за управлението на водите и за климата, за бюджета за въглеродни 

емисии и за производството на здравословни храни, както и за биологичното 

разнообразие, за плодородието на почвите и за опазването на ландшафта“. 

Както става ясно от европейските документи, един от основните приоритети за новия 

Програмен период 2021-2027 г. ще бъде осигуряването на адекватна финансова, 

техническа и административна подкрепа за опазване и развитие на малките семейни 

стопанства, което ще има благоприятен ефект и за навлизането на нови и млади 

земеделски стопани в сектора, както и за развитието на селските райони като цяло. 

Подпомагането на малките стопанства ще допринесе и за преодоляване на 

диспропорциите между регионите и държавите в ЕС (политика на сближаване). В ОСП 

е осъзната необходимостта от поддържането на двата подхода едновременно – 

стимулиране на интензивното земеделие и големите аграрно-промишлени комплекси и 

подкрепа на жизнеспособните малки стопанства, включително и чрез диверсификация 

на тяхната работа. Те са особено важни за устойчивото развитие на селските райони и 

имат и социална функция – осигуряват доходи и заетост на семействата, за които 

земеделието е единствен поминък. Затова и в Доклада за бъдещето на малките 

стопанства (2013) се констатира, че те разполагат с няколко възможности за развитие: - 

продължаване на досегашната форма и след това поемане (наследяване) от следващите 

поколения, което обаче обикновено се налага по принуда -  поради липса на 

възможности за намиране на друга работа и други източници на доходи; - ликвидация и 

заличаване в резултат от прехвърлянето и продажбата на земята на големи стопанства, 

като собствениците излизат в пенсия или започват някаква друга работа; - развитие и 

модернизиране, включително чрез увеличаване на земеделската площ и съответно 

увеличаване на продукцията, за да се превърнат в пълноценен участник на пазара; - 

продължаване на собствената дейност с извършване на промени чрез диверсификация 

на дейностите и съответно на  източниците на приходи. 
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3. Критерии при определянето на  малко стопанство 

По данни на Евростат от последното преброяване на стопанствата в ЕС (през 2016 г., от 

преброяването през 2020 г. все още няма данни заради забавянето, причинено от 

пандемията), на територията на Съюза има общо 10,5 млн. земеделски стопанства. От 

тях две трети са малки под 5 ха. Само 6,9 % от стопанствата са с размер от 50  или 

повече ха, които обаче обработват 68,2 % или към две трети от земеделската земя в ЕС. 

Така че, макар средният размер на стопанствата в ЕС да е 16,6 ха, с такъв или по-голям 

размер са едва около 15 % от стопанствата. Освен това, мнозинството от стопанствата – 

96 % се определят като семейни, т.е. в девет от всеки десет стопанства се използват 

само семейни работници (стопанинът и членове на семейството му). Семейните 

стопанства са преобладаващият вид във всички държави членки на ЕС. Именно те 

допринасят за разнообразието на храните, за запазването на местните сортове и породи, 

за опазването на околната среда и културните традиции на местните общности. 

От гледна точка на икономическия размер, от всичките 10,5 млн. стопанства, 4 млн. 

имат стандартна продукция под 2 000 евро годишно, като приносът им в общата 

произведена селскостопанска продукция на ЕС е едва 1%. Този вид много малки 

стопанства произвеждат изцяло за собствени нужди или са от полупазарен вид – три 

четвърти от стопанствата консумират повече от половината от продукцията си. Други 3 

млн. стопанства имат стандартен икономически размер в диапазона между 2 000 и 8 

000 евро годишно. Взети заедно с много малките стопанства под 2 хил. евро, общо 

малките стопанства са 7 млн. или представляват 67,6 % от всички стопанства в ЕС – т.е. 

около две трети. 

Както става ясно, поради различните критерии, както и заради различната степен на 

развитие на държавите в ЕС, определянето на понятието „малко стопанство“ не е 

еднозначно. Качеството на обработваемата земя, климатичните и географски условия 

(необлагодетелствани райони), историческите предпоставки, достъпа до пазари и 

финансов ресурс, традицията в отглежданите култури или животни и т.н. също влияят 

върху определението за малко стопанство. Например, стопанство от 4 ха, което се 

занимава със зеленчукопроизводство и ползва предимно ръчен труд, не може да се 

съпоставя със стопанство за птици, също от 4 ха, но в което има въведени 

преработвателни мощности и механизирана обработка. Също така, земеделско 

стопанство от 10 ха, разположено в планински район с неблагоприятни условия, което 
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се занимава с животновъдство, обикновено има по-ниски икономически резултати от 

ферма с 5 ха, но разположена в плодороден район и отглеждаща лозя, маслини или 

овошки.  

Поради различията между стопанствата, критериите, възприети от Евростат се 

комбинират като основните са:  

- размер на използваната земеделска площ (ИЗП);  

- стандартен икономически обем (СПО);  

- степен на пазарна ориентация;  

- степен на заетост и вид на работната сила.  

Най-често в статистиката и при определяне на подпомагането по селските програми се 

използва комбинация от първите 2 критерия  - малки стопанства са тези с размер на 

ИЗП равна или по-малка от 5 ха и определен стандартен производствен обем (СПО) до 

8 хил. евро.  

По критерия използвана земеделска площ (ИЗП) се приема, че малки са стопанствата, 

разполагащи с под 5 ха земя. Както вече се каза, преобладаващата част от две трети от 

стопанствата в ЕС са такива. На първо място по брой земеделски стопанства сред 

държавите-членки е Румъния, в която се намират 32.7 % от всички земеделски 

стопанства в ЕС, като 91.8 % или 3.1 млн. от тези стопанства са по-малки от 5 ха. 

Малките стопанства с размер под 5 ха са преобладаващи и в Малта (96.5 % от общия 

брой), Кипър (89.6 %), България (82.6 %), Унгария (81.4 %), Гърция (77.3 %), 

Португалия (71.5 %) и Хърватия (69.5 %). В южните части на Полша (която е на второ 

място след Румъния по брой стопанства в ЕС – 13.5 % от общия брой на стопанствата в 

ЕС) и в крайбрежните райони на Испания и Италия също са разпространени малки и 

много малки стопанства. Големите стопанства от 50 и повече ха са най-много в 

Люксембург (51.8 % от стопанствата), Франция (41.3 %), Обединеното кралство 

(38.6 %) и Дания (35.3 %). Големият брой на малките стопанства в някои държави 

членки и предимно южните региони се дължи на комбинацията от специализация по 

култури (малки маслинови насаждения, овошки, лозя, зеленчуци и др.), на по-лесния 

достъп до собственост върху земята (ниска цена, наследяване, реституция), както и на 

геоложки и географски ограничения. Трябва да се каже, че във всички държави.членки 
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по-голямата и съществена част от земята е концентрирана в най-големите стопанства с 

размер от 50 ха или повече. 

У нас процесът на редуциране броя на стопанствата протича драстично най-вече за 

малките стопанства, като е съпътстван с увеличаване на ИЗП и увеличаване на средния 

размер на стопанствата. Това е резултат на активизиране търсенето на земя, 

използването на по-ниско плодородни земи и наличието на стимули и субсидии за 

разширяване на стопанствата и уедряване на земята. От 493 133 стопанства по време на 

влизането ни в ЕС (2007 г.), при преброяването (2016 г.) в България вече има 201 214 

стопанства (намалението е с 59%), което представлява 2% от общия брой ферми в ЕС. 

По предварителни данни на МЗХГ от преброяването през 2020 г., стопанствата в 

България вече са общо 132 400, което е с 64% по-малко спрямо броя им, отчетен по 

време на предишното реално преброяване през 2010 г. 

За същия период общо за страната ИЗП се увеличава със 178 569.6 ха, като по данни на 

МЗХГ (Аграрен доклад) цялата ИЗП вече е в размер на 5 029 529 ха или 45,3% от 

територията на България. Средната ИЗП на стопанствата също нараства и е 20,8 ха и 33 

ха през 2020 г., което е над средния размер на стопанствата в ЕС от 16,6 ха. Причината 

за по-високия среден размер са твърде големите стопанства за зърнени и технически 

култури  в северна България. В същото време се увеличава броят на стопанствата без  

ИЗП - 16 566 (9 500 през 2013), стопанствата с ИЗП до 1 ха са 102 608, тези с до 2 ха - 

27 304, до 10 ха - 29 741, до 50 ха - 15 343 и над 50 ха са само 9 452 броя. През 2020 г. 

най-голямо е намалението (80%) на стопанствата с ИЗП до 1 ха. Около 9% от 

стопанствата (с 50 ха и повече ИЗП) стопанисват 85% от ИЗП. Техният брой се 

увеличава с 28% спрямо преброяването през 2010 г. 

Ясно е, че тенденцията у нас е подобна на тази в целия ЕС – нерационална структура на 

земеделието: доминиращ дял на дребните и малки стопанства на физически лица и 

малко на брой едри стопански структури на юридически лица. За разлика от ЕС обаче, 

в България все още липсва значим брой средни земеделски стопанства, особено от 

семеен тип. На единия полюс са дребните и малки стопанства с размер на ИЗП до 1-2 

ха, в които е съсредоточен 79% (2020 г.) от вложения труд в отрасъла, но които 

стопанисват едва 1,8%  от цялата ИЗП в страната и които трудно осъществяват растеж. 

На други полюс са прекомерно едрите стопанства – предимно за зърнени (60% от 

обработваемата площ) и технически култури (31% от площта), които често са и 
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акционерни дружества и чиито печалби и плащането на данъци се изнасят в градовете и 

разрастването на производството не носи полза за местното население.  

Критерият стандартен производствен обем (СПО) е въведен у нас в Програмния 

период след 2014 г. и е приложим за всички видове стопанства, като позволява 

сравняването на ферми с различна специализация и различни природни и финансови 

условия. Съгласно типологията на Системата за земеделска счетоводна информация 

(СЗСИ), на европейско равнище малки земеделски стопанства са онези, които имат 

СПО под 8 000 евро годишно. Дефиницията за малко стопанство в България за периода 

2014-2020 г. е стопанство със СПО между 2 хиляди и 8 хиляди евро. Трябва да се 

уточни, че СПО не е реалният доход на стопанството, а условен доход на база какви 

култури или животни се отглеждат. Освен това, минималният размер на СПО е условие 

стопанствата да кандидатстват по мерките на Тематичната подпрограма за малките 

стопанства и някои мерки от ПРСР, като допълнително изискване е бенефициентите да 

имат минимум 30% доход от земеделие.  Праговете за СПО се определят самостоятелно 

от всяка държава, като примерно в Германия, Франция и Белгия минималният праг за 

СПО е 25 хил. евро – т.е. приема се, че няма малки стопанства по този критерий. В 

Гърция, Испания, Естония, Латвия, Литва, Кипър, Унгария, Полша и Португалия 

долният праг за малко стопанство е не 2 хил., а 4 хил. евро. И макар че по този 

критерий малките стопанства са преобладаващи в ЕС, те допринасят за около една 

трета от произведената продукция. На другия полюс са 304 000 стопанства (2,9 % от 

общия брой в ЕС), които имат  годишен СПО от по 250 000 евро или повече и които 

произвеждат 55,6%, т.е. по-голямата част от общата селскостопанска продукция в ЕС.  

За новия Програмен период (2021-2027) в проектите по Стратегическия план за ОСП у 

нас се предвижда промяна на СПО, като за малки стопанства ще се приемат тези със 

СПО между 5 и 20 хил. евро. Причината е нарастването на средния СПО на 

стопанствата в страната от 6 640 евро (2010 г.) на 18 787 евро (2016 г.). Диспропорцията 

е налице и при този критерий, тъй като средният СПО е по-висок единствено заради 

стопанствата, отглеждащи полски култури (среден СПО 48 760 евро) и тези за свине и 

птици (среден СПО 53 390 евро). При останалите специализирани стопанства средният  

СПО остава в много по-ниски граници - 2 049 евро за смесените животновъдни, 4 089 

евро за трайните насаждения, 8 563 евро за трайните насаждения, 9 053 евро за 

смесените растениевъдни стопанства, 14 235 евро за зеленчуците. Възраженията, 

подадени от различните асоциации и сдружения на земеделските производители и 
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преработватели се основават на това, че според новата таблица, реално таван от 20 

хиляди евро СПО ще обхване всички стопани, които имат по-малко от 270 овце, по-

малко от 210 кози, по малко от 27 дка овошки, по-малко от 40 дка ябълки, 60 дка 

картофи, 140 дка десертни или 180 дка винени лозя, 25 дка домати. Т.е. това са по-

голямата част от стопанствата, които се оказва, че няма да могат да кандидатстват по 

други инвестиционни мерки на ПРСР, освен по Тематичната подпрограма за малки 

стопанства, която предвижда грантове  само до 40 000 лева. През сегашния Програмен 

период по Тематичната подпрограма е определен бюджет едва за 1500 стопанства, като 

съответно той ще трябва да се увеличи многократно, ако предложението за СПО над 20 

хил. евро бъде прието. На практика така ще се подпомагат предимно по-големите 

стопанства, което пък противоречи на логиката на ОСП и приоритетите в 

Стратегическия план, фокусът да бъде върху малките стопанства. Дискусията все още е 

отворена и предложението не е влязло в сила.  

Според критерия степен на пазарна ориентация, стопанствата се делят на пазарни и 

полупазарни. Полупазарни са стопанства,  които търгуват с повече от 0 и с по-малко от 

50% от произведената продукция, а останалата част е предназначена за собствена 

консумация. Приема се, че 5,8 милиона от земеделските стопанства в ЕС, т.е. повече от 

половината от общия брой, имат полупазарен характер, като голяма част от тях се 

намират в страните от Централна и Източна Европа. Полупазарните стопанства са по 

средата между пазарните (изцяло бизнес ориентирани) и т.нар. „натурални“ стопанства, 

чиято продукция е предназначена само за задоволяване вътрешните нужди на 

семейството. По своята същност полупазарните стопанства представляват 

едновременно стопанство и домакинство, като от една страна приличат на натуралните 

и на семейните стопанства от гледна точка на социалния елемент, а от друга - на 

пазарните стопанства, поради факта, че част от продукцията им бива реализирана чрез 

търговия. В повечето случаи бюджетът, изразходван за семейството и за 

селскостопанска дейност е общ и именно затова собствениците на тези стопанства не са 

смятани за предприемачи и производители. Въпреки това, този вид стопанства също не 

са пренебрегнати от ОСП и са обект на специални мерки за подпомагане. Трябва да се 

отбележи обаче, че малко и полупазарно стопанство не съвпадат пряко по този 

критерий, тъй като обикновено полупазарните стопанства са малки, но това не е 

задължително, както и малките стопанства не са непременно полупазарни, а доста от 

тях развиват и успешен предприемачески и търговски бизнес. 
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България е сред страните в ЕС, където нивата на пазарна реализация на 

селскостопанска продукция са под средните равнища за Съюза, особено в някои от 

секторите. Причините са не само в наличието на все още голяма група стопанства, 

произвеждащи единствено за самозадоволяване на собствените нужди, но и в 

трудностите, които производителите имат за намиране на добри пазарни условия за 

реализация, както и на ниското ниво на сдружаване помежду им. Най-остър у нас е 

проблемът с пазарната ориентация в производството на мляко и месо от едър и дребен 

рогат добитък. При агнешкото месо, около 80% от месото остава в стопанствата (за 

собствена консумация или директни продажби), при месодайното говедовъдство 

съотношението между животни, заклани в стопанствата и тези в специализираните 

кланици, ежегодно е около 60% на 40%. Овчето мляко, което не отива към мандрите 

достига 71% в последните години, за кравето процентът варира между 40% и 50%. Това 

създава проблеми и за преработвателите (липса на суровини), както и увеличава вноса 

на тези продукти. Пазарната ориентация се подобрява чувствително в растениевъдните 

стопанства, особено тези за етерични масла и зеленчуци, и в животновъдните за 

свинско и пилешко месо – ако преди 46% от продукцията им остава в стопанствата, в 

последните години процентът се свива до 8%.  

Все пак трябва да се каже, че над половината от полупазарните стопанства у нас 

(58.1%) реализират продукция на пазара, което е процент по-висок от средния за ЕС. 

Това са 70% от всички полупазарни стопанства, отглеждащи зърнени култури и над 

80% от стопанствата с животновъдно направление. Икономическите резултати на тези 

стопанства поставят въпроса  дали високата пазарна реализация на продукцията 

съответства на определението за „полупазарно“ стопанство и вероятно действащата в 

момента дефиниция може да бъде променена с въвеждане на допълнителни критерии. 

Също така при реформата на ОСП се обсъжда дали тези стопанства, трябва да бъдат 

оценявани само чрез икономически показатели (СПО, пазарна ориентация) или трябва 

да се включат и социални такива. 

Според критерия вид на работната сила и степен на заетост, към определението за 

малките стопанства могат да бъдат добавени и т.нар. „семейни“ ферми, като между 

двете няма пълно припокриване. Въпреки това, връзката между семейството и малките 

стопанства съществува чрез количеството на вложения труд от членовете на 

семейството и дела на приходите на домакинствата от земеделие. Малките стопанства в 

целия ЕС обикновено са именно семейни ферми. По дефиниция в производствения 
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процес и в управлението на семейното стопанство участват  поне двама от членовете на 

едно семейство (домакинство) и техният труд е необходимо да е минимум 51% от общо 

вложения труд, включително наетия. Подразбира се, че ако само двама души могат да 

управляват и да произвеждат в стопанството, то обикновено е малко. Разбира се, има и 

големи по размер семейни ферми, в които членовете на семейството участват само в 

управлението, като те обаче имат разнообразни юридически форми, различни от тези 

на земеделския производител. Земята може да e собствена или наета, възможно е да се 

прави и преработката с цел реализация на продукт с добавена стойност и  преработката 

може да е на собствено произведена първична земеделска продукция или на до 50% 

придобита. Размерът в икономически единици или в СПО е от 2–8 хил. евро, т.е. 

съвпада с определението за малко стопанство. 

Организацията за прехрана и земеделие (FAO) дефинира фамилната ферма като 

селскостопанска организация, която се ръководи и управлява от едно домакинство и 

основната част от труда се осигурява от същото домакинство. „Семейството и фермата 

са едно цяло, в което се комбинират икономически, екологични, социални и културни 

функции“ (FAO, 2013). Ролята на семейните стопанства за развитие на селските райони 

в Европа е представена в Доклада на ЕП „Семейното земеделие в Европа: 

предизвикателства и перспективи“ (2014 г.) във връзка с обявяването на годината на 

фамилното селско стопанство. „В ЕС фамилните земеделски стопанства работят в 

различни икономически, агроекологични и социални условия, осигурявайки 

продоволствената сигурност на ЕС, като същевременно отговарят и на нарастващите 

обществени очаквания за безопасността на храните, подобряване на тяхното качество и 

увеличаване на разнообразието им, и по този начин допринасят за интелигентния и 

устойчив растеж на Съюза“. 

Семейните стопанства са основата, върху която се гради устойчивото развитие на 

селските райони, тъй като именно те осигуряват основната част от доходите и 

прехраната, както и предотвратяват крайната бедност на семействата в много от тези 

райони, действат като буфер срещу пълното обезлюдяване на малките населени места.  

Връзката между семейните и малките стопанства може да се търси и в посока запазване 

и осигуряване на работни места в земеделието (например у нас в малките стопанства е 

съсредоточена  близо една четвърт  от работната сила в земеделието), подмладяване на 

отрасъла – навлизане на следващото поколения в стопанствата, по-лесното наследяване 

на земята. Фамилните стопанства имат и сериозен принос за формиране и запазване на 
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селските общности, т.е. те имат и социално-културна роля - именно те съхраняват 

традициите, обичаите и други нематериални исторически ценности като производство 

на регионални и традиционни изделия, кулинарната традиция обикновено се пази като 

семейна, също и фолклора, обредите и обичаите се предават от поколение на 

поколение. Семейните стопанства са носители и на местната идентичност, сплотяват 

местната общност чрез роднинските и приятелски връзки и взаимопомощ, създават 

самочувствието й по отношение на общото културно наследство, общите обичаи и 

традициите в земеделските способи, пазят спомена дори за изчезващите природни 

видове и местообитания, осъществяват културен обмен от уста на уста. Така те 

осигуряват и приемственост между поколенията, тъй като „бъдещето на 

селскостопанския сектор зависи от младото поколение и готовността му за иновации и 

инвестиции, което е решаващо за бъдещето и на селските райони, тъй като това е 

единственият начин да се спре застаряването на населението, заето в селското 

стопанство, и да се осигури приемственост в земеделието, без която договорът между 

поколенията губи валидност“ (Доклад на ЕК, 2018). 

Както става ясно, малките стопанства могат да бъдат определяни по различни 

критерии, които се прилагат комбинирано и в повечето случаи са свързани един с друг. 

Също така, в различните европейски държави това понятие се съдържа в по-тясна или 

по-разширена дефиниция. Все пак водещи са икономическият размер и използваната 

земеделска площ, като критериите за допустимост по мерките на ПРСР зависят от 

формулировката на съответните програми. 

4. Диверсификация на дейностите в селските райони – основни понятия 

4.1.Диверсификация на стопанствата, определение, видове 

Думата „диверсификация“ идва от различен, разнообразен (diverse) и според областите, 

за които се отнася има няколко значения. В икономически аспект понятието 

диверсификация се свързва с „отказ от едностранчива специализация” (на 

производството, на фирмата, на цял район или държава). Диверсификация на 

производството е  разширяване на гамата от продукти, нови канали за продажби, 

намиране на нови маркетингови подходи към пазарите, използване на нови видове 

технологии, вкл. цифрови, с цел повишаване на ефективността, получаване на 

допълнителни икономически и социални ползи. Чрез диверсификация на дейностите си 

фирмите обикновено навлизат в нови сфери на индустрията или пазара. В 
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инвестиционната и финансовата област диверсификацията се свързва с предприемането 

на нови ходове или стратегия за управление и разпределение на риска – средствата се 

влагат в повече от една дейност, сектор или актив. Под диверсификация на цялата 

икономика (вкл. и на селските райони) се разбира разнообразяването й с нови дейности, 

бизнес, услуги и производства, с цел придобиване на многостранен и комплексен 

характер.  

На микро ниво – отделното стопанство, диверсификацията представлява нова стратегия 

за развитие, осъществявана чрез въвеждане на допълнителни дейности, различни от 

съществуващото производство, стоки, технологии или пазари. На макро ниво – селски 

район, диверсификацията, наред с модернизацията и повишаването на 

конкурентоспособността на стопанствата, се счита за един от елементите на 

устойчивото развитие, включващо освен подобряване на икономическите резултати, 

така и социални ползи за населението и екологични правила за опазване на околната 

среда.  

Диверсификацията на ниво стопанство се осъществява чрез въвеждане на нови 

производства или дейности, различни от досегашните и има за цел осигуряването на 

повече от един източник на доходи. Тя е и инструмент за намаляване на риска, като 

избягва концентрацията върху един вид земеделско производство и предлагането на 

продуктите само на един пазар, като помага за запазване стабилността на 

предприятията дори в условията на криза, тъй като обикновено икономическият спад не 

настъпва едновременно във всички сектори и на всички пазари.  От гледна точка на 

отделния земеделски стопанин, диверсификацията може да бъде дефинирана като 

придобиване на по-висока конкурентоспособност в резултат на инвестиране на 

излишък, генериран от основната (земеделска) дейност в друга (земеделска или 

неземеделска) дейност. Чрез диверсификация на производството, икономическата си 

заетост и източниците на приходи, земеделските производители могат да оптимизират 

ефективно използването на собствените си ресурси – земя, растения/животни, работна 

сила, техника, производителност на труда, и т.н., като така постигнат  по-голяма 

икономическа стабилност и едновременно да отговорят на предизвикателствата, 

свързани с  опазване на биоразнообразието, екологичните практики, социалните 

проблеми и обществения интерес в развитието на селските райони.  



24 
 

Диверсификацията на стопанствата може да е от хоризонтален тип: разнообразяване в 

рамките на самото стопанство с други земеделски дейности - отглеждане на няколко 

вида култури или животни, които се редуват и се предлагат на пазарите по различно 

време, съчетаване на животновъдството с производство на собствен фураж от зърнени 

храни; предлагане на нови продукти като отговор на идентифицирани нови 

потребности на съществуващите и потенциални потребители (например, повишено 

търсене на натурални продукти), преминаване към биологично производство; 

технологична модернизация на производството или прилагане на екологосъобразни 

практики с цел по-високо качество на продукцията; създаване на нов продукт 

(например нови сортове екзотични зеленчуци, нови породи месодайни животни). 

Вертикалният тип диверсификация включва разнообразяване на дейността с 

неземеделски дейности, които обаче са зависими от продукцията на стопанството и 

обикновено се извършват в рамките на стопанството. Обикновено този вид предполага  

участие надолу или нагоре във веригата на стойността. Например, земеделски 

производител, собственик на кравеферма започва преработка и произвежда сирене и 

кашкавал или обратното – винопроизводител, който до този момент е изкупувал грозде 

от други, започва да отглежда собствени лозя. Към неземеделските дейности, 

осъществявани вътре в стопанството спадат и използването на земята, пасища, ливади, 

гори за други цели – опазване на биоразнообразието, екологичен туризъм, 

производство на енергия от ВЕИ; предлагането на нови услуги за потребителите 

(директни продажби, отворени ферми). Вертикална диверсификация има и когато 

произведената продукция се използва като храна за  туристи, практикуващи селски или 

друг вид алтернативен туризъм или фермата стане образователна или  социално 

предприятие (например за хора с увреждания). Хоризонталната и вертикалната 

диверсификация се определят още като „свързана“ диверсификация – стопанството не 

излиза от основната си сфера на дейност, а новостите просто я разширяват към нови 

ниши, потребители или пазари.  

Т.нар. конгломератна (латерална) диверсификация включва неземеделски дейности, 

които са извън стопанството и нямат никакво отношение към неговата продукция – 

например, откриването на медицински център, фризьорски салон, детска градина, 

занаятчийска работилница, транспортна фирма или друг бизнес, който се практикува 

едновременно със земеделска дейност на непълен работен ден или се осъществява от 

други членове на семейството на земеделския стопанин. На този тип диверсификация 
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се разчита най-много за развитие на селските райони, тъй като тя осигурява 

допълнителни доходи, разкрива работни места и социални услуги за населението, 

подобрява условията за култура и отдих, битовите удобства. Този тип диверсификация 

се нарича още „несвързана“ или „странична“, тъй като е в съвсем нова област, която 

няма очевидни връзки с досегашните дейности. 

Идеята за диверсификация на заетостта в земеделието е на повече от 100 години и 

възниква по време на индустриалната революция. Дребните производители започват 

работа срещу заплата в промишлените и добивни предприятия, без да изоставят 

напълно земеделието, което продължава да служи за задоволяване на собствените им 

продоволствени нужди. Икономистите в онзи период наричат това поведение 

„временна фермерска стратегия за оцеляване”, а теориите им предричат, че малките 

стопанства ще отмрат по естествен път с концентрацията на земята и разрастването на 

индустриалното земеделие. Но малките стопанства не само че не изчезват с 

„индустриализацията“ и интензификацията на земеделието, а се оказват и твърде 

устойчива форма в световен мащаб. Днес в целия свят има над 500 милиона малки 

семейни стопанства и относителният им дял сред земеделските стопанства в 

различните държави е между 85–98% от всички стопанства, като те произвеждат около 

половината селскостопанска продукция и стопанисват над  60% от земята. Затова в 

последните години се приема, че ролята именно на малките стопанства е решаваща в 

процесите на т.нар. „селско преструктуриране“, т.е. развитието и обновяването на 

селските райони.  

Целенасочените съвременни политики за хармонично и устойчиво развитие на селските 

райони се основават не само на икономическия растеж, но и на състоянието на 

местните общности – дали преструктурирането се оценява като заплаха или като добра 

възможност. Диверсификацията на дейности, различни от земеделието е в основата на 

това преструктуриране, като на нея се гледа като на разнообразяване на 

икономическите дейности, но и на социалните, природозащитните, културните аспекти, 

като се отчита, че тя зависи предимно от местните участници, от институционалния 

растеж на общността, от нейната история и местното лидерство. „Малките земеделски 

стопанства изпълняват не само производствени функции, но също така и съществени 

функции, свързани с предоставянето на обществени блага“ (Доклад на ЕК, 2018). 
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Като фактори за необходимост от диверсификация трябва да се споменат и 

глобализацията на търговията, както и улесняването на транспортните връзки и 

съответно доставките. В миналото, когато големите разстояния и държавните граници 

са проблем за движението на стоки и хора, всяка местна селищна или регионална 

общност има своя разнообразна икономика по подразбиране. Храната се произвежда, 

но и се преработва на място и се търгува срещу някакъв вид други услуги – в селото 

има шивач, бръснар, лекар, учител, обущар, дърводелец, ветеринар, различни занаяти, 

като отвън се внасят само неща, невъзможни за производство, които и обикновено не са 

от първа необходимост. С развитието на инфраструктурата и транспорта доставките на 

много далечни разстояния вече не са проблем, продуктите могат да се произвеждат на 

хиляди километри от мястото, в което се преработват, нараства търсенето на по-евтина 

работна ръка, по-добри данъчни и финансови условия, услугите се преместват главно в 

градовете. Като резултат, селската икономика по цял свят се свива предимно в сектора 

на земеделието и изпада в зависимост от други сектори, които дори нямат отношение 

към съответния регион, а се развиват на ниво държава или дори в сегашно време на 

ниво ЕС. Тъй като връщането към подобен вид затваряне и самозадоволяване на 

селските общности не е възможно, чрез диверсификацията на дейности се търси стимул 

за развитие на бизнес на местно ниво, който не само да осигури липсващите стоки и 

услуги, но и да направи района привлекателен за живеене и да задържи населението в 

него. Политиката на сближаване е насочена към изравняване на регионите с по-лоши 

условия на живот  и тези, които са по-развити, като в случая не става дума само за 

сближаване на ниво град-село, но и на ниво изостанали и по-напреднали селски райони, 

ниво различни квартали в градовете, ниво региони в отделните държави. 

Друга предпоставка за диверсификацията на стопанствата е все по-нарастващата 

механизация на производството (в големите ферми) и непривлекателността на 

трудоемката физическа работа в малките, високата степен на риск – природен и 

пазарен, ниските доходи, липсата на финансиране, затруднената реализация на 

продукцията. Това води до отлив на младите хора от селата и търсенето на по-лека и 

по-добре заплатена работа в близките и големите градове, в резултат – застаряване на 

земеделския сектор, влошаване на демографската ситуация, обезлюдяване на селата. 

Все повече влияние оказва и липсата на различни видове битови и социални услуги в 

селата и малките градове, отсъствието на културни, образователни и здравни 

институции. Нито местната, нито държавната власт са в състояние да осигурят 
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равномерно подобни услуги навсякъде, публичните средства са ограничени, по тази 

причина се търсят по-гъвкави политики на търсене на възможности за предоставяне на 

услуги и чрез частни инвестиции и субсидиране. Изборът на неземеделски дейности 

често е свързан с желанието за промяна на условията за живот и със стремежа към 

създаване на удобства, близки до градските, без да се напускат съответните малки 

населени места – т.е. повишаване на стандарта чрез промяна на самото място на 

живеене, преобразяване на селския район. Това става особено валидно в последните две 

години, когато процесът на обратна миграция от градовете към селата се засилва заради 

пандемията, разширяват се възможностите са работа от вкъщи,  офиси от разстояние и 

желанието за живот сред природата и далече от риска от зарази. Често пъти 

семействата, напуснали градовете, в малките населени места се сблъскват с липсата на 

елементарни условия – пътища и канализация, интернет, училища и лекари за децата, 

магазини за различни от хранителните продукти стоки, ресторанти и културни 

забавления. Диверсификацията като създаване на подобна на градската среда с 

удобства и повишаване качеството на живот се изтъкват сред мотивите за избор на 

неземеделски дейности.  

Трябва да се каже, че малките и средни стопанства са по принцип по-диверсифицирани, 

както и по-склонни към диверсификация от големите ферми. Това произтича от тяхната 

същност – обикновено се стопанисват семейно, част от продукцията отива за собствена 

консумация, а друга част отговаря на специфично пазарно търсене (например, продават 

малки количества мед или остатък от продукцията домати, череши или малини 

сезонно), наличният ресурс на земя е ограничен и редуването на културите е по-

изгодно. Ако едно малко стопанство е специализирано в производството на един вид 

растения или животни, приходите и съответно жизненият стандарт на семейството ще 

зависят само от количеството и качеството на реколтата и съответно на нейната цена, 

която е силно зависима от промените на пазара. При лоша година това стопанство ще 

има слаби или отрицателни финансови резултати, а при няколко последователни такива 

години е възможно дори да фалира. Ако обаче фермата произвежда различни продукти: 

мляко, месо, зеленчуци, зърнени храни и т.н. или развива селски туризъм, преработва 

продукти и има някакъв друг малък бизнес, съответно получава приходи от няколко 

източници, тя няма да бъде толкова зависима само от един от тях или поне ще си 

осигури част от прехраната в натура. Освен това, в малките стопанства, работата 

позволява собственикът да практикува и друга заетост извън селското стопанство, от 
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която да получава заплата, а в свободното си време да работи във фермата. Тоест, за 

малките стопанства диверсификацията е донякъде принудителна с оглед на 

финансовото им оцеляване. „Малките и средните стопанства, в които обикновено се 

наблюдава по-голяма диверсификация и са по-иновативни и гъвкави, често са добре 

организирани по отношение на групирането на производители и кооперации, по-

склонни са към устойчивост и се приспособяват по-лесно към последиците от 

кризата, са от полза за общностите, в които се намират“ (Доклад на ЕК, 2018). 

В новите програмни документи за ОСП след 2021 г. е въведен и терминът „истински 

земеделски стопанин“ с оглед притежаването на земя от една страна, а от друга – 

допълнителната заетост, т.е. диверсификацията в неземеделски дейности, която имат 

селскостопанските производители. Идеята е за фермери, които имат право на 

подпомагане да бъдат признати хора и фирми, които наистина се издържат от 

земеделие, а не просто притежават определено количество земя, за да получават 

субсидии (чест случай при големите стопанства у нас). Затова в проекта за 

Стратегически план на ОСП е записано, че основната дейност на юридическите и 

физическите лица трябва да е упражняване на селскостопанска дейност, а поне една 

трета от приходите им трябва да са от земеделие. На другия полюс са лицата, чиято 

основна заетост и приходи са извън селското стопанство, но все пак реално обработват 

земя и произвеждат земеделска продукция. Според документите на ЕК следва да се 

гарантира, че не се предоставя подпомагане на доходите на лица, чиято 

селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им 

икономическа дейност, но без да се изключва от подпомагане земеделски стопани, 

които извършват разнородна дейност - тези, които извършват стопанска, но и 

неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни 

дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони. 

Терминът трябва да има по-тясна връзка с модела на семейното земеделие, а 

дефиницията за истински земеделски стопанин е необходимо да отразява националната 

специфика на съответната държава и сектора в страната, като е в най-голяма степен 

отговаряща на потребностите на отрасъла.  

Уточнение, което трябва да се направи е и че, диверсификацията само на ниво 

стопанство не гарантира  икономическия му растеж или устойчивост. Наблюдаваното 

разнообразие на култури, животни и дейности, характерно за малките индивидуални 

стопанства, е свързано по-скоро с осигуряването на възможности за елементарното им 
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оцеляване и те всъщност имат много по-ниска икономическа ефективност, в сравнение 

с големите стопанства. Затова диверсификация на дейностите трябва да се извършва 

донякъде и планирано от секторните политики на държавата, както и с отчитане на 

местните нужди и потенциал, което се реализира чрез прилагане на териториалния 

подход и на подхода ВОМР.  

4.2.Диверсификация на икономиката в селските райони 

Философията на новата ОСП относно селските райони е, че те не са място единствено и 

само за производство на храна. Те произвеждат и други „продукти“ – природни 

територии за отдих и туризъм, за любуване на красиви пейзажи, екологични и 

екосистемни услуги, среда са за дивите животни и растения, т.е. за биоразнообразието, 

често преработват някои вредни отпадъци и климатични въздействия, отговорни са за 

чистотата и опазване на водите, а освен това имат и социални функции – източник са на 

работа и доходи за голяма част от семействата, които живеят там, запазват местната 

идентичност и култура на общностите. Прилаганите политики за развитие на селските 

райони по втория стълб на ОСП дават възможност за диверсификация на дейностите в 

селската икономика, особено чрез по-малките проекти, реализирани по подхода ВОМР. 

Вследствие на това, в цяла Европа, както и в България,  земеделието от основен отрасъл 

и единствен източник на доходи започва, макар и бавно да отстъпва място и на други 

бизнес дейности. Създава се възможност за пълноценно оползотворяване на всички 

ресурси, в това число и на поземлените ресурси, които не се използват за земеделие, а 

устойчивото развитие вече се свързва именно с диверсификацията – селският район се 

развива успешно не само според икономическите си резултати, но и според по-широки 

социални и екологически аспекти, които са също много съществени, наред с 

финансовите показатели.  

В съвременен смисъл устойчивото развитие на селския район не се определя само от 

устойчивостта на селското стопанство, а от съотношението на благосъстоянието между 

видовете ферми (малки/големи, растениевъдни/животновъдни), от разумното 

управление на природните ресурси и доколко е запазена природната среда, от 

социално-икономическия статут на домакинствата, от равнището на стандарта на 

живот, от наличието на инфраструктура, от условията на труд и заплащане, 

съхранението на общностите, културата и традициите и т.н. Диверсификацията с цел 
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постигане на устойчиво развитие се разбира като баланс между всички сфери, а не само 

като разнообразяване на икономиката с дейности, различни от земеделие. 

Подкрепата за такъв тип развитие е заложена и в новите документи на ЕК: „бъдещето 

на селските райони не зависи само от развитието на селскостопанския сектор, но 

също така е свързано с диверсификацията и поддържането на други икономически 

дейности, като например горското стопанство, занаятите и развитието на малките 

и средните предприятия и интегрирани производствени мощности, селски туризъм, 

развлекателни, образователни и спортни дейности (например езда) и устойчивото 

използване на земеделските и горските ресурси (включително отпадъци) за 

производство на енергия от възобновяеми източници или органични материали и 

продукти на основата на екологични процеси“, като се отчита „необходимостта от 

децентрализирани и интегрирани местни политики, свързани със социално-

икономическите аспекти и идентичността и културата на селските райони, както и 

от истинска териториална система, стремяща се към полезни взаимодействия и 

съвместно използване на селските ресурси чрез колективни и междусекторни 

подходи“ (Доклад на ЕК за бъдещето на работните места, 2018). 

Когато се говори за диверсификация на селски район и избор на дейности, на първо 

място трябва да се отчетат потенциала и нуждите района, да се обвържат с 

регионалните ресурси и приоритети, както и с локалните възможности на общността. 

Особено важно е да бъде намерен добър баланс между земеделския сектор и 

неземеделските дейности, за които регионът има естествени предимства. . 

Географските особености продължават да бъдат от първостепенно значение - равнинен 

или планински е районът, близост до море или река, остров, горист ареал и т.н. От 

наличните природни ресурси зависи дали може да се развива туризъм, биологично 

производство, горски продукти, занаяти, промишленост, преработка на храни, има ли 

условя за използване на алтернативна енергия.  Диверсификацията зависи и от нуждите 

на района – липса на социални и битови услуги, инфраструктура, места за култура и 

общуване, места за спорт, здравеопазване, образование или търговия.  

В плодородните равнини обикновено са разположени големите ферми, които 

произвеждат зърнени и технически култури, там е трудно да се развива алтернативно 

земеделие и да се търсят конкурентни производства или да се разчита на туризъм. 

Именно по тази причина, в Италия и Австрия например, не се разрешава на равнинен 
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терен да се отглеждат лозя и овошки. В такива региони диверсификацията може да се 

развива в посока малък бизнес с нишова земеделска продукция, която съпътства 

големите площи – етерични растения, билки, животновъдство, да се развиват 

екосистемните услуги и опазване на биоразнообразието, добив на възобновяема 

енергия, услуги за населението – транспорт, медицински центрове, търговия, културни 

пространства. В районите с планински релеф фермите са малки и с по-рисково 

производство заради климатичните условия, а населението намаляващо, с опасност от 

изоставяне и опустиняване на земеделските земи. Животновъдството на естествени 

пасища в тези райони може да се диверсифицира с преработка - производство на 

натурални млечни продукти, специфични местни сирена и колбаси, пчеларство и 

пчелни продукти, тези райони са подходящи за биологично производство поради 

липсата на замърсяване, за алтернативен и селски туризъм. Разбира се, необходимостта 

от повече битови и социални услуги е валидна и за тях.  

За развитието на отделни отрасли е важно както местоположението на територията, 

така и състоянието на инфраструктурата. Наличието на добра пътна мрежа е 

предпоставка за успешна търговия и лесен транспорт на преработена продукция, както 

и за развитие на туризма. Близостта до река също може да спомогне за развитието на 

различни видове туризъм, включително спортен, лов и риболов, както и да послужи за 

основа на атракции за екологичен туризъм – наблюдение на птици и риби, редки видове 

растения и животни. Струпването на културни и археологически забележителности 

предполага развитието на културен туризъм. Има райони със специфични кулинарни 

традиции, които разчитат на диверсификация в туристически услуги, свързани с 

промотирането им – рецепти, продукти, запазени стари технологии на готвене. Друг 

пример може да се даде с производството на специфични местни продукти – вино, 

сирена, деликатеси, особено ако се цели завладяването на по-големи пазари у нас или в 

чужбина. Доказано е, че не конкретните марки, а произходът на продуктите 

първоначално привлича потребителите, като този произход обикновено се свързва и с 

определено качество, вкус или екологична чистота. 

Възможностите за диверсификация на дейностите в определен селски район зависят и 

от специфичните характеристики на населението му като възрастова, образователна и 

етническа структура. Те са определящи при развитието на човешкия потенциал на 

района и влияят пряко и косвено върху предприемаческата активност. В по-малките 

населени места, където живеят предимно възрастни хора не може да се разчита на 
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местната инициативност, не само поради обезлюдяването, но и поради липсата на 

финансови средства за инвестиции, както и заради отдалечеността им от пазарите и 

градските центрове за търговия. Там обаче може да се подкрепи инвестиция, идваща от 

друго населено място, която предлага липсващите социални услуги – например център 

за общуване и събития, подвижен медицински кабинет или развитие на бизнес, който 

ще стимулира завръщането на млади хора в селото чрез създаване на работни места. В 

райони, където населението е преобладаващо с ромски произход диверсификацията 

може да се търси в образователни и културни центрове, както и създаване на 

алтернативна заетост. Трябва да се има предвид и нивото на доходи на населението – 

няма смисъл от създаването на услуги и търговия на високи цени, непосилни за 

местните жители, такива с висока добавена стойност могат да са ориентирани 

предимно към туристите.  

Освен от ресурсите и нуждите, диверсификацията на селските райони е зависима и от 

съчетаването на различните секторни политики в областта на икономиката, околната 

среда и развитието на инфраструктурата и услугите, които се планират на държавно, 

регионално и местно ниво, както и на ниво ЕС. Секторните политики са определени 

централизирано не само чрез ОСП, но и чрез глобалните цели на ООН, като са 

осмислени през призмата на националните условия. Държавата и общините са решаващ 

фактор за изграждане на инфраструктурата, предоставянето на здравните и социални 

услуги, образованието, икономическата стабилност, заплащането. До голяма степен 

развитието на един селски район зависи от това има ли добра транспортна свързаност 

(за търговията и туризма), достатъчно образователни институции и условия за бизнес 

(за да се предотврати миграцията към градовете), ниво на здравна обезпеченост – 

болници и медицински услуги (заради демографията), какво е покритието на интернет 

(което определя и нивото на цифровизация), наличие на културни институции – това са 

все финансирани от държавния бюджет или от общините инвестиции, с които трябва да 

се съобразяват и индивидуалните стопанства при избор на дейности за 

диверсификация.  

Държавите определят и кои сектори да бъдат подпомагани приоритетно с оглед 

запазване на балансираното производство на храни (плодове и зеленчуци, 

животновъдство, пчеларство, лозарство), какъв вид туризъм ще се развива в различните 

региони, според специализацията на регионите, стимулира ли се производството на 

алтернативна енергия, каква е политиката за опазване на културното наследство. И 
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докато в сегашния Програмен период акцентите са повече върху високите стандарти за 

качество, иновациите, хуманното отношение към животните, биологичното 

производство, опазване на общественото здраве, околната среда и биоразнообразието, в 

следващия период приоритетите се разширяват с дигитализация и цифровизация, 

енергийна ефективност, елементите на „зелената сделка“ и въглеродния преход, 

засилено използване на ВЕИ, внедряване на научните открития в земеделието и др. 

Секторните политики безспорно влияят върху диверсификацията на икономиката на 

селските райони и както могат да я стимулират, така могат и да я ограничат. 

Трябва да се отбележи, че на регионално ниво секторните политики могат да използват 

ресурсите ефективно или неефективно. Успешни и неуспешни примери има в световен 

мащаб - развитието на определени региони преминава през насърчаване с предимство 

на експортно ориентирани производства (вино, зехтин, сирена), преимуществено 

развитие на туризма за сметка на земеделието и др. Такъв тип диверсификация е 

печеливша и стабилизираща за икономиката в определен период от време, но не е 

съвсем устойчива – печелившият отрасъл може да фалира (поради природно бедствие, 

болести по растенията и животните, внезапна загуба на пазари заради конкурентно 

производство, политическа ситуация). Туризмът може да задуши всички останали 

местни производства (както става по нашето Черноморие) и да направи района силно 

зависим от конюнктурата – нещо, което се наблюдава в сегашно време заради Ковид-

пандемията. Същото важи и за сектори, които ползват региона като база, а пазарите са 

локализирани далеч извън територията (производство на технически култури като 

суровини, които се изнасят), те също усилват икономическата база, но не са 

ориентирани към потребностите на района, нито към потребностите на населението, 

което продължава да страда от липсата на определени продукти и услуги. Затова 

диверсификацията се свързва с балансираното развитие на всички сектори, съобразено 

и с по-общите държавни приоритети. 

Изборът на дейности при диверсификацията на селските райони се влияе и от пазарите 

и потребителското търсене. Например, търсенето на биологично произведени и 

фермерски продукти се увеличава по цял свят и това кара фермерите, вкл. и у нас, да 

диверсифицират дейностите си в този тип производство. Добавянето на стойност чрез 

производство на биологични плодове и зеленчуци, месо и млечни продукти и т.н. се 

счита за сравнително перспективен бизнес и се субсидира сериозно в ЕС като част от 

програмите за разнообразяване на дейностите в земеделието. Друг пример за 
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специфично търсене е различните видове алтернативен туризъм – все повече хора 

предпочитат да прекарат почивката си в диви места, по селата в къщи за гости, на 

къмпинг или във ферма, в спортни и развлекателни активности, отколкото по големите 

курорти. Това стимулира развитието на този тип бизнес в селските райони. Пандемията 

пък разшири директните продажби на земеделска продукция по интернет, за да се 

избегне пазаруването в големите магазини, като това даде възможност за развиване на 

дигитални платформи и приложения, създаване на онлайн магазини, вкл. и в малките 

населени места на ЕС. Пак заради пандемията много млади семейства се местят по 

селата или в малки градчета, за да работят от домовете си, което предопределя 

диверсификация на услугите – откриване на детски градини, образователни центрове 

или такива за спорт и развлечения, нови културни пространства.  

Когато се говори за диверсификацията на икономиката в селските райони, не трябва да 

се пропуска и съществената роля на подхода ВОМР в този процес. Интегрираният 

подход разчита на по-тясна координация на публичните секторни политики с тези на 

местното развитие, водено от местните общности. Същността на подхода 

ЛИДЕР/ВОМР е, че съчетава успешно всички нива на диверсификация – на отделните 

стопанства и на целия район, плюс държавната и европейска политика. Основан на 

участието на местните хора във формулирането на потенциала и проблемите на тяхната 

територия, подходът ВОМР на база заложените от държавата приоритети и секторни 

политики дава възможност на самата местна общност да решава в кои сфери и как да ги 

осъществява, включително и по отношение на диверсификацията на стопански 

дейности. Подкрепата приложена по този начин е ефективна, защото използва местните 

ресурси, изпълнява се от тези, които са я дефинирали и се насочва там, където е 

възможна. Така, от една страна се изгражда местен консенсус, съпричастие и доверие, а 

от друга развитието на отделните територии като съвкупност на един регион балансира 

неговото общо развитие чрез съчетаване на подходите „отдолу-нагоре“ и „отгоре-

надолу“ (регионалните и държавни политики). Подходът ВОМР повишава 

информираността и гъвкавостта в пазарното поведение на земеделските производители 

- търсенето и насочването към определени пазарни ниши, следенето на променящите се 

правила и изисквания, познанията за нуждите и проблемите на района, обобщения 

поглед върху съгласуваността на проектите – кои са подходящи и полезни за цялата 

местна общност и кои отговарят на секторните политики. МИГ се явява и нещо като 

посредник между идеите и желанията на местните общности и съгласуването им с по-
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общата политика на държавата по отношение на селските райони, тъй като балансът 

между приоритетите на селския район, на региона и държавната политика е залог за по-

траен и по-успешен резултат.  

5. Малките стопанства и диверсификацията според потребностите на 

Стратегическия план за ОСП на България. 

Стратегическите планове по ОСП на всяка държава от ЕС трябва да бъдат основани на 

предварителен анализ на местните национални условия и на оценка на потребностите 

във връзка с основните и специфични цели на новата ОСП след 2021 г. Според проекта 

за Регламент за правилата за подпомагане за Стратегическите планове, финансирани от 

ЕФГЗ и от ЕЗФРСР,  държавите  трябва да включат  анализ на силните и слабите страни 

и да идентифицират специфични потребности, във връзка с които да бъдат 

формулирани приоритети и изградени  съответните бъдещи мерки по първи и втори 

стълб на ОСП (бъдещата ПРСР). Както се вижда от таблицата по-долу, много голяма 

част от потребностите в българския Стратегически план са свързани с малките и средни 

стопанства, както и с необходимостта от диверсификация на икономиката на селските 

райони с цел тяхното устойчиво развитие. 

Специфични цели в проекта за 

Регламент за стратегическите 

планове, финансирани от 

ЕФГЗ и ЕЗФРСР 

 

Установени потребности 

според целите на Регламента  

в българския Стратегически план за ОСП 

 

 

 

 

 

 

 

а) подпомагане за достатъчно 

надеждни земеделски доходи и 

устойчивост в целия ЕС с цел 

подобряване на 

продоволствената сигурност;  

 

1. Необходимост от подпомагане на доходите на земеделските 

стопани, с цел сближаването им със средното равнище на доходи 

в другите сектори в икономиката. 

2. Повишаване на ефективността на подкрепата и увеличаване 

на икономическия потенциал на малките и средни стопанства 

3. Потребност от подпомагане на земеделските стопанства в 

секторите зеленчуци, трайни насаждения и преживни животни за 

увеличаване на икономическия им потенциал 

4. Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства в 

районите с природни и други ограничения 

5. Надграждане и диверсифициране на системата за управление 

на риска и управление на кризите в земеделието 

6. Оптимизиране на възможностите за напояване за намаляване 

на негативните последици от проявлението на природо-

климатичните рискове и увеличаване на добивите, включително 

чрез изграждане, възстановяване и модернизиране на 

хидромелиоративната инфраструктура в стопанствата. 
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б) засилване на пазарната 

ориентация и повишаване на 

конкурентоспособността, 

включително поставяне на по-

голям акцент върху научните 

изследвания, технологиите и 

цифровизацията; 

1. Повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в 

секторите производство на зеленчуци, плодове, мляко и месо от 

преживни животни, които са със стопанско значение за страната 

2. Подобряване на производителността и добивите на малки и 

средни стопанства в секторите на селското стопанство, 

осигуряващи продукти с по-висока добавена стойност 

3. Ускоряване на модернизацията и технологично обновяване на 

малките и средни стопанства 

4. Повишаване на ефективността, подобряване на пазарната 

ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност в 

малките стопанства 

5. Повишаване на износа на селскостопански продукти с висока 

добавена стойност 

6. Модернизация и внедряване на иновации и цифровизация в 

устойчиви стопанства, насърчаване на връзките между 

производителите и науката и създаване на условия за обмен на 

знания, иновации 

7. Гарантиране на по-добри условия за устойчиво развитие на 

сектор пчеларство и повишаване на доходите на стопанствата, 

повишаване на тяхната устойчивост и конкурентоспособност 

чрез модернизация на стопанствата, използване на 

цифровизацията, както и по-широкото прилагане на подвижното 

пчеларство 

8.Повишаване на конкурентоспособността на производителите и 

преработвателите в лозаро-винарския сектор, модернизация на 

стопанствата и предприятията за производство на вино. 

Стимулиране на експортната ориентация и подобряване на 

структурата в сектора. 

9.Подобряване на достъпа до финансиране (особено на малките 

и средни стопанства) 

 

 

 

 

 

в) подобряване на позицията на 

земеделските стопани във 

веригата на стойността;  

1.Повишаване нивото на организираност на земеделските 

производители 

2.Подобряване пазарния достъп на малките земеделски 

стопанства 

3.Допълване и подобряване на регулацията за директните 

продажби 

4. Разширяване и развитие на мерките и механизмите за борба с 

нелоялните търговски практики 

5. Засилване на контрола над вноса на суровини 

6.Осигуряване на необходимото количество и качество местни 

суровини за по-пълно използване на капацитета на 

предприятията и повишаване добавената стойност и 

ефективността на предприятията от ХВП 
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г) принос за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата и за адаптация към него, 

както и за устойчивата енергия;  

1. Намаляване на емисиите на парникови газове от селското 

стопанство. 

2. Увеличаване на органичния въглерод в почвата 

3. Производство на енергия от възобновяеми източници от 

селското стопанство (от водна, вятърна, слънчева, геотермална 

енергия и остатъчна/отпадъчна биомаса от селското стопанство) 

4.Потребност от използването на култури и сортове, 

приспособени към климата 

5. Потребност от прилагане на нискоинтензивни земеделски 

практики като консервационно, интегрирано и биологично 

земеделие 

6. Увеличаване на производството на биомаса с животински 

произход 

7.Противодействие с болестите по животните и борба с 

патогенните заболявания 

8. Устойчиво управление на горските територии, запасите от 

дървесина и въглерод в горската биомаса, за адаптиране към 

промените на климата. 

9. Устойчиво управление на горите, включително увеличаване на 

залесените площи в страната, опазване на горските 

местообитания, биоразнообразието и екосистемните услуги от 

горите 

 

 

 

 

 

д) насърчаване на устойчиво 

развитие и ефективно управление 

на природните ресурси като вода, 

почва и въздух;  

1.Поддържане на подходящ баланс на земеделските площи 

според вида на земеползване и поддържане на разнообразие на 

културите 

2. Подобряване качеството на почвите чрез продължаване на 

усилията за ограничаване на процесите на водна и ветрова 

ерозия 

3.Поддържане на добър баланс на запасеност на почвите с 

органично вещество 

4.Продължаване на поддържането на нисък азотен и фосфорен 

отпечатък в почвите 

5.Продължаване на прилагане на оптимизирана и устойчива 

употреба на ПРЗ, минерални и органични торове с цел опазване 

на водите 

6. Намаляване на емисиите на амоняк от селското стопанство 

7.Ефективно използване на водните ресурси чрез подобряване на 

водния баланс и дела на напояване, както и възстановяване и 

модернизация на хидромелиоративната инфраструктура 

 

 

 

 

1. Опазване и подобряване на природозащитното състояние на 

естествените и полу естествените местообитания, и на дивата 

флора и фауна от Европейски интерес. 

2. Опазване и подобряване на природозащитното състояние на 
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е) принос за защита на 

биологичното разнообразие, 

подобряване на екосистемните 

услуги и опазване на 

местообитанията и ландшафта;  

видове птици, свързани с обработваеми земи и тревни площи в 

земеделски земи 

3. Съхраняване и възстановяване на елементи на ландшафта и 

постигане на благоприятен природозащитен статус на постоянно 

затревените площи 

4. Насърчаване на извършването на земеделски дейности в 

райони с природни и други специфични ограничения 

5. Насърчаване на практиките за разширяване биологично 

земеделие 

6. Насърчаване на практики за справяне с генетична ерозия и 

внасяне на Инвазивни чужди видове (ИЧВ) и неместни, съгласно 

националното законодателство видове. 

7. Запазване и подобряване на генетичното разнообразие в 

животновъдството и растениевъдството в селското стопанство 

8. Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и 

наличието на подходящи растения. 

9. Опазване и подобряване на биологичното разнообразие, 

устойчиво управление на горите, горските местообитания и 

подобряване на екосистемните услуги, предоставяни от горите 

 

 

 

 

ж) привличане на млади 

земеделски производители и 

улесняване развитието на 

стопанска дейност в селските 

райони;  

1. Ускоряване на модернизацията на земеделските стопанства на 

младите стопани 

2. Увеличаване подкрепата за младите стопани и на фермерския 

доход и улесняване стартирането на стопанство 

3. Повишаване на професионално-квалификационното равнище 

на мениджърите и останалите заети в отрасъла 

4. Намаляване диспропорциите в земеделската заетост на 

младите стопани между различните райони и аграрни сектори 

5. Улесняване развитието на стопанска дейност в селските 

райони и създаване и подпомагане на стартирането на стопански 

и неземеделски дейности 

6. Стимулиране на иновативни или технологично интензивни 

производства и развиване на дейности в секторите на 

индустрията и на информационните услуги, които да допринасят 

за повишаване на добавената стойност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диверсификация на икономическата дейност. Стимулиране на 

нови производства в областта на биоикономиката и кръговата 

икономика 

2. Подобряване на здравните и социалните услуги 

3. Подобряване на публична инфраструктурата и технико-

комуникационните системи в селските райони чрез: 

3.1. Подобряване качеството на общинските пътищата чрез 

изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища, съоръжения и 
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з) насърчаване на заетостта, 

растежа, социалното 

приобщаване и местното 

развитие в селските райони, 

включително биоикономиката и 

устойчивото горско стопанство;  

принадлежностите към тях на територията на общини от 

селските райони. 

3.2. Подобряване на водоснабдяването и пречистването на 

водите, използвани за питейно-битови нужди, чрез изграждане, 

реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в селата и население места до 2000 

жители . 

3.3. Подобряване качеството на улиците на територията на 

общини от селските райони (изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях). 

3.4. Подобряване и облагородяване на публичните пространства 

чрез: изграждане или обновяване на паркове, градинки, улично 

озеленяване, детски площадки и спортни съоръжения. 

3.5. Подобряване енергийната ефективност на сгради, 

стопанисвани от местната власт. 

3.6. Доизграждане на съществуващи канализационни системи и 

осигуряване на подходящо пречистване за населените места под 

2000 е. ж. 

3.7. Осигуряване на високоскоростен широколентов достъп и 

изграждане на сигурна публична инфраструктура. 

4. Подобряване на обектите за развитие на традициите и на 

културно-историческите обекти 

5. Подобряване на състоянието на образователната 

инфраструктура с цел увеличаване на дела на населението, което 

има достъп до подобрени услуги 

6. Запазване на многофондовото финансиране, разширяване на 

териториалното прилагане и опростяване на прилагането на 

подхода ЛИДЕР/ВОМР 

 

 

 

 

 

 

и) подобряване на реакцията на 

селското стопанство в ЕС в 

отговор на обществените 

изисквания по отношение на 

храните и здравето, включително 

за безвредна, питателна и 

устойчива храна, както и за 

хуманно отношение към 

животните. 

1. Насърчаване и подпомагане на биологичното земеделие, както 

и на научните изследвания в тази посока 

2. Подобряване на контрола (лабораторна дейност), пазарна 

организация, реализация и маркетинг в конвенционалното и 

биологичното производство 

3. Насърчаване потреблението на биологични продукти чрез 

повишаване доверието на потребителите и включването им като 

задължителен елемент от веригата на предлагане на храни в 

частни и обществени заведения, в детски градини, училища, 

социални и здравни заведения. 

4. Подобряване качеството на храните, насърчаване 

консумацията на здравословна храна, повишаване 

информираността на потребителите, относно етикетиране на 

храните и засилване контрола при внос на суровини и храни. 

5. Подкрепа на производителите, участващи в схемите за 
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качество съгласно Регламент (ЕС)№ 1151/2012 относно схемите 

за качество на селскостопански продукти и храни 

6. Подобряване отглеждането на животните 

7. Намаляване употребата на анти микробни средства в селското 

стопанство. 

8. Интервенции за подобряване използването на торове и 

продукти за растителна защита в земеделието и повишаване 

ефективността на контрола на пазара и контрола върху 

употребата на ПРЗ и торове 

 

 

 

 

 

 

 

Хоризонтална цел: 

Модернизиране на сектора чрез 

стимулиране и споделяне на 

знанията, иновациите и 

цифровизацията в селското 

стопанство и селските райони и 

насърчаване на използването им  

в по-голяма степен 

1. Осигуряване на ефективни методи за събиране, 

систематизиране и анализ на цялостна и представителна 

информация за състоянието и развитието на Системата за 

споделяне на знания и иновации и цифровизация в селското 

стопанство /ССЗИСС/, включително чрез укрепване на 

взаимовръзките между участниците, подобряване 

функционирането на ССЗИСС (AKIS) и насърчаване 

разпространението на знания и иновации в селското стопанство 

2. Повишаване на професионалната квалификация на 

предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез 

адаптиране на формите за трансфер на знания към специфичните 

секторни особености. 

3. Насърчаване на различни форми на коопериране между 

различните участници в системата на ССЗИСС за подобряване 

ефективността от внедряването, разпространението и 

приложението на иновативни решения базирани на дигитални 

технологии и споделяне на знания, специфични за различните 

секторни производства. 

4. Цифровизация и дигитализация. Подкрепа за внедряването на 

цифрови технологии за управление на стопанствата и 

оптимизация на производствените и административните процеси 

 

5.1. Специфична цел 1: Подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и 

устойчивост в целия ЕС с цел подобряване на продоволствената сигурност 

Във връзка с първата специфична цел на Регламента в Стратегическия план на 

България са формулирани 6 потребности, повечето от които са свързани именно с 

малките стопанства. Обосновката е, че в страната продължава да има сравнително 

малък брой едри и средни стопанства и голям брой малки стопанства, като проблеми с 

доходите имат най-вече малките.  Икономическият потенциал на повечето стопанства е 

под средния за ЕС, стопанствата в чувствителните сектори и в необлагодетелстваните 
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райони са малки, в секторите зеленчуци, трайни насаждения и тревопасни животни 

доходите и икономическият потенциал са сред най-ниските.  

Първата потребност е свързана с: 1.Необходимост от подпомагане на доходите на 

земеделските стопани, с цел сближаването им със средното равнище на доходи в 

другите сектори в икономиката.  

Селското стопанство се характеризира с по-ниски доходи, в сравнение със средното 

равнище на другите икономически дейности не само у нас, но и  в целия ЕС. В периода 

след приемането ни в Съюза досега,  доходът от земеделие в България на зает в сектора 

е средно около 83% от средното заплащане в икономиката като цяло. По данни на НСИ, 

в селското стопанство този доход е 4,5 лв./час, докато общо за икономиката е 5,3 

лв./час.  Причините за недостатъчната доходност трябва да се търсят в преобладаващия 

дял на продукция с ниска добавена стойност и по-ниска производителност на 

земеделието, както и на големия дял незаплатен семеен труд, полаган предимно в 

малките стопанства. Според предварителните данни от преброяването на стопанствата 

през 2020 г., относителният дял на семейната неплатена работна ръка от всички заети в 

селското стопанство е 79%.  В малките стопанства земеделието често е и единственият 

източник на доходи. Ниските доходи са един от основните проблеми на малките 

семейни стопанства. За повишаване доходите на стопанствата се разчита предимно на 

Стълб I – директните плащания.  

Разликата между нетния среден доход между градските и селските райони също се 

движи в подобно съотношение. В ЕС в началото сегашния Програмен период разликата 

е била около 65%, докато в края му тя е приблизително 25%, като това е в резултат на 

нарастващия среден нетен доход в градовете с около 13%, а в селата с около 47%. Тоест 

разликата в доходите между градските и селските райони в ЕС намалява, но все пак 

остава съществена. У нас съотношението между средният нетен доход в селата и 

малките населени места е 56% от нетния доход на населението в градовете през 2017 г. 

и достига до 82% през 2020 г. Средният нетен доход в селата е 4919 лева, а този в 

градовете е 6013 лева. Нарастването в селските райони спрямо 2007 г. е с 43%, т.е. 

доходът почти се удвоява, но все пак остава много под нивата на средното за ЕС. В ЕС 

средния нетен доход на човек в селските райони е 16 015 евро, а в България е 2 523 

евро (4919 лева).  
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Средният годишен общ доход на лице от домакинството нараства със 72% спрямо 2007 

г. и достига 6013 лева през 2018 г., през 2019 г. е 6592 лева в, а през 2020 г. е 7002 лева. 

Разлики в доходите има и между отделните региони в България -  най-високи 

средногодишни доходи на лице от домакинството имат жителите на Югозападен район 

(където е и територията на МИГ) - 7324 лв.,  докато жителите на Северозападен район 

са с 5113 лв.  или с 29% по-малко. На ниво област най-високите средногодишни доходи 

на лице са в областите: София град – 8224 лв., Перник – 7049 лв., Пловдив – 6163 лв. и 

Благоевград (където е община Сандански)  – 6079 лв. Най-ниски средногодишни 

доходи имат лицата в областите Пазарджик – 4180 лв., София област – 4844 лв., Сливен 

– 4446 лв. и Търговище – 4576 лв.  

Като втора потребност в Стратегическия план във връзка с доходите и устойчивостта е 

записана  2. Повишаването на ефективността на подкрепата и увеличаване на 

икономическия потенциал на малките и средни стопанства.  

Въпреки нарастването на средния икономически потенциал на стопанствата в страната, 

той остава по-нисък в сравнение със средното равнище в ЕС. Причините са 

преобладаващият дял именно на дребните и малки стопанства, които не са в състояние 

да подобрят своята конкурентоспособност и пазарна ориентация, отливът от 

производства с висока добавена стойност (животновъдство, плодове и зеленчуци) и 

преобладаващо производство на зърнени и технически култури (ниска добавена 

стойност), липсата на коопериране, слаба позиция по отношение на пазарите.  

Икономическият потенциал на българските земеделски стопанства след влизането ни в 

ЕС стартира със среден СПО от 6 640 евро (2010г.), близо 4 пъти по-нисък от средния 

за ЕС. В периода до 2018 г. средният икономически потенциал нараства значително  и 

достига 18 787 евро, но пак е по-нисък от средноевропейския - 34 787 евро. Трябва да 

се направят две уточнения – първото е, че въпреки размерите на средния СПО за ЕС, 

между  различните държави има драстични разлики – например в Гърция средният 

СПО на стопанствата е 11 059 евро, а в Полша - 17 726 евро, т.е. по-нисък от този в 

България, за сметка на това във Франция средният СПО е 134 371 евро, тъй като там 

повечето стопанства са големи. Второто уточнение е, че и между различните видове 

стопанства у нас също има значителни разлики – повишеният среден СПО се дължи 

най-вече на високия  СПО на стопанствата, отглеждащи свине и птици -  53 390 евро и 

на тези със зърнени култури  -  48 760 евро, в тези сектори са и големите стопанства. С 
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най-нисък икономически потенциал остават смесените животновъдни стопанства - 

2 049 евро и тези с трайни насаждения - 4 089 евро, като причината е, че това са в 

голямата си част са малки и много малки стопанства. Едновременното намаление в 

броя на специализирани земеделски стопанства, отглеждащи зеленчуци (14 235 СПО, 

по-нисък от средния за страната), както и свиването на площите и икономическия 

размер и ниската плътност на животновъдството (8 563 СПО) обуславят 

необходимостта от продължаване на подкрепата за тези сектори, в които също 

преобладават малките стопанства.  

По отношение на потребност 4.Укрепване жизнеспособността на земеделските 

стопанства в районите с природни и други ограничения, трябва да се каже, че тя също 

засяга предимно малки стопанства, които са ограничени в дейността си и поради 

географските особености на териториите, в които са разположени. В стопанствата с 

планинско земеделие през 2010 г. е произведена 2,2 пъти по-малко продукция, в 

сравнение с всички стопанства, през 2013 г. тази разлика е 4,6 пъти, а за 2016 г., 

съответно – 3,5 пъти. Както се вижда, разликите са значителни, а субсидиите имат най-

съществена роля при формиране на доходите на земеделските стопанства с природни и 

други ограничения. Нетният им доход без субсидии е с тенденция към намаление и е 

отрицателна величина, което прави подпомагането на тези стопанства жизнено важно. 

5.2. Специфична цел 2: Засилване на пазарната ориентация и повишаване на 

конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху 

научните изследвания, технологиите и цифровизацията 

По втората специфична цел от Регламента отново по-голямата част от 

идентифицираните в Стратегическия план потребности са фокусирани върху малките и 

средни стопанства. Анализът установява, че се наблюдава висока ефективност и 

конкурентоспособност при зърнените и технически култури, както и окрупняване в 

производството на свинско и пилешко (ферми от промишлен тип), съответно в тези 

сектори са и най-големите стопанства. От друга страна, ниската конкурентоспособност, 

намаляване на производството и ниската добавена стойност в секторите месо от 

преживни и сектора мляко са проблем, заради малките и средни  семейни стопанства, 

както и в сектора на зеленчуците, трайните насаждения и в лозаро-винарския сектор. 

Затова и в първата потребност на тази цел 1.Повишаване на конкурентоспособността на 

стопанствата в секторите производство на зеленчуци, плодове, мляко и месо от 
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преживни животни, които са със стопанско значение за страната, е насочена отново към 

малки и средни стопанства. В България малките стопанства представляват 78% от 

всички млечни стопанства, като средният размер на такова стопанство е 12 хил. евро, 

докато например във Франция е 197 хил. евро. Липсата на ефективен размер на 

стопанствата, който да гарантира икономии от мащаба, добра производителност и 

стабилна възвращаемост, е една от причините за влошеното състояние на млечния 

сектор, вкл. и преработката на млечни продукти. Подобно е състоянието и в 

месодайното говедовъдство, където икономическият потенциал на специализираните 

стопанства намалява чувствително. Брутната продукция от месо от дребен рогат 

добитък се понижава с 19% в периода 2007-2016 г., а добавената стойност се съкращава 

с 44%. Една от причините е отново в сравнително високия дял на полупазарните и 

малки стопанства и в тези сектори. 

Втората потребност 2.Подобряване на производителността и добивите на малки и 

средни стопанства в секторите на селското стопанство, осигуряващи продукти с по-

висока добавена стойност е базирана на  нуждата от повишаване на добавената 

стойност на цялото българското земеделие, свързана с неефективното използване на 

ресурсите на производство (земя и животни) и водещо до по ниска производителност, 

възвращаемост и рентабилност. Това отново се обяснява с влошената стопанска 

структура и диспропорцията на малки и големи стопанства в различните сектори на 

земеделието. В България в големите стопанства се развива ефективно и 

конкурентоспособно производството на култури с ниска добавена стойност (зърнени и 

технически), които обаче изискват и по-ниски вложения на единица площ, откъдето се 

получава и по-ниската възвращаемост. Екстензивните и с високи разходи на площ 

сектори в земеделието (животновъдство, плодове и зеленчуци), където са и малките 

стопанства, отбелязват регрес, малките и средни стопанства не могат да реализират 

достатъчно производителност и ефективност. Животновъдството например се свива 

заради ниската си продуктивност, трудностите при реализацията на продукцията на 

добри цени, увеличаване разходите за отглеждане на животните заради спазване на 

новите европейски стандарти и недостига на работна сила. Малко по-добре е 

състоянието на сектора на плодовете и зеленчуците, където все пак присъстват и 

големи стопанства и е възможна частична механизация на производството – т.е. 

намаляване на разходите и по-висока ефективност.  
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Следващата потребност 3. Ускоряване на модернизацията и технологично обновяване 

на малките и средни стопанства е изведена на база ниското им техническо и 

технологично равнище, което е сред най-основните проблеми на малките стопанства в 

България. До голяма степен то е исторически обусловено – примитивно и остаряло 

оборудване, изоставен и неподържан сграден фонд, преобладаващ дял на ръчния труд. 

Малкият размер пречи на инвестициите за модернизиране на инвентара и закупуването 

на нова земеделска техника, както и за технологичното обновление. Трябва да се 

подчертае, че причините за това са не само липсата на средства у собствениците, но и 

спецификата на отглежданите култури и животни и  земеделието от смесен тип, което 

се развива в малките стопанства. Има производства, които не могат да бъдат 

механизирани – например голяма част от зеленчукопроизводството, което предполага 

предимно ръчна работа. Същото важи и за част от животновъдството, където е 

възможна частична механизация на процеса – примерно на доене и хранене, но по-

голямата част от него остава зависима от човешкия фактор.  

Малките стопанства у нас имат ниска капитализация и обезпеченост с дълготрайни 

материални активи и са в затруднено положение и заради недостига на финансов 

ресурс за реинвестиции.  През последните три години факторната доходност към 

разходите за амортизации на основен капитал на земеделието в България е около 13 

евро на единица капиталов разход, докато в ЕС този показател е 2,8 евро за единица. 

Това означава, че нивата на капиталовите разходи у нас са много по-ниски отколкото в 

ЕС, а високото съотношение между факторна доходност и разходите за използване на 

капитала показва много по-ниската обезпеченост с техника и технологии в малките 

стопанства. 

През базовата 2016 г. (предишно преброяване на стопанствата) на всеки 2,5 стопанства 

у нас се пада по 1 трактор и на около 1,7 от стопанствата, специализирани в 

зърнопроизводството се пада по 1 регистриран комбайн. Това свидетелства за 

наличието на голям брой малки стопанства, които продължават да съществуват без да 

имат материално-технически, поземлени и икономически перспективи да се развиват и 

да осъществят някакъв растеж.  Нещо повече - понякога стопанствата са толкова малки, 

че освен че нямат възможност, няма и смисъл да притежават всичките необходими 

машини, инвентар, постройки и т.н.,  икономически по-ефективно е  ползването на 

външни услуги (наемане или някаква форма на сдружаване и съвместно ползване на 

техника). Механизацията и обновяването на материалното оборудване в много от 



46 
 

случаите е неприложим модел за модернизиране на стопанства с твърде малко или без 

никаква земя (например пчеларите). Следователно, модернизацията на малките 

стопанства трябва да бъде подпомагана не само в сферата на закупуване на нова 

техника и обновяване на сградния фонд, а и в посока въвеждането на нови технологии 

на производство, добри земеделски практики, системи за качество и безопасност на 

храните, съобразени със спецификата и обема на тяхното производство. „Съществува 

отчетлива необходимост да се увеличи инвестирането в преструктуриране, 

модернизиране, иновации, диверсифициране на стопанствата, въвеждане на нови 

технологии и възможности, основани на цифровите технологии, като например 

прецизно земеделие, използване на технологията на големите информационни масиви и 

чиста енергия, за да се подобрят устойчивостта, конкурентоспособността и 

издръжливостта на отделните стопанства“ (Съобщение на ЕК, 2017 г.). 

Затова и като потребност е изведена необходимостта от 6. Модернизация и внедряване 

на иновации и цифровизация в устойчиви стопанства, насърчаване на връзките между 

производителите и науката и създаване на условия за обмен на знания, иновации. 

България изостава от останалите членки на ЕС по отношение на навлизането на 

цифровите технологии в икономиката и особено в земеделието. През последните две 

години страната ни се нарежда на 26-то място в ЕС по този показател, макар че по 

достъп до широколентов интернет сме близо до средноевропейското равнище (97%). 

Иновациите и новите технологии, включително в дигиталната област, се отличават с 

високи цени и високи разходи за внедряване. Големите стопанства са естествената 

целева група, където този тип земеделие най-лесно и бързо може да се развие, в много 

от тях вече се използват сателитни технологии за проследяване на реколтата, събиране 

на данни чрез дронове, цифровизация на процесите.  

Малките стопанства също могат да се включат в използването на новите технологии, 

макар и по различен начин. В съвременната селскостопанска практика съществуват 

възможности за внедряването на производствени иновации и с по-малко разходи, 

например свързани с подобряване на сортовете, породите, системата на торене и 

растителната защита, хоризонталната диверсификация на културите и сеитбооборота, 

компютризация и автоматизация в животновъдството, приложими дори в малките 

ферми, с организацията на труда, хигиенните условия, а също и технологии, щадящи 

околната среда, особено в областта на възобновяемата енергия за собствени нужди, 

водите и отпадъците. За да станат възможни подобни инвестиции, необходим е по-
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засилен обмен на научни знания между фермерите и съответните институции, който 

трябва да стане достъпен и за най-дребните стопанства, което пък ще им позволи да 

повишат ефективността на производствата си. 

Липсата на възможности за собствени инвестиции и влошеният достъп до външно 

финансиране са друг от големите проблеми на малките стопанства, във връзка с което е 

формулирана потребността 9. Подобряване на достъпа до финансиране, като се има 

предвид финансирането извън получаваните по линия на фондовете европейски 

субсидии - кредитиране, лизинг, частни инвестиции, финансови инструменти за 

управление на риска. Проблеми при осигуряване на финансиране от търговски банки 

срещат предимно малките и част от средните стопанства, както и развиващите дейност 

в селските райони микропредприятия, които не разполагат с активи на голяма стойност 

и не могат да покрият изисквания на банките за обезпечение. Предварителната оценка 

за финансови инструменти по ПРСР 2014-2020 г. показва, че затруднения с осигуряване 

на кредит имат и животновъдните стопанства, които са смятани от търговските банки 

за по-рискови и средните лихвени нива за тях обикновено са по-високи. В допълнение, 

трудности при осигуряване на външно финансиране могат да изпитат и някой по-

специфични групи стопани, като организациите и групите на производители, 

оперативните групи по ЕПИ за изпълняваните от тях иновативни проекти и младите 

фермери, които стартират земеделска дейност. Също така, кризата, причинена от 

СOVID 19, създаде проблеми с ликвидността на всички стопанства и показа 

необходимостта от достъп до оборотни средства на приемливи лихвени нива за 

продължаване на дейността им. Това изисква разработване на специални финансови 

инструменти за облекчаване на достъпа на земеделските производители до външни 

финансови ресурси. Конкретните случаи и форми на финансиране чрез финансови 

инструменти в Стратегическия план ще бъдат определени на база резултатите от 

предварителната оценка за тяхното използване, както и въз основа на рамката на 

подготвената за това инвестиционна стратегия. 

Действащата до момента система за управление на риска включва в себе си 

инструменти, основно базирани на държавни помощи. Прилага се схема за обезщетение 

на земеделските стопани при 100% загуба на продукция или на селскостопански 

животни при природни бедствия. Фермерите, които имат щети под 100%, не подлежат 

на обезщетение. Това налага разработване на механизми за компенсиране на загуби при 

щети под 100 %, при разпределяне на риска между земеделския стопанин и държавата, 
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при отчитане не само на количествени, но и качествени щети. От схемите за 

застраховане се възползват предимно големите стопанства. Налице е необходимост от 

разширяване на подпомагането при сключването на застрахователни премии, което би 

могло да стимулира обхващането на по-голям брой земеделски стопани, вкл. и малки в 

процеса по застраховане на земеделската продукция с цел намаляване на риска. 

5.3. Специфична цел 3: Подобряване на позицията на земеделските стопани във 

веригата на стойността 

Потребностите формулирани по тази специфична цел от Регламента са свързани от 

една страна със слабите пазарни позиции на малките земеделски стопанства, а от друга 

с недостатъчната интеграция между производители и преработватели (вертикална 

диверсификация). За малките ферми това се дължи и на ниската степен на сдружаване в 

групи и организации на производителите, което им пречи да постигнат по-добри 

договорни условия с търговците, както и да разширят пазара на продуктите си. 

Анализът показва добра пазарна позиция на големите стопанства в секторите зърно и 

технически култури във веригата на стойността, нараства добавената стойност на 

мелничарските продукти, нишесте и нишестени продукти, растителни масла, хляб и 

тестени изделия, донякъде и на биологичните продукти. На другия полюс са малките 

стопанства в чувствителните сектори, които са с изключително слаби пазарни позиции, 

а значителен дял от тях са практически изключени от веригата на стойността. При 

много от основните земеделски продукти има висока асиметрия на изкупните цени с 

цените на дребно по веригата.  По-високите разходи за дистрибуция и по-голямата 

пазарна сила на посредници и търговци на едро пречат на малките производители да 

получат добри пазарни цени. Освен това, ограниченията са резултат и от непостоянното 

качество и невъзможността за гарантиране редовността на доставките от страна на 

малките стопанства  - например големите търговски вериги поставят строги изисквания 

на еднаквост на качеството и външния вид на продуктите, което е непостижимо за 

дребен производител. 

Сериозен проблем е и липсата на дългосрочни договори с преработватели, като 

причините са нестабилността на цените, рискът от неизпълнение на договорните 

задължения от страна на малките стопанства. За разлика от развитите държави в ЕС, у 

нас земеделските тържища и борси са все още недостатъчно и са превзети предимно от 

търговци на едро,  не са разработени и другите елементи на системата на търговия със 
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земеделски стоки – аукциони, фючърсни договори и др., с изключение донякъде за 

зърнените култури. В България директните продажби на селскостопански продукти 

също са ограничени и се осъществяват по неформални канали. От 2010 г. е въведена 

законодателната рамка за прилагане на директни продажби (Наредба №26), но тя 

поставя високи изисквания към производителите, ограничава обема и дела на 

продукцията от животински произход, а също и регионите, в които може да се 

предлага. Слабо развити са и схемите за доброволно сертифициране на продукти и 

храни, а също и на къси вериги за доставки. Липсва интегриране на местните храни и 

директните продажби в стратегиите за развитие на туризма по региони. Това пречи 

малките производители да добавят стойност на основата на качеството и произхода на 

продукцията. Липсата на умения и знания за проучване на пазарите, слабата 

информираност за пазарната конюнктура и маркетинг на продукцията също влошава 

пазарните позиции и намалява способността на земеделските производители да 

отговорят бързо и адекватно на пазарните тенденции. 

За подобряване на пазарните позиции като първа потребност спрямо тази специфична 

цел е изведена 1.Повишаване нивото на организираност на земеделските 

производители.  Проблем на малките стопанства у нас е малкият брой  организации и 

групи на производители и недоверието към всякакъв вид коопериране и обединяване, 

което донякъде се дължи и на лошия опит с ТКЗС в миналото. Други причини са 

значимите различия в качеството на произвежданата продукция от по-малките 

стопанства, дължащи се на използваните технологии, мащаб на производство и 

сортове/породи, които също демотивират сдружаването. Предполага се, че ОП трябва 

да гарантира еднородност на качеството на продукцията на членове си. Тоест при 

сдружаване между различни по технологично развитие и размер стопанства към по-

изостаналите ще трябва да бъдат насочени по-голямата част от подкрепата, получена по 

линия на европейското подпомагане, което лишава от стимул за участие по-развитите и 

продуктивни стопанства. 

Земеделските кооперации също са намалели почти три пъти в сравнение с 2007 г., като 

това е резултат от излизането на собствениците на земя от кооперациите с цел 

продажба или арендуване на земята на по-висока цена, като съответства и на 

тенденцията в целия ЕС към отмиране на кооперациите и включване на 

производителите в групи и организации като по-ефективна форма на управление и 

търговия със селскостопанска продукция. Вече се спомена, че в някои случаи 
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модернизацията на малките стопанства минава през съвместно ползване на техника и 

услуги, а по-доброто представяне на пазара – през съвместните маркетингови усилия. 

Малките стопанства имат потребност от субсидиране и на общи инвестиции за 

изграждане на напоителни системи, купуване на семена, торове и т.н., тъй като 

разходите са непосилни за отделния дребен производител. Необходима е финансова 

подкрепа и за  насърчаване на обединени усилия при продажбите и маркетинговите 

подходи с цел постигане на по-добри цени и договорни условия с едрите търговци или 

борсите. Затова мотивацията на земеделските производители за членство в групи и 

организации на производителите трябва да бъде повишена и степента на тяхното 

подпомагане да бъде увеличена. Целта е да бъдат направени инвестиции в оборудване и 

въвеждане на иновации, които са невъзможни за осигуряване от отделните земеделци. 

Наред с хоризонталния подход е наложително насърчаване на вертикалния модел на 

сдружаване между производители и преработватели, което да стимулира осигуряването 

на местни суровини и повишаването на ефективността на производството и 

преработката. Затова втората потребност 2.Подобряване пазарния достъп на малките 

земеделски стопанства е свързана най-вече със секторите „Мляко и млечни продукти“, 

„Месо“, „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“, в които намаляват 

едновременно делът на първичното производство и добавената стойност. Особено 

остър е проблемът за млечното животновъдство. Като се има предвид, че 49% от 

суровото мляко остава за собствена консумация или се реализира чрез директни 

продажби и същевременно само 15% от произведеното мляко е от регистрирани по 

Наредба № 26 от 2010 г. за директни доставки на малки количества суровини обекти, 

става ясно, че около 30% от произведеното мляко изобщо не се реализира на пазара. 

Достъпът до пазара на тези стопанства става по-скъп и труден заради необходимостта 

от въвеждане на нови стандарти и изисквания, въведени през 2015 г. 

До голяма степен малките стопанства са зависими от законодателните решения и 

политики относно продажбите. Налага се потребността от облекчаване на 

изискванията, регламентиращи късите вериги на доставка, което е предпоставка за 

изсветляването им и свободното им функциониране. Либерализирането на директните 

продажби  чрез нова наредба е особено важно за малките стопанства от сектора на 

плодовете и зеленчуци и от животновъдството – мляко, месо, яйца, тъй като чрез тях 

дребните земеделци биха могли да си осигурят предварителни договори за продукцията 

например с определен брой семейства от близките градове (много разпространена 
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практика в западна Европа), както и свободно да предлагат продуктите си в 

специализирани сайтове по интернет и така да постигнат известна финансова 

предвидимост и стабилност.Това е формулирано в потребност 3.Допълване и 

подобряване на регулацията за директните продажби. Разширяването на онлайн 

продажбите е особено важно в последните две години заради пандемията. 

Тъй като подобряването на пазарните позиции за малките стопанства не може да бъде 

постигнато по линия на чисто пазарната конкуренция с големите производители, 

необходими са както централизирани политики на ниво държава и региони, така и 

преориентиране на самите стопанства към специфична нишова продукция и нови 

маркетингови подходи. Реализацията на продукцията зависи и от множество фактори, 

които са извън самото стопанство – например дали има близък пазар за такава 

продукция (която е с много малка трайност и трудно се транспортира), дали в района 

има достатъчно и платежоспособни клиенти, постижими ли са изискванията за 

безопасност и произход на храните от конкретния малък фермер, има ли той 

достатъчно средства за „преустройство“ на производството.  

Така създаването на местни фермерски пазари също би подобрило пазарната 

реализация на продукцията на малките стопанства. Затова в този приоритет е записано, 

че е необходимо е да се осигури подкрепа за създаване и изграждане на публична 

пазарна инфраструктура, каквато има в редица европейски държави. Например в 

Италия такива „пътуващи“ пазари се правят ежедневно от общините, като във всеки 

ден от седмицата са в различни населени места на дадена община, а в неделя – 

обикновено в града-център, като местата, на които се разполагат сергиите са абсолютно 

безплатни за фермерите. У нас такива фермерски пазари са спорадични и то само в 

големите градове – няколко пъти годишно. В България почти няма практика в 

свързването на местните продукти (или местната кулинарна традиция) с промоцията на 

туристически забележителности, нито местните храни влизат в менюто на местните 

ресторанти и хотели, отсъстват общите марки за храни като белег за териториална 

идентичност (практика също твърде разпространена в Европа), слабо развита е 

регистрацията на храни с географски означения (Защитено наименование за произход и 

Защитено географско указание), които са произвеждани предимно от малки земеделски 

производители в страните от ЕС. В тази връзка, почти отсъстват и т.нар. „къси вериги“ 

на доставка – продукти в магазините на дребно да се зареждат предимно от околните 

производители, а не от борсите. Няма практика за сътрудничество между местни малки 
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производители и публичните власти, например снабдяване на детски градини и 

училища само от местни производители, което пък е спънато от Закона за 

обществените поръчки.  

С проблемите най-вече на малките стопанства е свързана и потребност 4. Разширяване 

и развитие на мерките и механизмите за борба с нелоялните търговски практики. 

Данните показват, че в последните пет години разходите за реализация на българските 

производители са се увеличили от 30% до над 50% от стойността за някои продукти в 

резултат на неподлежащите на договаряне условия на международните търговски 

вериги и изискванията за опаковане, етикетиране и съхранение. Голяма част от 

дребните производители продават на загуба или без печалба, като частично 

компенсират чрез другите канали. Измерени са високи стойности на ценова асиметрия 

в предаването на изкупните цени по пазарната верига за секторите зърно, мляко, 

свинско месо, плодове и зеленчуци, което показва, че движението на изкупните цени и 

цените по търговската верига се разминават съществено, което обикновено ощетява 

производителите. Големите търговските вериги прилагат нелоялни практики, затова и в 

този случай трябва да се защитят интересите на малките земеделски производители и 

на преработвателите. 

Високата концентрация на производството в хранително-преработвателния сектор 

(големите предприятия) и в търговията (чужди вериги) налага въвеждането на  

механизми за по-ефективното и пълно приложение на Закона за защита на 

конкуренцията, както и за по-справедливо определяне цената на селскостопанските и 

хранителните продукти в рамковите договори на производителите с търговците и 

посредниците. Повече прозрачност в ценообразуването ще бъде от полза и на 

потребителите. 

Слабата интеграция на земеделието с преработвателния сектор също е проблем 

предимно за малките стопанства – преработвателните предприятия изкупуват 

продукцията главно на големите ферми поради същите причини, посочени за 

търговските вериги магазини – еднаквост на качеството и вида на продукцията в 

големи обеми; малките стопанства често са отдалечени от районите на производство и 

транспортът се оказва проблем не само заради разстоянията, но и заради кратката 

трайност на продукцията.  
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В тази връзка са формулирани и потребностите за 5.Засилване на контрола над вноса на 

суровини, както и за 6. Осигуряване на необходимото количество и качество местни 

суровини за по-пълно използване на капацитета на предприятията и повишаване 

добавената стойност и ефективността на предприятията от ХВП.  

Отрицателната тенденция на спад в производството на продукти, за които има по-

големи възможности за създаване на добавена стойност чрез съхранение, преработка и 

маркетинг в селските райони, продължава в цяла Европа, като тенденцията е много 

видима и у нас. Това се предопределя не само от политиката на субсидии, която 

подкрепя специализираните производства с големи обеми, но и от  преобладаващата 

структура на износа – по-висок относителен дял на търсенето на непреработените 

продукти (предимно суровини за индустрията) и съответно попадането на  по-голямата 

част от аграрния износ в ниските ценови равнища. В България земеделието също се 

ориентира към свръх интензивни производства - на зърно и технически култури, т.е. 

обратно пропорционално на стоки с висока добавена стойност, като за разлика от 

Западна Европа, където това се компенсира от все пак относително стабилни във 

финансово отношение средни ферми с традиции, у нас изкривяването на пазара 

продължава, въпреки политиката на подпомагане на сектори, различни от промишлено 

земеделие – зеленчуци, плодове и животновъдство, лозарство и пчеларство. 

В България от една страна има  концентрация на преработката на храни в големи чужди 

предприятия, които изкупуват цялата налична продукция, а от друга страна – недостиг 

на местни суровини за преработка поради намалялото първично производство в някои 

от екстензивните сектори. Достатъчно местни суровини няма в секторите от ХВП за 

производство и преработка на месо и месни продукти, производство на мляко и млечни 

продукти, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. Капацитетът на 

преработвателните предприятия за преработка на червено месо е натоварен частично, 

което оскъпява продукцията и намалява тяхната конкурентоспособност. За да работят 

преработвателните предприятия се налага внос на суровини в абсолютно всички 

сектори, с изключение на зърнените и технически култури.  

Затова е необходимо проследяването на капацитета на големите преработвателни 

мощности и приоритет на инвестициите в малките стопанства, за да създават собствена 

преработвателна база, в която да произвеждат продукти, отговарящи на пазарното 

търсене. Стимулирането на производство на фермерски и натурални храни, нишови 
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продукти (екзотични гъби, подправки, редки зеленчуци и плодове, деликатеси, вино, 

зехтин, колбаси, етерични масла и добавки) или на биологични храни, производство на 

традиционни за съответния район продукти, поощряване на производството на 

земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно 

специфичен характер ще стимулира използването на  местни суровини и не само ще 

засили отделните малки стопанства, но и ще създаде нови работни места, ще задържи 

населението в селските райони, както и ще осигури по-здравословна, по-разнообразна и 

по-качествена храна за потребителите. 

5.4. Специфична цел 4: Принос за смекчаване на последиците от изменението на 

климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия; Специфична 

цел 5: Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на 

природните ресурси като вода, почва и въздух; Специфична цел 6: Принос за 

защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и 

опазване на местообитанията и ландшафта 

Във връзка с тези специфични цели са формулирани разнообразни потребности за 

намаляване на емисиите, опазване на почвите, водите и биоразнообразието, като 

потребностите са насочени и към големите, и към малките и средни стопанства. Като 

положителна тенденция са подчертани данните, че парниковите газове, емитирани от 

селското стопанство у нас се понижават с 52% в до 2017 г., а усвоената енергия в 

сектора „Селско, горско стопанство и рибовъдство“ намалява. Секторът допринася едва 

за 10,69% от общата сума на емисиите на парникови газове в България. За сметка на 

това, от всички сектори именно секторът „Горско стопанство“ има най-висок дял в 

поглъщането на въглеродни емисии. Според оценките на Националния доклад за 

инвентаризация на емисиите на парникови газове, горите са компенсирали около 12% 

от всички емисии. Като отрицателна тенденция се отчита, че България е сред 

държавите-членки с най-голяма загуба на земи с висока природна стойност (те са под 

0,2% от цялата ИЗП), поради интензификацията на земеделието, като загубите са най-

високи в централната част на страната, района на Дунавската равнина и Добруджа. 

Площите за биоземеделие също заемат все още малък дял от обработваемата земя.  

Трябва да се каже, че макар да срещат по-големи трудности при въвеждането на новите 

екологични стандарти, най-вече заради липсата на средства, самата структура на 

малките стопанства гарантира по-висок стандарт на грижа за околната среда. 
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Обикновено те се занимават със смесено земеделие и по естествен начин осъществяват 

сеитбооборот на култури, които зреят в различно време на годината, предотвратява се 

появата на плевели и вредители също по естествен път - чрез други растения или 

животински видове, затова не се използват изкуствени торове (които са и твърде скъпи 

за дребния фермер) и друга химия,  практикуват се традиционни екстензивни 

технологии, оползотворяват се по-добре и се рециклират хранителните вещества в 

рамките на фермата - растенията служат за фураж на добитъка, животните дават тор за 

растенията, като по този начин се създава стопанство с безотпадно производство, т.е. 

това е в основата на кръговата икономика. Екстензивната паша пък допринася за 

намаляване на уплътняването на почвата вследствие на по-малкия брой животни на 

единица площ, способства за предпазване на почвите от ерозия, запазва  

биоразнообразието от пасищни видове растения, допринася за увеличаване на 

органичния въглерод в почвата и съответно поддържа тенденцията за намаляване на 

нетните емисии на СО2. 

Тясната зависимост между наличните естествени ресурси и малкото земеделие е ос-

новна причина дребните фермери по-стриктно да пазят природата – те  я поддържат в 

оптимално състояние, тъй като трудно могат да компенсират увреждането например на 

почвите и водите с допълнителни разходи за химия. Използваният предимно ръчен 

труд в малките стопанства е много по-щадящ за околната среда. Обикновено малките и 

разнообразни земеделски площи не се третират с пестициди и така имат съществено 

положително значение за биоразнообразието. Малките производства също така 

спестяват емисии от парникови газове за съхранението и транспортирането на далечни 

разстояния, както се случва с продуктите на интензивното  едро земеделие.  

Доказано е, че в малките стопанства се запазват земеделски култури и породи, които 

иначе биха изчезнали. На европейско равнище броят на сортовете култури, отглеждани 

с промишлени цели е малък, а местните сортове и породи животни се заменят с 

индустриални.  Местните породи и сортове обаче имат важна роля в осигуряването на 

разнообразни храни, за запазване на биологичното разнообразие и за поддържането на 

поминък за населението и местното производство в районите. Примери могат да бъдат 

дадени с редки породи животни или местни сортове растения, чийто генофонд е 

запазен само чрез малките стопанства и едва в последните години е обект на интерес и 

от по-големи производители (например някои характерни сортове лозя като рубин, 
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мавруд и гъмза, които след 80-те години са били изместени от френски сортове или 

уникални породи като родопското говедо, каракачанската овца и дунавския кон).  

Малките стопанства са изключително важни и за запазване на ландшафта.  

Характерният пейзаж на европейското и българското село включва редуване на 

пасища, гори, ниви и градини и той съществува само там, където стопанствата са малки 

и се занимават с разнообразно земеделие, за разлика от големите промишлени ферми, 

които обработват еднообразни блокове земя., а този ландшафт предполага и 

използването на селските райони като територия за туризъм и отдих, а не само за 

земеделие – т.е. предпоставка е за диверсификацията.  

5.5. Специфична цел 7: Привличане на млади земеделски производители и 

улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони 

За реализацията на тази специфична цел в Стратегическия план са формулирани 6 

потребности, които до голяма степен отговарят и на проблемите най-вече на малките 

стопанства – възраст на собствениците и застаряване на някои от секторите на 

земеделието, проблеми с наследяването, ниска квалификация, малък размер на 

генерираните доходи и неприемливи условия на труд в селскостопанския отрасъл, 

който продължава да бъде непривлекателен за по-младите хора. 

Възрастта на собствениците е сред основните проблеми предимно на малките 

стопанства. Според Доклада на ЕК за малките стопанства, преди 2013 г. на всеки 100 

управители на земеделски стопанства над 55 години са се падали по 14 управители на 

земеделски стопанства под 35 години – цифра, която е спаднала на 10,8 по-млади 

управители на земеделски стопанства през 2013 г., а в периода 2004 – 2013 г. средната 

възраст на земеделските стопани в ЕС се е увеличила от 49,2 на 51,4 години и най-

малките стопанства най-често се управляват от много възрастни земеделски стопани. 

Проблемът не идва от възрастта сама по себе си, а от факта, че жизненият цикъл на 

едно малко стопанство обикновено съвпада с този на собственика, както и от по-

ниската предприемаческа активност и култура на по-възрастните поколения. 

Демографската ситуация в България, застаряващото население в селските райони и 

миграцията към градовете предопределят неблагоприятната възрастова структура на 

управляващите малки стопанства и у нас. Наблюдава се ясна тенденция малките 

стопанства да се поддържат от хора в пенсионна възраст, предимно над 60 и 65 
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годишна възраст, както и пълната липса на интерес и приемственост от страна на 

техните наследници. 

Данните на Евростат сочат, че само около 6% от фермерите в ЕС са под 35 години. 

Най-много млади земеделски стопани има в Австрия – 22% от броя на фермерите там, в 

Полша – 20%, Словения – 19%. На другия полюс - най-малко фермери до 40 г. са 

отчетени в Кипър – 3% от общия брой на фермерите и в Португалия - 4 %. България е 

на седмо място в ЕС с 14% млади фермери – все пак процент по-висок от средния.  

Предварителните данни от преброяването през 2020 г. отчитат положителна тенденция 

за увеличение на управителите на възраст между 25 и 54 години, което е за сметка на 

намалението на относителния дял на управителите над 55-годишна възраст. През 2010 

г. собствениците на стопанства над 65 г. са 40% от всички собственици, а през 2020 г. 

този процент намалява до 31%. За същия период собствениците до 44 години нарастват 

от 11% на 16%. Относителният дял на лицата, заети в управлението на земеделски 

стопанства на 24 г. и по-малко, за 2020 г. остава непроменен спрямо 2010 г. – само 1%. 

Най-голям брой млади стопани има в секторите полски култури, тревопасни животни и 

трайни насаждения, а в последните два сектора преобладават малките стопанства.  

Основната група от причини, които демотивират младите хора да се занимават със 

земеделие и действат в посока на прекратяване заетостта в отрасъла, са свързани с 

ниското равнище на земеделските доходи, ниската степен на механизация предимно в 

т.н. уязвими сектори, ограничения достъп до кредити и закупуване на земя, несигурни 

пазарни цени и пречки пред стоковата реализация на продукцията, неприемливи 

технически, технологични, ергономични и др. условия на труд в сравнение с останалите 

отрасли.  

Затова към тази специфична цел като първа потребност е записана 1.Ускоряване на 

модернизацията на земеделските стопанства на младите стопани с акцент върху т.нар. 

уязвими сектори, където състоянието с използваните материални производствени 

ресурси е най-незавидно. Като втора потребност е формулирана 2.Увеличаване 

подкрепата за младите стопани и на фермерския доход и улесняване стартирането на 

стопанство.  

Потребността от увеличаване подкрепата за младите стопани и на техните доходи се 

обуславя от необходимостта за повишаване на мотивацията за стартиране на бизнес в 

земеделския сектор. За да се започне бизнес трябва  първоначален капитал, с който по-
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голяма част от младите хора не разполагат, като такъв капитал е необходим не само за 

новите фермери, но и за тези, които наследяват земеделски стопанства, защото 

обикновено се налага  технологично обновяване и модернизиране на съществуващите 

мощности. Резултатите от действащите специални насърчителни мерки за младите 

стопани през първите два програмни периода у нас показват силна заинтересованост за 

усвояване на финансовата подкрепа от младите фермери в секторите на 

растениевъдството и по-слаба ориентация към говедовъдните и овцевъдните 

стопанства. 

Заедно с потребността от увеличаване на подкрепата за младите стопани е необходимо 

да се повиши и ефекта от финансовите стимули. Това с особена сила важи за младите 

хора, които не са потомствени фермери,  а правят опити да навлязат в този бранш без 

да имат някаква земеделска практика и специфични знания и тяхната устойчива заетост 

е по-трудно постижима цел. Най-много това касае жители на големите градове, които 

се местят на село, за да стартират бизнес, но не са имали връзка със земеделието досега. 

Затова възниква потребността от прилагането на диференциран подход при 

предоставяне на финансовите средства за младите стопани, като приоритет следва да 

имат фермерите, живеещи в селските райони; такива, които са наследили стопанството; 

семейни с едно или две деца; лица които желаят да създадат животновъден обект с 

определен вид животни (основно крави и овце) или да разширят съществуващ вече 

такъв обект. 

Във връзка с човешкия фактор е и потребността на малките стопанства от уреждането 

на проблемите с наследяването. Вече беше споменато, че преходът между поколенията 

в малкото стопанство е критична фаза от жизнения му цикъл. Унаследяването не трябва 

да се приема единствено като физически акт на предаване на собствеността върху 

земята, но и като възможност за реализация за младото поколение и по-нататъшно 

развитие на вече съществуващ бизнес. Потребността от насърчаване предаването на 

земеделската дейност между поколенията се обуславя и от факта, че потомствените 

фермери са най-сигурният ресурсен източник за съхранение на устойчивото земеделие.  

По данни на НСИ всяка година селата губят от своя човешки потенциал приблизително 

1,6%. Този процес е съпроводен с постоянно застаряване и влошаване на възрастовата 

структура на селските райони. Основната причина са ниските доходи, липсата на 

кариерна реализация за младите, лошите условия за живот. Проблемът с 
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„подмладяването“ на селскостопанския сектор не е само български и е сред 

приоритетните за ОСП, като помощта за млади фермери се прилага още от средата на 

80-те години, но очевидно не е достатъчен стимул и застаряването на собствениците на 

малки и средни стопанства в Европа продължава.  

Очевидно необходими са повече специално насочени към младото поколение 

политики, които не са свързани само със субсидиите по селските програми. Така 

например, в страните с висок процент млади фермери  има законодателни улеснения за 

стартирането на  земеделски бизнес – в Австрия и Полша от 2014 г. действат специални 

закони, които улесняват купуването на стопанства от хора, които не са свързани със 

семейния бизнес, а цените на земята за тях са държавно регулирани и съответно по-

ниски. В Италия държавата предоставя на млади фермери с по 3 деца безплатно земя за 

стопанисване в продължение на 20 години – в последните 2 години в страната има бум 

на младежи, които мигрират обратно към селата, като причината е освен нарастващата 

безработица в градовете заради пандемията, така и споменатия закон, улеснените 

процедури, по които може да се придобие земя, като правителството дава финансови 

стимули и други видове държавна помощ на новите предприемачи. Важно е да се 

осъзнае, че навлизането на млади хора в земеделието не е потребност само на малките 

стопанства, а е ключово условие за оцеляване и на селските райони. 

Заедно с неблагоприятната възрастова структура на работната сила в земеделието, 

проблем представлява и нейното ниско квалификационно равнище. По тази причина 

като потребност е изведено 3.Повишаване на професионално-квалификационното 

равнище на мениджърите и останалите заети в отрасъла.  

По данни на Евростат, от всички управители на земеделски стопанства в България през 

2007 г. 85% са с най-ниска степен на квалификационно ниво (0-2), като след двата 

програмни периода обхватът на лицата с това квалификационно равнище намалява на 

72,3%, но все пак остава твърде висок. Обстоятелството, че близо две трети от всички 

мениджъри са без никаква квалификация показва, че проблемът продължава да стои с 

особена острота. Именно по тази причина  в малките стопанства няма хора, способни 

да управляват сложни производствени процеси, специализирана селскостопанска 

техника, машини и оборудване от последно поколение. Малките земеделски 

производители в недостатъчна степен се възползват от възможностите за въвеждане на 

нови технологии, тъй като имат ограничен капацитет и недостатъчна осъзнатост за 
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ползите от прилагането им. Оттук идва и по-ниската информираност по отношение и на 

възможността за субсидиране и реализиране на проекти, непознаване на мерките и 

механизмите за подкрепа, включително и за диверсификация на дейностите в 

стопанството им. 

В следващата потребност 4.Намаляване диспропорциите в земеделската заетост на 

младите стопани между различните райони и аграрни сектори са изброени 

съществуващите различия на регионално и секторно отношение като за привличане на 

млади и нови фермери е отчетена необходимостта от: подобряване на цялостната 

социална и техническа инфраструктура, в т.ч. по-широк интернет достъп и адекватни 

мерки за подобряване качеството на живот в селските райони; намаляване на 

отрицателните демографски процеси; стимулиране развитието на фамилното земеделие 

и другите нишови сектори, особено в планинските и другите необлагодетелствани 

райони; стимулиране сдружаването на младите стопани на регионален и отраслов 

принцип. С намаляването на регионалните и секторни диспропорции в трудовата 

заетост ще се постигне по-балансирано развитие на отделните региони и сектори. 

Подобряването на предприемаческите умения, условията за бизнес и стандарта на 

живот в селските райони, за да не ги напускат младите хора, както и за да бъдат 

привлечени нови хора е основна цел, формулирана в следващата  потребност. 

5.Улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони и създаване и 

подпомагане на стартирането на стопански и неземеделски дейности е потребност 

свързана както с нивото на предприемачество, така и с необходимостта от 

диверсификация на дейностите.  

В България нивото на предприемачески умения е сред най-ниските в ЕС - 6%, при 

средно 26% за Съюза. Това означава, че само 6% от хората решават да се заемат със 

собствен бизнес, като той е предимно в сферата на търговията и услугите – т.е. в 

градовете. В селата повечето хора, които практикуват земеделие се регистрират като 

земеделски производители най-вече за да могат да получават субсидии от директните 

плащания, но не и за да развиват бизнес. По данни на МЗХГ от преброяването на 

земеделските стопанства, 87% от регистрираните земеделски производители у нас са 

физически лица. За последните две години броят на търговските дружества (фирмите) 

на земеделските производители се увеличава и достига 6322,  като повишението им е 

над 3 пъти за 10 г., но това са малък брой големи и много големи стопанства, 
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останалите производители са ЕТ. За сравнение, по данни на НСИ общо предприятията в 

сектора селско и горско стопанство за 2019 г. са 19 184, което е нищожна част от 

всички предприятия в България – общо 418 616. 

Един от големите проблеми на малките и средни стопанства е именно отсъствието на 

мотивация за правене на бизнес сред собствениците. От една страна, това се дължи на 

вече споменатата липса на предприемачески умения и страха на стопаните дали ще се 

справят с каквато и да е инвестиция по проект. От друга страна, системата на 

директните плащания осигурява доход, който дава възможност стопанствата да 

функционират и да се възпроизвеждат, което е достатъчно за дребния собственик. Пак 

по данни на МЗХГ, средното подпомагане на стопанство в България се повишава от 500 

евро на стопанство (2013) до 4000 евро (2017), като за ЕС средното подпомагане е 5200 

евро, т.е. разликата вече не е толкова драстична. Директните плащания гарантират 

определено ниво на икономическа сигурност на земеделските стопани и подкрепят 

техните доходи, за да останат в отрасъла и да се осигури устойчивост на 

производството, но това не води до устойчиво развитие нито на стопанствата, нито на 

районите, в които се намират. 

Нивото на предприемачество предопределя и ниската степен на диверсификация на 

дейностите. Анализът на данните за други неземеделски дейности очертава малък брой 

и нисък относителен дял на стопанствата у нас, извършващи други дейности и носещи 

им допълнителни доходи. Трябва да се повтори, че от диверсификация и допълнителни 

дейности се нуждаят предимно малките и средни стопанства, тъй големите реализират 

добри търговски печалби заради мащабите на земеделската си дейност.  Връзката с 

младите фермери е създаването и запазването на работни места, увеличаване на 

доходите и привличане на млади хора в селските райони. 

В селските общини определящи диверсификацията на икономиката са предприятията 

от „Преработващата промишленост“, „Хранително-вкусовата промишленост“, 

„Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“, 

„Хотелиерство и ресторантьорство“, т.е. предимно в сферата на услугите. Но 

инвестициите в иновации и технологични производства също могат да  имат принос за 

диверсификация на икономиката извън типичните земеделски дейности, затова е 

формулирана и потребността от 6.Стимулиране на иновативни или технологично 

интензивни производства и развиване на дейности в секторите на индустрията и на 
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информационните услуги, които да допринасят за повишаване на добавената стойност. 

Въвеждането на нови технологии и цифровизация на бизнес процесите, както и 

подобряване на производителността на труда ще подобри конкурентоспособността не 

само на земеделските стопанства, но и на всички МСП в селските райони.  За 

ускоряване на развитието на икономиката в селските райони е необходимо да се 

инвестира в иновативни продукти, което би довело до по-добри позиции на пазарите, 

ще създаде работни места и ще подобри условията на живот като цяло. 

5.6. Специфична цел 8: Насърчаване на заетостта, растежа, социалното 

приобщаване и местното развитие в селските райони, включително 

биоикономиката и устойчивото горско стопанство 

Тази специфична цел е изцяло свързана с устойчивото развитие на селските райони и 

следва да се постигне чрез интервенциите в Стратегическия план по стълб II, вкл. и 

чрез прилагане на подхода ВОМР, както и чрез подобряване на достъпа до технологии 

и дигитализация (стратегия за умните села). За тази цел са формулирани 6 потребности, 

които са свързани преимуществено с диверсификацията на дейностите във всички 

сфери, вкл. и нов вид дейности, както и с общинските мерки за облагородяване и 

подобряване на средата за живеене.  

Първата потребност на тази цел е 1.Диверсификация на икономическата дейност. 

Стимулиране на нови производства в областта на биоикономиката и кръговата 

икономика.  

Тя се отнася към интегрирани инвестиционни решения в икономическите сектори с 

ефект, целящ и подобряването на околната среда, и укрепването на регионалната 

конкурентоспособност (промишлени дейности в области за ново бизнес-развитие като 

биоикономика, кръгова икономика, въвеждане на чисти и възобновяеми енергийни 

източници за заместване на старите способи за използвана енергия в промишлените 

производства). По този начин се насърчава приносът на икономиката в селските райони 

към по-щадящо и ефективно използване на природните ресурси. Този тип 

диверсификация е насочена към малките стопанства, както и към МСП и може да се 

постигне чрез развитие на съществуващи икономически дейности, свързани с търговия, 

услуги, туризъм, преработващата промишленост или чрез създаване на съвсем нови 

дейности – производство на иновативни продукти, добиване и преработката на биомаса 
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от земеделието и горското стопанство, създаване на ВЕИ, дигитализация, безотпадни 

технологии и др.  

От една страна, по-малките земеделски стопанства следва да се ориентират към все 

повече рентабилност и производителност на своята дейност, но от друга е ясно, че 

много голям брой от дребните земеделски производители не могат да се издържат само 

от земеделие и че са необходими и други източници на доходи, които да гарантират 

съществуването им. Както вече беше отбелязано, диверсификацията в неземеделски 

дейности е важна не само за отделното стопанство, но и за създаването на нови работни 

места и предоставянето на публични услуги в селските райони, което има 

жизненоважно значение за тяхното бъдеще. 

Към диверсификацията на дейностите в селските райони вече се добавят и нови сфери 

на социални, здравни и образователни услуги, които са приоритет на централния и 

местния бюджет, но както показват добрите практики в селските райони на ЕС, могат 

да привлекат и частни инвестиции, вкл. и по проекти по Стълб II.  

Това е отразено в потребностите към тази специфична цел 2.Подобряване на здравните 

и социалните услуги; 4.Подобряване на обектите за развитие на традициите и на 

културно-историческите обекти; 5.Подобряване на състоянието на образователната 

инфраструктура с цел увеличаване на дела на населението, което има достъп до 

подобрени услуги. Трябва да се отбележи, че тези потребности са част от архитектурата 

на проекта за мярка 6, предназначена за частни бенефициенти. Общинските мерки 

запазват своите параметри в областта на малката инфраструктура – пътища, 

канализация, води, подобряване на уличната мрежа, зелените пространства, детски 

площадки и спортни съоръжения. 

Основната част от бюджета за диверсификация е планирана да се насочи към микро- и 

малките предприятия – земеделски, преработвателни или предоставящи услуги, които 

са и в основата на икономическата структура на селските райони. Макар да имат 

незначителен дял в общата икономика на държавите, тяхното съществуване е от 

решаващо значение за тези райони. Обикновено собствениците на малките стопанства 

са изправени пред избора да реализират растеж с цената на много усилия, затъване в 

кредити и дългове, лишения за семействата им или просто да фалират. 

Диверсификацията се определя като „трета възможност“ за малките стопанства и 

предприятия – между избора дали да се занимават със земеделие или изцяло да се 
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насочат към други дейности, сега имат алтернативата едновременно да правят и двете 

неща – без да изоставят селскостопанското производство, да създадат малък бизнес  – 

за преработка, съхранение, търговия, производство на енергия и т.н. или предоставяне 

на някакви услуги, полезни за общността, включително и в сферата на културата и 

социалното включване. 

Много важно е да се отбележи, че като потребност за тази специфична цел е записано и 

6.Запазване на многофондовото финансиране, разширяване на териториалното 

прилагане и опростяване на прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР, тъй като то е 

особено важно за реализиране на малки проекти на местно ниво, съобразени с нуждите 

и потенциала на територията и отговарящи на желанията на местните общности. 

5.7. Специфична цел 9: Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в 

отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, 

включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно 

отношение към животните. 

Потребностите на тази специфична цел са изцяло насочени към биологичното 

производство и необходимостта от подобряване качеството на храните, насърчаване 

консумацията на здравословна храна, повишаване информираността на потребителите, 

относно етикетиране на храните и засилване контрола над употребата на химия, 

антибиотици, пестициди.  

Първата потребност на тази цел е 1. Насърчаване и подпомагане на биологичното 

земеделие, както и на научните изследвания в тази посока 

Преминаването на стопанствата към биологичен начин на производство е вид 

диверсификация и може да повиши икономическите резултати, както и да допринесе за 

общото развитие на района, включително с екологичните и социални ползи от този вид 

земеделие. Въпреки че през последните две години в България се наблюдава известен 

спад на площите, биологичното земеделие се разраства с много бързи темпове и има 

голям потенциал за развитие  - сертифицираните площи за отглеждане на биологични 

култури през последните 8 години са се увеличили над 7 пъти. Нарастващият брой на 

производителите, преработвателите и търговците, които се присъединяват към 

системата на контрол и сертификация за биологичното производство показва, че все 

повече фермери осъзнават ползите от този вид земеделие. Много млади хора се 
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насочват към биологично производство и/или преработка. През 2019 г. България е най-

големият производител в света на биологично розово и лавандулово масло, разраства се 

производството на други биологични етерични масла, например от маточина и бял 

трън, което е предпоставка да станем традиционен и търсен производител на етерични 

масла, произведени по биологичен начин и ключов износител на суровини за био 

козметика. От 2015 година насам, страната ни заема едно от челните места по площи с 

лозя отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно 

производството на биовино, разрешено от 2012 г. с регламент на ЕС (N 203/2012).  В 

последните две години България е на трето място в ЕС по брой сертифицирани 

биологично пчелни семейства, а за износ на биологичен мед са реализирани около 10 

719 тона. По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, 

билки и гъби, България е на трето място в ЕС, след Румъния и Финландия и на 8 място 

в света, което е благоприятно условие за развитие на нишово производство на 

биологични продукти и включване в един все по-разширяващ се пазар, вкл. и за 

преработката в хранителни добавки, чайове, лекарства и екстракти.  Очевидно е, че 

биологичното производство има голяма перспектива и следва да бъде подпомагано по-

засилено, като е и начин за оцеляване и подобряване на икономическите резултати на 

малките стопанства (биологичните стопанства не могат да бъдат големи поради 

същностните си характеристики).  

Като потребност на тази специфична цел е формулирана и  4. Подобряване качеството 

на храните, насърчаване консумацията на здравословна храна, повишаване 

информираността на потребителите, относно етикетиране на храните и засилване 

контрола при внос на суровини и храни. 

Повишаването на потребителския интерес към качествени натурални и традиционни 

храни създава търсене на продукция с разпознаваеми специфични характеристики, 

свързани и с географския им произход. Производството на традиционни местни 

продукти и тяхното промотиране на пазара е обусловено от повишените изисквания на 

купувачите  към храни с гарантиран произход и качество. Чрез използване на схемите 

на качество се гарантира опазването на разнообразието от автентични продукти, които 

биха изчезнали при обичайната пазарна среда. Стимулирането на местните 

производители от страна на държавата да регистрират продукти по схемите за качество 

ще позволи достъп до по-големи пазари и ще доведе до увеличаване на обема на 

продукцията, повишаване цената на продуктите и улесняване на сътрудничеството с 
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други производители, включително и чрез изграждане на ефективна група на 

производителите. В тази връзка има проект за разработване на мярка „Схеми за 

качество на селскостопански продукти и храни“ през новия програмен период, с цел 

предоставяне на техническа помощ на групите производителите на продукти с 

географски означения (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ). 

Важно е да се каже, че колкото и устойчиво да се развиват, по-малките и средни 

стопанства няма как да мерят конкурентоспособността си с големите, нито да 

постигнат тяхната ефективност.  В това отношение важна роля за развитието им може 

да има насочването към специфични производствени ниши – мед, подправки, билки, 

гъби, добавки, ядки, екзотични  плодове и др. или към сектори, за които има търсене на 

уникална продукция – месни и млечни продукти със собствени марки от малки мандри, 

сушени или замразени плодове и зеленчуци, сокове и консерви от собствена фермерска 

продукция, биологично произведени земеделски продукти. Например, България в 

последните години е в първата петица на световните доставчици в нишата на 

коктейлни/сладкарски череши (временно консервирани/пулп). За 2019 г. българските 

временно консервирани череши имат 19,7% от общия пазарен дял на този продукт в 

света. Замразените малини са второто най-значимо експортно перо – 17% от стойността 

на износа на плодове за последните пет години, като страната ни е традиционно е сред 

водещите глобални износители на малини. В десетте най-големи по стойност експортни 

категории у нас попадат още замразените боровинки, ягоди и къпини. Изненадващо с 

най-голям дял в износа на България в сектора на плодовете и зеленчуците са трюфелите 

– пресни и сушени. Ръстът на износа им за последните четири години е близо 14 пъти. 

Всички култивирани гъби – пресни, замразени или сушени са съществена част от 

износа на зеленчуци - годишно се изнасят 260-300 тона сушени гъби за 12-15 млн. лева 

и временно консервирани за 2-3 млн. лева. Следователно такъв тип хоризонтална 

диверсификация към нов вид продукция в малките стопанства може да се окаже 

изключително печеливша за тях стратегия.  

Продукцията на малките стопанства до голяма степен отговаря и на новото 

потребителско търсене на по-здравословна и разнообразна храна. Зеленчуците и 

плодовете, млякото, месото, яйцата се консумират пресни и следователно 

производството им трябва да бъде разположено в близост до потребителите, а да не се 

транспортират отдалече. Здравословното хранене трябва да е разнообразно и 

предполага сортовете и породите, освен  да са местни, да са и от различни видове, както 
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и да се прилага конвенционален тип земеделие – без химия в растениевъдството и без 

хормони при хранене на животните, трябва да преобладават естествените фуражи, 

свободно отглеждани животни, при превес на естествената паша. В методите на 

съхранение, консервиране или преработка отново се предпочитат традиционните и 

такива без употреба на  добавки и консерванти. Такъв тип потребителско търсене не 

може да бъде задоволено от промишленото земеделие, което няма как да осигури малки 

партиди разнообразна продукция, но може да бъде удовлетворено напълно от малките 

местни ферми. Трябва да се уточни, че не става дума само за биопродукция, а за 

нарастващото потребление храни тип „директно от фермата“ чрез алтернативни мрежи 

за продажби.  

Общият извод, който може да се направи от всичко казано дотук за приоритетите на 

Стратегическия план е, че те са  фокусирани към стабилизирането и икономическото 

оцеляване на малките стопанства у нас, като в плана са заложени и по-широки мерки за 

диверсификация, съответстващи и на мерките в ОСП. Малките стопанства на практика 

са и най-подходящи за осъществяването на целите на Зелената сделка в селското 

стопанство  -  Стратегията за биоразнообразие и Стратегията „От фермата до 

трапезата“.  

6. Възможности за диверсификация в новия Програмен период 2021-2027 г. 

На база разработените потребности в Стратегическия план за ОСП на България, 

работната група в МЗХГ е изготвила проект на повечето от интервенциите (мерки), 

които ще бъдат прилагани по съответните специфични цели на Регламента за ЕФГЗ и 

ЕЗФРСР. В края на 2020 г. са представени и подложени на обществено обсъждане 

първите 7 мерки, някои от които са свързани  с диверсификацията в селските райони: 

Биологично земеделие;  Плащания за природни или други специфични за района 

ограничения;  Подпомагане развитието на малки земеделски стопанства; Стартова 

помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство; 

Инвестиции в земеделски стопанства; Инвестиции за преработка на селскостопански 

продукти; Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони. 

Основната мярка за диверсификация е Инвестиции за неселскостопански дейности в 

селските райони, която е аналог на мярка 6.4 в настоящия Програмен период.  
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Този тип интервенции, както и досега, ще продължат да се финансират по линия на 

ЕЗФРСР. Те са  пряко свързани със Специфична цел 8 на Регламента: „Насърчаване на 

заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, 

включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство“. В обосновката на 

мярката е записано, че тя има за цел да обхване микро предприятията, които са основен 

източник на растежа и създаването на повече работни места, включително чрез 

диверсификация на икономическите дейности на земеделските стопани, които 

преобладават в селските райони. Икономическото развитие в селските райони следва да 

улесни стопанската дейност и да стимулира дейности за насърчаване на местната 

конкурентоспособност, постигане на жизненост на населените места в селските райони 

и качеството и стандарта на живот, както и да се подобри степента на развитие на 

човешкия капитал и инфраструктурата. 

Някои от областите, в които ще се прилагат инвестициите в неземеделски дейности са 

сходни с тези на мярка 6.4, но са прибавени и съвсем нови с оглед новите приоритети 

на ОСП, има възможности и за добавяне на още сфери, както и спорни моменти в 

проекта за интервенции по мярката. 

Както и досега, диверсификацията на икономиката в селските райони може да се 

постигне чрез развитие на икономически дейности, свързани с търговия, услуги, 

преработващата промишленост и на дейности, в които присъстват предприятия в 

сектори на индустрията, които допринасят с добавена стойност (например, внедряващи 

иновации и иновативни продукти). Инвестициите допустими за подпомагане в рамките 

на интервенцията трябва да са свързани с развитие на услуги в различни сектори на 

икономиката и други производствени неземеделски дейности, производство на 

продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на 

Европейския съюз. 

Като нова област е добавено инвестирането  в микро предприятия в информационния и 

технологичен сектор и създаването на творчески продукти, които могат да бъдат 

двигатели за създаване на работни места в областта на технологичното управление, на 

технологии за дистрибуция (обединяване на пазарни центрове в дигиталното 

пространство), на цифровите технологии,  информационни продукти за автоматизация 

и роботизация на производствените процеси и др.   
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Поставен е акцент и върху екологичните производства и използването на 

алтернативната енергия. Необходимо е насърчаването на производства, които могат да 

намалят екологичния отпечатък от дейността си.  В селските райони съществува 

възможност и да се развива бизнес насочен към по добро оползотворяване на 

остатъците от селскостопанското производство. 

Развитието на алтернативния туризъм в селските райони отново е посочено като 

приоритет, въпреки спорните моменти по тази тема в предишните два програмни 

периода. Селският туризъм през последните години постепенно започва да конкурира 

традиционните видове туризъм не само в България, но и в цяла Европа. За населените 

места в селските райони, които притежават природни, исторически, културни и 

екологични дадености, туризмът се превръща в икономическа дейност, която може да 

оживи местната икономиката. Подходящо е да се развиват алтернативни форми на 

туризъм, допълващи местата за настаняване. Като недопустими дейности обаче са 

определени „туристически дейности свързани с изграждане/реконструкция на местна за 

настаняване“. 

Насърчаването на инвестиции в областта на здравеопазването и социалните услуги е 

ключово за преодоляване на множество здравни проблеми и предизвикателства в 

селските райони чрез създаване на достъпни, качествени, здравни и социални услуги, с 

цел преодоляване на здравните и социални неравенства, оптимизиране на извън 

болничната помощ. Нуждите от здравните услуги могат да се сведат например до 

инвестиране в мобилни здравни услуги, максимално близки до здравните нужди на 

населението.  

Като нова област са включени и различните социални услуги.  Повишаване на 

търсенето на дългосрочни грижи сред възрастното население в контекста на 

демографското застаряване, извеждат на преден план необходимостта от 

междусекторно взаимодействие и прилагане на интегриран подход в грижата за 

възрастните хора и хората с увреждания.  

Социални услуги свързани със социализирането на деца с увреждания и деца с 

хронични заболявания - местната общност може да предлага подходяща 

инфраструктура за дневни центрове или други подходящи форми за предоставяне на 

услуги. В дневните центрове могат да се предлагат комплекс от социални услуги, 

свързани с образователно и професионално обучение, игрови занимания и 
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индивидуални програми или групови програми  за социално включване. т.е. обновяване 

на материалната база за дневни центрове за занимания или спортни площадки 

адекватни на техните нужди.  

Също така чрез прилагане на интервенцията има възможност да се стимулират 

творческите занаяти, които са част от културното наследство и традиции.  

Към тези области, описани в проекта на мярката, има предложения да бъдат добавени и 

по-специфични услуги, насочени към групата на младите хора, които  са отпаднали   от 

системата на образованието и не са активни на пазара на труда, с акцент върху 

младежите от уязвимите и маргинализирани групи. Идеята е  за развитие на местни 

младежки клубове за занимания по интереси, за обмен на информация и взаимно 

обучение между връстници. В тези клубове под ръководството на различни експерти и 

специалисти ще може да се работи за придобиване на различни квалификации, 

включително и такива, свързани с творческите занаяти и културно наследство и 

традиции. Другото предложение е на Министерството на младежта и спорта и е за 

възможност за финансиране на проектен принцип на дейности по строителство, 

реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура за масов 

спорт като бизнес за частни компании (досега това е приоритет единствено на 

общинските мерки), като се има предвид създаването на спортни центрове и паркове, 

зони за отдих, басейни, пързалки, тенис кортове, ски писти, голф игрища, колоездачни 

писти, съоръжения за конни надбягвания, стрелбища и др. Друго предложение е 

създаването на младежки пространства или осъвременяването на съществуващи такива 

за предоставяне на дистанционен достъп и цифрови технологии за млади хора, 

живеещи в селските и отдалечени райони – компютърни центрове, включително и 

мобилни. Подчертано е, че необходимостта от развитие на цифровите умения на 

младите хора е станала още по-видима и в резултат от пандемията от COVID-19, която  

предизвика сериозно нарушаване на функционирането на системите за образование и 

обучение. 

Почти всички участници в общественото обсъждане (консултантски организации, 

сдружения на земеделски производители, бизнес организации, други министерства) се 

обявяват единодушно против категоричната забрана за финансиране на места за 

настаняване, т.е. къщите за гости. Според тях, МЗХГ няма аргументация, нито стъпва 

на някакъв анализ, че няма нужда от нови такива места в селските райони.  Напротив, 
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общото мнение е, че „един от основните начини за възраждане и икономическо 

поддържане на местата с историческо, културно наследство или природни дадености в 

селските райони е чрез осигуряване на места за нощуване“, защото в много от малките 

населени места ги няма, което препятства развитието на туризма. Притесненията с 

лошия опит, който бе създаден с финансиране на къщи за гости са разбираеми, но при 

разработване на  разумни правила, които да ограничат измамите, тази допълнителна 

неземеделска дейност има потенциал да осигури добавена стойност и диверсификация 

на дейностите на земеделските стопани в страната. Предложенията са за създаване на 

места за настаняване от 10 за всички ферми до 20 броя във фермите от приоритетните 

сектори, като самостоятелна дейност или вътре в самото стопанство. Злоупотребите 

могат да бъдат избегнати  с въвеждането на изключително прецизни критерии за 

допустимост, както и с изискването местата за настаняване да са обвързани с дейността 

на фермерите с цел предоставяне на завършен туристически  продукт (например детски 

лагери във фермата, гостите участват в събирането на реколтата, във фермата се 

предлагат само собствени храни, т.е. туристите са и дегустатори, с други думи да не е 

само хотел). По този въпрос с финансирането на места за настаняване все още няма 

окончателно решение дали ще бъде изключено от мярката. Неясно е и какво се има 

предвид под „алтернативни форми на туризъм, допълващи местата за настаняване“ – 

туристически атракции, създаване на събития, творчески продукти или нещо друго. 

Друг щекотлив момент в описаните в мярката области са здравните услуги. Едното 

възражение е, че здравеопазването е държавно финансирано и трябва да се направи 

строго разграничение между частните здравни услуги и централизираните такива, за да 

се изключи възможността за непозволена държавна помощ. Другото противоречие, 

което се изтъква е, че подобни инвестиции не допринасят за икономическото развитие 

на селските общини, а и са неизгодни за населени места, в които няма достатъчно 

население и подходяща инфраструктура и няма да задържат младите хора, защото така 

или иначе тях ги няма. Трябва да се отбележи обаче, че една от целите не само на ОСП, 

а и на цялата европейска политика е икономически растеж, но и социално приобщаване 

на селските райони, така че инвестициите в частни здравни услуги са напълно 

оправдани. И в предишния, и в сегашния програмни периоди по мярката са 

финансирани нови или съществуващи здравни центрове, лекарски и зъболекарски 

кабинети.  
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Допустимите кандидати в рамките на интервенцията са земеделски стопани, микро 

предприятия и физически лица. Земеделските стопани трябва да са: - регистрирани по 

Закона за подпомагане на земеделските производители от най – малко 12 месеца преди 

кандидатстването и да не са прекратявали своята дейност; - да бъдат регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за 

кооперациите; - да имат седалище на територията на селски район; - икономическият 

размер на стопанството им да не е по-малко от 20 001 евро СПО. Микро предприятията 

трябва: - да бъдат регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по 

Търговския закон или Закона за кооперациите; - да имат седалище на територията на 

селски район. Като физически лица са допустими единствено регистрираните по Закона 

за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ, да 

отговарят на определението за микро предприятие, съгласно дефиницията на ЗМСП и 

да имат постоянен адрес на територията на селски район.  

По отношение на бенефициентите в работната група също има внесени няколко 

предложения. Едното е регистрацията като земеделски стопани по Закона за 

подпомагане на земеделските производители да е не от 12, а от най-малко 36 месеца, за 

да не се създават фирми специално за програмата, а да се осигури финансиране на 

действително работещи стопанства и предприятия, още повече че срокът в мерките за 

инвестиции и преработка (аналог на 4.1 и 4.2) е също 36 месеца и няма логика тук да е 

по-малък. Другото предложение е в допустимите кандидати да бъдат включени 

признати организации и групи на производителите, тъй като те се занимават с търговия 

и би трябвало да могат да се възползват от интервенцията (например за откриване на 

магазин, създаване на онлайн платформа за продажби и т.н.). Възражения има и 

относно повишения размер на СПО, който вече се каза, че се отнася до цялата прогама 

и определението за малко стопанство 

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите разходи. 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 

евро (5 хил. за малките стопанства). Максималният размер на допустимите разходи за 

един кандидат за периода на прилагане на интервенцията е до 200 000 евро (25 хил. за 

малките стопанства), а максималният размер на допустимите разходи за един проект е 

до 200 000 евро (за максималния размер също има спорове, тъй като формулировката е 

неясна). Ще е възможно и авансово плащане в размер на 50% от одобрените разходи. 

Обсъжда се възможността кандидатите допустими за подпомагане в рамките на 
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интервенцията да могат да получат до 20% от общия размер на допустимите разходи 

под формата на финансов инструмент. 

Мярката Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, аналог на 4.2 в 

сегашната ПРСР, също подпомага диверсификацията на стопанствата, (по същество е 

вертикална диверсификация). Трябва да се уточни, че в мярка 6.4 също има преработка 

и производство на продукти, като разликата е дали продуктите са включени в 

Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Мярката се финансира също от ЕЗФРСР (Стълб II) като типа на интервенцията е пряко 

свързан със Специфична цел 3 на Регламента: „Подобряване на позицията на 

земеделските стопани във веригата на стойността“. В обосновката на мярката е 

записано, че хранително-вкусовата промишленост е традиционен за страната 

подотрасъл, който заема значимо място в структурата на промишлеността и в 

националната икономика. За земеделските стопанства предприятията на хранително-

вкусовата промишленост са  основен пазар за реализация на продукцията. Подчертана е 

и обратната връзка  - огромното значение, което имат суровините за ефективността  на 

предприятията от ХВП и особено на тези от секторите за производство и преработка на 

месо, производство на мляко и млечни продукти, преработка и консервиране на 

плодове и зеленчуци. Това са сектори, които години наред имат проблем с недостига на 

местни суровини. 

В анализа е отчетен спада на добавена стойност в повечето сектори и увеличението в 

други, поради най-различни причини. В сектора „Зърно-брашно-хляб и хлебни 

изделия” доминира първичното производство, като през 2008 г. то е заемало 64% от 

цялата добавена стойност, а през 2016 г. - 50%. За периода брутната добавена стойност 

в производството е намаляла с 11% заради спада на цените на пшеницата. В 

преработката и търговията обаче е налице устойчива тенденция на нарастване. В сектор 

„Мляко“ производството отбелязва спад на добавената стойност, намалението е 

значително. Делът на производството в секторната верига на стойността се свива два 

пъти. В сектор „Производство на червено месо“ също  доминира делът на първичното 

производство, като БДС в първичното производство нараства с 29%. Данните за 

преработката показват неустойчива тенденция на нарастване, налице са значителни 

резерви за повишаване на добавената стойност. При сектор „Птиче месо“ тенденцията е 

обратна - делът на първичното производство намалява драстично - от 76% през 2008 г. 
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на 28% - през 2016 г. В преработката се наблюдава устойчива тенденция на нарастване 

– брутната добавена стойност се увеличава три пъти. По отношение на сектора „Пчелен 

мед“, с окрупняването на производството и на добитите количества мед се постига и 

увеличение на продажбите на преработвателните предприятия, които нарастват от 

около 23% в началото на разглеждания период до около 43% през 2017-2018 г. 

Причината са освен по-големи обеми, така и увеличеният износ на мед през годините. 

Относителният дял на производството в сектор „Плодове и зеленчуци“ във веригата на 

стойността се свива значително през изследвания период – от 72% през 2008 г. до 41% 

през 2016 г. Влошават се условията за оцеляване, инвестиране, иновации и развитие на 

земеделското производство в този сектор и следователно за осигуряване на достатъчно 

количество качествена суровина за преработката. Консервната промишленост 

регистрира пропуснати ползи (отрицателен търговски баланс, нереализирана 

продукция), които се дължат именно на проблеми със суровинната база. 

Производството в сектор „Етерични масла“ в страната бележи осезаемо увеличение, 

като най-голямо е при розите, лавандулата, маточината, а причината е търсенето на 

диверсификация на полското производство и добрата доходност при тези нишови 

продукти. Налице е потенциал за допълнително развитие на веригата на стойността 

чрез по-добра интеграция с парфюмерийната, козметична и фармацевтична индустрия, 

като по-голяма част от създаваната стойност може да остава в страната. 

Разпределението на добавената стойност в секторната верига на „Техническите 

култури“ се оказва сравнително стабилно и в него категорично доминира първичното 

производствено звено. Делът на преработката е нисък и устойчиво намаляващ, което е 

индикатор за пропуснати ползи - производството на мазнини от растителен произход 

има конкурентни предимства за външните пазари  и то не само в ЕС. 

На базата на този анализ, секторите които ще се подпомагат по мярката за преработка и 

вертикална диверсификация са: 1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от 

птици; 2.Месо и месни продукти;3.Плодове и зеленчуци, включително гъби; 4.Пчелен 

мед; 5.Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти; 6.Растителни и животински масла 

и мазнини; 7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и 

билки; 8.Готови храни за селскостопански животни; 9.Гроздова мъст, вино и оцет. 

Новостите в мярката се основават на ниското равнище на иновации, като решаването на 

проблема изисква използване на публична подкрепа за трансфер на знания към 

предприятията (предоставяне на знания, свързани с иновации на продукти, процеси и 
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услуги). Също така от особено значение е развитието на национална суровинна база и 

оптимизирането на икономическите връзки на преработвателите с доставчиците на 

суровини.  

Инвестициите допустими за подпомагане в рамките на интервенцията трябва са 

свързани с преработката или маркетинг на селскостопански продукти включени в 

Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с 

изключение на риба и рибни продукти. Допустимите за подпомагане разходи могат да 

включват материални и нематериални активи. Резултатът от преработката на 

селскостопански продукти може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на 

Приложение I.  

Кандидатите, които са земеделски стопани и искат да започнат преработка са 

допустими при следните условия: - да са физически лица регистрирани по Търговския 

закон или; - да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите;  да са регистрирани като земеделски стопани най-малко 36 месеца преди 

кандидатстването и да не са прекратявали своята дейност; - да имат минимален СПО на 

земеделското стопанство не по-малко от 20 001 евро; - преобладаващата част от 

предвидените за преработка селскостопански продукти трябва да са произведени в 

земеделското стопанство на кандидата. 

Съществуващите преработвателни предприятия са допустими, ако: - са физически или 

юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, вкл. 

пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища; 

- са микро, малки, средни или големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 

2003/361/ЕО на Комисията. (* Предприятия, които надвишават критериите посочени в 

чл. 3, ал. 1 от Закон за малки и средни предприятия); - осъществяват дейност от най-

малко 36 месеца преди подаване на проектното предложение. 

Финансовата помощ е в размер до 30 % от общия размер на допустимите разходи, като 

може да се увеличи с до 10 % за проектни предложения, които се изпълняват в 

чувствителни сектори. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно 

предложение е 25 000 евро, а максималният размер за един кандидат за периода на 

прилагане на интервенцията е до 3 000 000 евро, а максималният размер на 

допустимите разходи за един проект е до 3 000 000 евро. В рамките на интервенцията е 
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допустимо предоставянето на авансова плащане, в размер до 50% от одобрените 

разходи. 

И по тази проектомярка са подадени редица възражения. Основното засяга интензитета 

на помощта, който е намален до 30%. Аргументите на възраженията са, че така ще се 

подкрепят предимно големи производители и преработватели, които нямат особена 

нужда от субсидия. При таван от 3 млн. евро, фирма, която може да осигури 2 млн. 

собствено финансиране, на практика може да мине и без този 1 милион, осигурен от 

селската програма. Освен това, по втория прием по мярка 4.2  таванът в този Програмен 

период е намален до 2 млн. евро, за да може инвестициите да достигнат до повече 

преработватели, няма представен анализ от страна на МЗХГ, на чиято база е преценено, 

че 3 000 000 евро е ефективен размер на проектите. Според участниците в 

общественото обсъждане, интензитетът трябва да остане 50%, таванът да бъде намален 

до 2 млн. и да има възможност за допълнителна ставка  до 10%, но не само за 

чувствителните сектори, а и за биологичното производство, както и за инвестиции, 

свързани с околната среда - пречиствателни станции, енергийна и ресурсна 

ефективност, иновации и  др. приоритети на Стратегическия план.  

Другият основен проблем е изискването за собствени суровини. В анализа на мярката 

се отбелязва, че те от години са недостатъчни на национално ниво и едновременно с 

това на преработвателите, регистрирани и като земеделски производители се вменява 

задължението да използват предимно собствена суровина. Ако това донякъде е 

оправдано за малки стопанства, които  ще произвеждат ограничено количество нишови 

продукти, то за съществуващите от дълго време преработватели, които не произвеждат 

собствени суровини или произвеждат много малко такива, това са неравностойни 

условия, при които предприятия, нерегистрирани и като производители са в 

привилегирована позиция. Например мандра, която преработва мляко, изкупено от 

други производители, е регистрирана като земеделски производител на лозя, които са 

допълнителна дейност.  В този случай тя губи правото си на инвестиции по мярката за 

сиренето и кашкавала и може да кандидатства само за преработка на собствената си 

продукция – гроздето. Това, че с цел по-лесно обслужване на административните си 

дейности, много дружества съвместяват различни производства, не би следвало да 

ограничава допустимостта им за участие в ПРСР 



77 
 

Възражения има отново и по новия размер а СПО, както и по размера на финансиране 

на малките стопанства по тази мярка. Предложението е в интервенцията да се включи и 

възможността за провеждане на целеви приеми за малки земеделски стопанства със 

СПО от 10 000 до 20 000 евро, от който минимум 50% е  в чувствителни сектори. 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение да е 5 000 

евро, а максималният размер да е 50 000 евро, като финансовата помощ е с интензитет 

на 50% от допустимите разходи. Мотивите са, че предвидена помощ за малки 

стопанства в размер на 20 000 евро за целия период на прилагане на интервенцията (т.е. 

за 7 години) няма да бъде достатъчна за тези от тях, който желаят да въведат повече 

иновации и нови машини и технологии, свързани с преработката на произвежданите от 

тях земеделски продукти. Голяма част от тези машини и иновации са на значително по-

висока стойност от 20 000 евро. Отделно част от помощта от 20 000 евро ще бъде 

необходима и за оперативни разходи и за неинвестиционни разходи и като се вземе 

седемгодишния период, има голяма вероятност тя да е твърде недостатъчна за да 

успеят те да станат по-устойчиви и жизнеспособни. Всички предложения и възражения 

по тази мярка са все още на етап обсъждане и не са приети окончателно. 

С цел диверсификация на стопанствата с оглед на новите приоритети на ОСП, се 

предвижда и съвсем нова мярка Инвестиции в дигитализация на земеделски стопанства. 

Тя ще насърчава използването на цифрови технологии в земеделския сектор, като 

например метеорологични станции, сензори, датчици и др., подпомагащи вземане на 

решения и оптимизиране на процесите в стопанствата (прецизно земеделие). Съгласно 

Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони в България, 

роботизацията и автоматизацията ще доведат до нарастване на производителността и 

едновременно с това ще улеснят постигането на целите на Зелената сделка. 

Допустими за подпомагане ще са земеделски стопани и групи и организации на 

производители. Подпомагането се предоставя под формата на възстановяване на 

направени от бенефициента допустими разходи, които са до 50 % от общия им размер. 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 

евро, а максималният е до 100 000 евро. 

В новия Програмен период като вид диверсификация ще се финансира и регистрацията  

на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Мярката 

Схеми за качество на селскостопански продукти и храни е насочена към 
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производителите и групите производители на продукти със Защитено наименование за 

произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Храни с традиционно-

специфичен характер (ХТСХ) при изготвянето на продуктовата им спецификация. Тя 

включва и сертифициране при биологично производство и преработка. Подкрепата 

цели популяризиране и разширяване маркетинга на тези храни. Анализът на мярката 

отчита, че България има потенциал да регистрира повече храни със защитени 

географски означения и с традиционно специфичен характер в европейските регистри, 

особено в секторите мляко, плодове и зеленчуци. 

Подпомагането по схемите за качество ще бъде насочено в две направления.  За 

допълнителни разходи, направени от фермерите и техните групи, влизащи в нови схеми 

за качество, като максималният годишен размер на финансовата помощ за 

присъединяване към схемите е до 3 хил. евро за едно земеделско стопанство, като 

максималният интензитет на финансовата помощ е до 100%. Помощта се предоставя 

под формата на годишно плащане за период до пет последователни години. Второто 

направление ще бъде свързано с подпомагане на информационни и промоционални 

дейности, свързани със схемите за качество, на признати групи и/или организации на 

земеделски производители. Финансовата помощ по него ще бъде в размер до 70% от 

общия размер на допустимите за подпомагане разходи, а максималният размер за едно 

проектно предложение  в размер до 50 хил. евро 
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7. Характеристика на територията на МИГ с оглед на малките стопанства и 

диверсификацията на икономиката. 

Територията на МИГ Сандански изцяло съвпада с границите на община Сандански и се 

намира в област Благоевград на Югозападния район. Това е най-голямата община в 

Благоевградска област, на трето място в Югозападния район и девета по големина в 

България. Тя обхваща  998,4 кв. км, като включва 54 селища – 2 града (Сандански и 

Мелник) и 52 села. Населението й към 31.12.2020 г. е 36 893 души, от които 24 932 

души, тоест  67,6%,  живеят в градовете, най-вече в общинския център Сандански.  

По принцип, южната част на България е много по-гъсто населена в сравнение със 

северната, където в трите района от ниво NUTS 2 пребивава едва 35% от общото 

население на страната. Това се дължи на местоположението на по-големите градове на 

юг и по-добрата възможност за заетост. Най-голяма е гъстотата именно в Югозападен 

район, където е столицата София, но и територията на МИГ Сандански. Гъстотата на 

населението в област Благоевград е висока - 2270 души/кв.км при 1510 души/кв.км 

средно за страната, като това се отнася предимно за градските центове. Средната 

гъстота на населението на територията на МИГ Сандански през 2020 г. е 37 души/кв. 

км заради някои от селата, в които почти няма жители или те са под 50 човека.  

По тези показатели, община Сандански е обявена според новата класификация за 

средно урбанизирана, заедно с още 94 общини. Силно урбанизираните общини са 18, а 

слабо урбанизирани (периферни) са 152 общини. На база тези критерии, плюс критерия 

за брой жители в най-голямото населено място между 15 и 30 хил. души, има 

предложение в новия Програмен период община Сандански да бъде извадена от 

обхвата на селските райони (заедно с още 22 общини) или в рамките на ПРСР да 

останат само селата и от Програмата да се изключи общинския център. Решението не е 

окончателно и все още се обсъжда.  

Вътре в самата територия на МИГ съществуват драстични диспропорции, особено 

между градската и селската част, които се дължат на различните географски и 

климатични условия в различните части на общината, историческото развитие и 

състоянието на икономическите отрасли. Както според Стратегията на МИГ, така и 

според Общинския план за развитие на община Сандански, се наблюдава 

„дисбалансирано, неустойчиво и все по-изоставащо развитие на селската част от 

общината, големи вътрешно-общински различия между общински център, вторични 



80 
 

центрове, планинска и гранична периферия, отсъствие на условия за заетост и растеж 

на доходите в голяма част от населените места разположени в критичните точки, 

рискове от пълно обезлюдяване на части от територията на общината“. 

Затова община Сандански е разделена на три подрайона: подрайон Сандански с един 

град (Сандански) и 30 села е най-голям и съответно най-развит в икономическо и 

социално отношение, което се обусловя предимно от общинския център, където са 

съсредоточени предприятията на преработващата промишленост, туризма и услугите, 

както и от наличието на по-добре развитото земеделие в околните села. Подрайон 

Мелник, който включва един град (Мелник) и 6 села  е определен като развиващ се 

туристически център и изоставащ в почти всички останали икономически сектори, като 

обаче това е основният район на лозаро-винарския бизнес,  в района се развива селски, 

културен и религиозен туризъм. Земеделието извън винарството, икономиката, 

социалните услуги и достъпността са на много ниско ниво. Подрайонът има проблем с 

обезлюдяването - всички села са с под 100 жители, самият град Мелник е с 200 жители, 

както и с доходите на населението. Подрайон Катунци с 16 села е най-изоставащ, но 

със запазени обществени функции като бивш общински център, в който единственият 

определящ икономически сектор е земеделието. 7 села в този район са с под 50 души 

население. Районите  на  Катунци  и  Мелник  заемат  почти  половината  от  

територията  на общината, но в тях живеят само около 10% от населението. До 13 

населени места няма обществен транспорт, пет селища са неводоснабдени, канализация 

има само в 8 села. 

В цялата област Благоевград поземленият ресурс е ограничен – обработваемата земя 

заема едва 13,2% от общата  площ и е само 2% от обработваемата земя на страната. 

Земеделските земи са със сравнително нисък дял и в община Сандански, като те са 

разпределени неравномерно и сред населените места -  например землището на град 

Сандански обхваща 11 700 дка, на село Катунци – 463 дка, на град Мелник – 168 дка. 

Земеделието се развива предимно в малки и средни стопанства, като е от екстензивен 

тип и повече в чувствителните сектори, зърнени и технически култури се отглеждат в 

районите с равнинен релеф, където има повече ниви.    

При предишното реално преброяване на използваните земеделски площи (ИЗП) и броя 

на стопанствата от отдел Агростатистика в МЗХГ през 2010 г. в община Сандански са 

регистрирани 4 932 стопанства, като 4 179 са с ИЗП под 10 дка, т.е. много малки по 
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този критерий. Стопанствата с над 500 дка са едва 30. Средната ИЗП на стопанствата в 

общината и в областта за този период е 3.66 ха. При преброяването на база извадка през 

2016 г. данните показват, че намаляването броя на стопанствата е забавено единствено 

в Югозападния район, в който попада и територията на МИГ. Намалението е с около 

35%, за разлика от средното за страната, което е над 50%, а средният размер на 

стопанствата е 7.39 ха и отново е най-нисък за България, където средната ИЗП е 20.58 

ха. За сравнение,  през същата година в северните райони средната ИЗП на стопанство е 

43.86 ха за Северозападния и 39.66 ха за Североизточния. 

Предварителните данни на преброяването през 2020 г. сочат ново намаление на 

стопанствата  с 66% общо за страната - от 200 001 през 2016 г. на 132 400 през 2020 г., 

съпътствано от увеличение на средната ИЗП. През 2020 г. най-голям остава броят на 

земеделските стопанства в област Благоевград, следвана от област Пловдив, като в тези 

две области стопанствата са и с най-малък размер. В област Благоевград са преброени 

общо 13 504 стопанства, което е 10.2% от броя на всички стопанства у нас. Средната 

ИЗП на стопанствата в България нараства на 33 ха през 2020 г., като между южните и 

северните райони отново има драстични разлики. Например в област Плевен тя е 97,5 

ха, в област Търново – 72,2 ха, в област Русе – 65,3. В област Пловдив е 22.6 ха, а в 

Хасково – 29 ха. По този показател Благоевград и съответно територията на МИГ 

Сандански е сред областите с най-нисък среден размер – 5,4 ха, следвана само от 

Кърджали – 3 ха и Смолян – 2,8 ха средна ИЗП на стопанство. По данни на ОДЗ, 

Благоевград, малките стопанства в областта са 85% от всички стопанства. Най-много 

малки стопанства има в община Петрич, в община Сандански стопанствата са по-малко 

като брой, но пък те обработват по-голям дял от ИЗП на областта – 14%. За сравнение, 

големите стопанства обработват около 58% от цялата ИЗП в област Благоевград.  

По отношение на вложения труд в стопанствата, областите Благоевград и Пловдив през 

2020 г. отново са с най-много годишни работни единици (ГРЕ) – между 5,8 и 9,6% (в 

северна България ГРЕ варират между 1,8% и 3,2%), което показва, че стопанствата са 

малки, не са механизирани и в тях се влага основно незаплатен семеен труд. 

Стопанствата, които са на физически лица обработват 62% от ИЗП на областта. 

Търговските дружества ползват 9% от общата ИЗП. Земеделските кооперации в 

областта са с 0,4% от ИЗП. 1,8 % се стопанисва от еднолични търговци.  
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По площ на земеделските територии община Сандански е 55-та в страната, като 

относителният им дял от около 35% е значително по-нисък от средния за България - 

58,7% и от средния за Югозападния район - 48,3%. Макар че общата площ на 

територията е голяма, повече от половината от нея е заета с гори - 543 450 кв. км, което 

пък нарежда общината на шесто място по този показател в национален мащаб след 

Самоков, Велинград, Малко Търново, Батак и Сливен. По тази причина, както и поради 

други фактори, селското стопанство не е структуроопределящ отрасъл на икономиката, 

но то остава основно препитание за много от хората в селата, където има и редица 

нерешени проблеми, типични за селските райони – неравномерно икономическо 

развитие и огромни различия  между градския център и селата, превес на услугите и 

търговията в икономиката, сравнително слабо представяне и неконкурентоспособност 

на селското стопанство, преобладаващ профил на малки стопанства и микро 

предприятия, демографска криза, обезлюдяване, безработица, ниски доходи и т.н. 

Затова земеделието е идентифицирано от МИГ Сандански като един от секторите, 

които трябва да бъдат развивани и подпомагани по европейските фондове.  

Селското стопанство е застъпено във всички населени места на общината  и  има важна 

роля  за  цялостното  й  развитие. По принцип сектора на селското и горското 

стопанство бележи увеличение в цялата страна в последните 10 години, като от общите 

приходи в сектора на национално ниво, 65% са на предприятията в селските райони, 

т.е. този сектор остава водещ за тях. Увеличението на произведената продукция в 

сектора е с 47%. В селското стопанство на територията на МИГ също се наблюдава 

нарастване и възстановяване. Някои стопанства се уедряват и модернизират техниката 

си, възникват нови предприятия, има известна диверсификация на дейностите. Това 

обаче се отнася предимно за стопанствата, които са близо до градския център. Секторът 

на селското стопанство продължава да има нисък дял в икономиката на общината - 

формира 1.8% от произведената продукция, 1.7% от приходите от дейността, заетите в 

отрасъла са 2.4% от всички заети.  

В сектора на растениевъдството, макар че най-висок дял в поземлените ресурси имат 

нивите, зърнените култури (пшеница и царевица) не се произвеждат със стоков 

характер и се използват за суровина или фураж за животни. Техническите култури са 

представени от слънчогледа и рапицата, както и от тютюн, като производството му 

спада непрекъснато заради политиката на субсидиране. Производството на пресни и 

оранжерийни зеленчуци заема съществен дял от обработваемата земя. Основни култури 
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са дребните зеленчуци – репички, лук, домати, краставици, тиквички, салати, спанак.  

Зеленчуците се отглеждат в оранжерии главно по поречието на р. Струма, където 

почвените характеристики и възможностите за напояване са много добри. Най-много 

оранжерии има в селата Струма, Лебница, Хотово, Ново Делчево, но почти и във 

всички останали села покрай  реката. Почти всяка къща стопанисва от 1 до 4 декара с 

парници, в които се отглеждат репи, марули, подправки, а по-отскоро – краставици и 

домати, тиквички. Овощните насаждения са представени предимно от ябълкови и 

прасковени насаждения и в по-малка степен от череши, сливи, круши и кайсии. Във 

връзка с политиките на субсидиране, в последните години се разрастват насажденията 

на черупчести плодове – орехи и бадеми. Производството на плодови и овощни 

култури бележи известен спад, поради упадъка на консервната промишленост, което 

пречи за реализацията на продукцията. Растениевъдството в региона постепенно се 

насочва и към по-доходоносни култури като смокини, аспержи, киви, както и към 

биологично земеделие. Съществуват и малки площи с ягоди и малини, но повечето от 

тях не са с комерсиална цел, а за домашно производство. Все още масово не се 

отглеждат алтернативни насаждения от билки и етерични растения, които намират 

приложение във фармацевтичната, козметична и химическата промишленост, както и 

на пазара за билкови добавки.  

Макар че в областта на производството на плодове и зеленчуци на територията на МИГ 

има няколко средни и по-големи стопанства (Мелиса фрукт/Доса плод, Виа Верде М 

ЕООД, Мело 98 ООД, Гриинхаус ЕООД, АБ Кафтанови, ООД, Антон Тотев 92 и др.), 

повечето стопанства в сектора са малки или много малки и страдат от всички 

структурни недостатъци на този вид стопанства – липса на модернизация, липса на 

ликвидност, ниски изкупни цени на продукцията, конкуренция от нелегалния внос на 

зеленчуци от Гърция, Македония и Турция, слаб пазарен достъп до големите вериги и 

борси, разнородно качество и малко количество на продукцията. 

Друг традиционен отрасъл, който се развива добре в района е лозарството. Правят 

впечатление увеличаващите се площи с лозя на територията – над 28 хил. ха, което е 

във връзка с разрастващото се винопроизводство.  Основните масиви насаждения са от 

сортовете „Мерло” и „Каберне”, както и емблематичната „Широка мелнишка лоза”, 

също малко и от характерното местно грозде „Сандански мискет“. Характерното в този 

сектор е наличието на няколко големи изби, които все повече разширяват парцелите си 

с цел отглеждане на собствена суровина и присъствието в сектора на малки и много 



84 
 

стопанства, които продават гроздето си на пазара на много ниска цена. Много от тях 

прекратяват дейността си и продават земята си на големите производители. Винпром 

„Дамяница“ е най-големият в Югозападна България и е в топ 5 на българските 

производители с капацитет на бутилиране от 2 млн. бутилки годишно. Винарната 

„Синтика“ притежава 325 дка собствени лозови масиви, Вила Мелник в село Хърсово 

обработва над 300 дка, Виа верде М в село Левуново има собствени лозови масиви над 

400 дка, Либера Естейт  в Хотово притежава лозя над  350 дка. В района около Мелник 

има още средни и малки семейни винарни, като трябва да се подчертае, че повечето от 

тях вече са диверсифицирали дейността си – предлагат нощувки и дегустации в 

собствените си заведения, отглеждат зеленчуци, мед и произвеждат млечни продукти за 

директни продажби и храна на туристите, развиват биологично земеделие. Трябва да се 

отбележи и, че диверсификацията на стопанствата във винения сектор протича най-

ускорено в целия ЕС, което е свързано и с новите потребителски търсения на 

алтернативни форми на туризма, вкл. и т.нар. винен и кулинарен туризъм и 

съчетаването на винарски и културни маршрути. 

Високият дял на горите, мерите, пасищата и планинските пасища на територията на 

МИГ е предпоставка за добро развитие и на животновъдството. Една от най важните 

причини за неговото постепенно възстановяване е обявяването на сектора за 

„чувствителен“ и по-засиленото му подпомагане чрез субсидии. Друга причина е 

преминаването на животновъдството в региона почти изцяло в частния сектор, където 

има условия за по-ефективна концентрация за въвеждане на съвременни технологии 

при отглеждането на голям брой животни. Към настоящия момент в района е най-силно 

развито пасищното животновъдство. На територията на МИГ Сандански от 

животинската продукция се добива главно козе, овче и краве мляко, месо, вълна и мед, 

като тази продукция е изцяло за нуждите на местния пазар, с изключение на кравето 

мляко. По данни на БАБХ, през 2020 г. в рамките на общината се отглеждат 10 871 

крави и говеда в 203 стопанства, 13 580 овце в 250 стопанства, 4578 кози в 202 

стопанства, 300 кокошки-носачки и 700 пилета, както и има две свинеферми от тип А 

(големи) с общо около 300 животни след пораженията от свинската чума. Пчелните 

семейства са 3558, разпределени в 33 стопанства. Овцевъдството е най-разпространено 

на територията на общината, като повечето стада са над 20 и над 50 глави, а като 

центрове на този подотрасъл се явяват селата Дамяница, Джигурово – 5 обекта с по 159, 

212, 177, 290 и 582 овци, Златолист, Хърсово – 6 големи обекта съответно с 334, 279, 
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261, 197, 240 и 176 овци.  Във връзка с чумата по свинете, от 6-те промишлени 

свинеферми на територията, през 2020 г. са останали само 2 - "Пасищно прасе" ЕООД в 

село Левуново и "Тероар Панталей" ООД в Ново Делчево. Като центрове на 

пчеларството се очертават селата Дебрене, Ново Делчево, Вълково и Джигурово. 

Като цяло, животновъдните стопанства отново са преобладаващо малки, а животните в 

повечето обекти са от една до 20-30 глави. Финансовото им състояние и техническото 

обезпечаване е лошо, липсват средства за закупуване на съвременна техника и 

модернизация на процесите, някои от тях трудно се справят с новите изисквания за 

спазване на стандартите за качество и хуманното отношение към животните. 

Животновъдните стопанства осъществяват най-лесно вертикалната диверсификация – 

започване на преработка на собствена продукция – сирене, мляко, кашкавал и т.н. За 

целта обаче е нужна известна финансова устойчивост (да не са прекалено малки), както 

и подобряване на пазарните им позиции, за да могат да реализират продукцията си в 

по-големи мащаби. 

Цялостното развитие на икономиката на община Сандански е многоотраслово, 

предимно в сферата на леката промишленост, услугите и туризма. В този смисъл 

икономиката на района е диверсифицирана, което обаче не може да се каже за 

преобладаващата част от стопанствата. Такъв тип диверсификация не се счита за 

устойчива, тъй като не оползотворява ресурсите на района (отчасти това може да се 

каже само за туризма), не е равномерно разпределена – съсредоточена е предимно в 

общинския център, не носи социални ползи за цялото население (например това в 

селата), нито е гарантирано опазването на околната среда (например Общинският ПР 

отбелязва висока енергоемкост на производствата и ниска енергийна ефективност на 

предприятията). 

В  отрасловата  структура  на икономиката водещо  място заемат преработващата 

промишленост, туризмът - хотелиерство и ресторантьорство, търговията, транспортът и 

строителството. Преработвателната промишленост формира над 52.5%  от приходите и 

произведената продукция и дава работа на около 46.4% (4012 души) от всички наети 

(8660 души) през 2019 г. Отраслите са хранително-вкусова, шивашка, медицинска и 

дървопреработвателната промишленост. В последните години делът на 

промишлеността обаче се свива, за сметка развитието на търговията и услугите. 

Селското стопанство е представено с под 100 предприятия (регистрирани фирми). 
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Предприятията с основна икономическа дейност производство и преработка на храни 

са с нарастващо значение за икономиката и доходите на всички селски общини в цялата 

страна през 2019/2020 г. Те са 21% от общия брой предприятия от преработващата 

промишленост, като броят им непрекъснато се увеличава. Сандански е сред общините в 

селските райони с най-голям брой такива предприятия за 2019 г. Селските общини с 

най-голям брой предприятия от хранително-вкусовата промишленост са: Петрич – 74 

броя, Марица – 58 броя, Гоце Делчев – 52, Първомай – 43, Сандански – 41, Нова Загора 

– 33, Карлово – 33, Несебър – 32, Севлиево – 31, общините Раковски и Родопи имат по 

30 предприятия на териториите си. В България продължава да има общини в селските 

райони без нито едно предприятие от хранително-вкусовата промишленост – 17 на 

брой и такива, които са само с по едно предприятие, които са също 17 общини.  

В хранително-вкусовата сфера развити предприятия на територията на МИГ има в 

областта на винарството (винпром „Дамяница“ е най-големият в Югозападна 

България), хлебопроизводството и тестените изделия, мляко и млечни продукти, 

преработени месни продукти, безалкохолни напитки. Извън производството на вино, 

няма интеграция между първичния земеделски и преработвателния сектор, т.е. няма и 

вертикална диверсификация. Местните преработвателни предприятия за храни не 

разчитат на доставчици предимно и само от района, нямат подписани постоянни 

договори, земеделските производства често са извън нуждите на преработката и 

работят само за пазарите за крайни потребители. Липсват достатъчно складови и 

опаковъчни линии за малките производители. В областта на зеленчукопроизводството 

например, което се очертава да е бързоразвиващ се подсектор на земеделието, има само 

едно преработвателно предприятие и две опаковъчни, предприятията за млечни 

продукти са три и то със собствена база за производство на суровини – т.е. не 

изкупуват продуктите на животновъдството, в района има само един млекосъбирателен 

пункт. Месопреработвателните предприятия също са няколко, повечето със собствени 

производствени бази.  

Все пак в сферата на преработката на храни в община Сандански има няколко по-

големи и средни предприятия. „Слънчев нар" в село Петрово произвежда мармалади, 

конфитюри, туршии, нектари, плодови сокове, желета, зеленчукови сокове, консерви, 

„Зорница 59“ в едноименното село преработва кореноплодни култури, "Био МБ 2012" в 

град Сандански е производител на замразени зеленчуци, изсушени гъби, сушени 

зеленчуци, „Дира Фрукт“ се занимава с преработка и пакетиране на зеленчуци, но 
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използва предимно  вносни, а не местни суровини. В преработката на млечни продукти 

могат да се отличат „Балкан-2015“ в село Ласкарево (сирене, кисело мляко, кашкавал, 

халуми), като компанията продава под марката „Ферма Балкан“ и има фирмен магазин 

в Сандански; „Бобо-К“ (ЕТ Светослав Кючуков – Бобо) в село Хърсово, която 

произвежда млечни продукти – кашкавал, сирене, извара, има сертификат НАССР  за 

качество и изнася сирене за пазарите на ЕС, САЩ, Канада, Русия, Македония и 

Арабския свят; „Пасищно прасе“ в село Дамяница; „ЕТ Димитър Пъхлев – Олимп 

Калиманци“ в село Калиманци. В преработката на месни продукти по-големи 

предприятия са  „Примо Трейд" в град Сандански с основна дейност  производство на 

разфасовки и полуфабрикати от пилешко месо, под запазените търговски марки 

„Примо Меню” и „Веселото пиле” в асортимент над 70 вида; „Караманолев и син”, 

също в Сандански - месопреработвателно предприятие за месо от свине, дребни 

преживни животни, едри преживни животни; „Диваск“ – Димитър Карачоров ЕТ; 

фирмата „Чифлик ливади“ в село Дамяница. 

Друг сектор на преработвателната промишленост, който донякъде използва ресурса на 

горското и селското стопанство на територията е дърводобивната промишленост. В 

общината има няколко фирми, които се занимават с дърводобив, дървообработване и 

производство на строителни материали – дъски, талпи, греди, както и с търговия на 

дървен материал. Има и две големи мебелни фирми – Мебели Виденов и Мебелна къща 

Вида, които реализират продукцията си в цяла България. 

Шивашката промишленост няма никаква връзка с ресурсите на района и е плод на 

инвестициите на чужди компании – гръцки, немски и френски и е на принципа на 

ишлемето. Много от фирмите са конкурентноспособни и произвеждат 

висококачествена конфекция и трикотажни изделия за износ, но поради относително 

ниските инвестиции, отрасълът   е   мобилен   и   с  несигурни перспективи за развитие, 

освен това „изсмуква“ работната ръка от земеделието, като доходите на семействата, 

заети в тази сфера остават относително ниски. По-големи предприятия в сектора са: 

„Пирос“ ООД, „МИС БО“ ЕООД, „С&П Текстил“ ЕООД, „Г&А Текстил“ ЕООД. 

Същото може да се каже и за фармацевтичната и медицинската промишленост, които 

подобряват пазара на труда в общината, но не използват местните ресурси. Недостатък 

на цялата преработващата промишленост е, че тя е разположена в общинския център – 

град Сандански, както и по протежение на международният път, където са 

локализирани над 85% от производственият потенциал на индустрията и услугите. 
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Отрасълът търговия и ремонт на автомобили заема второ място по значение в 

отрасловата структура на икономиката в община Сандански. Той формира 9.4% от 

произведената продукция, 28.7% от приходите от дейността, а заетите в отрасъла са 

18.2% от всички заети.  Общият брой на предприятията в този сектор е около 40% от 

общия брой на предприятията. Търговските   фирми   осъществяват   търговия   на   

едро   и   дребно. Изградена е добре развита съвременна складова база. В община 

Сандански присъстват и големи търговски вериги като Техномаркет, Била, Кауфланд. 

На територията има общо 915 търговски обекта – складове и магазини.  

Освен селското стопанство, сектор хотелиерство и ресторантьорство формира основна 

част от приходите за селските райони. От 32%  като дял от общите приходи през 2008 г. 

процентът нараства на 37% през 2018 г., което е следствие от ръста на туристическата 

индустрия на национално ниво и развитието на алтернативните форми на туризъм. 

Произведената продукция в сектора в селските общини значително расте, като през 

2018 г. тя се увеличава до 1 22 4591 хил. лв., което е с 624 923 хил. лв. повече за 

последните пет години или увеличението е от 51%. Туризмът, който също не е 

структуриращ отрасъл на икономиката, е много важен за развитието на община 

Сандански, тъй като е и основна предпоставка за диверсификация както на 

икономиката, така и на стопанствата. Той формира 3.6 % от произведената продукция и 

3.7% от приходите от дейността, като по тези показатели секторите транспорт и 

строителство са с по-добри икономически резултати, но по показателя заети лица 

секторът се нарежда на трето място с 9.4% заети спрямо броя на всички заети в 

общината. 

Самият град Сандански се оформя като български климатичен и балнеолечебен курорт 

още в средата на 60-те години на миналия век. През 80-те придобива статут на курорт с 

международно значение, който е запазен и до днес. Въпреки изобилието на термални 

извори в общината, спа туризмът по исторически причини е развит само в общинския 

център. Минералните води в Хотово и Левуново не се използват ефективно, концесията 

в село Катунци е прекратена през 2015 г. Община Сандански притежава и богато 

културно-историческо наследство, съхранявайки изключително ценни архитектурно-

строителни паметници, култови, обществени и жилищни сгради, строителни 

съоръжения и др. от античността, Средновековието и Възраждането. Сред запазените 

обекти най-добре застъпена е жилищната архитектура: антични градски жилища в 

Античния град на Сандански, ранносредновековни жилища и  крепости  и  
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средновековни  градски  жилища  в  Мелник  от  времето  на  Втората Българска 

държава. Възможностите за културен туризъм обаче не се оползотворяват изцяло, с 

изключение на района на Мелник и Роженския манастир. Не се е разгърнал и 

потенциала за селски туризъм, който се развива в много малко от населените места в 

общината.  

Други важни сектори в икономиката на територията на МИГ са транспорта и 

строителството. Секторът транспорт, складиране и пощи формира 16.3% от 

произведената продукция, 11.7%  от  приходите  от  дейността,  заетите  в  отрасъла  са  

6.2% . Основен фактор за развитието му е граничното разположение на общината, 

която има обща граница с Република Гърция и макар да няма обща граница с 

Република Македония, се намира в непосредствена близост до нея.  Строителството  

също е  сред  водещите  отрасли  в  икономиката. Заетите в отрасъла са 5%, 

произведена продукция  формира 4.9% от цялата произведена продукция, приходите от 

дейността са 5% от всички приходи. В сектора работят малки и средни по мащаби 

строителни фирми, които реализират своята дейност главно в общинския център. 

Община Сандански се представя на средно за страната ниво по основните 

макроикономически показатели.  

По отношение на броя предприятия, общината е сред лидерите в областта и над 

средното за страната. През 2019 г. на територията работят общо 3078 регистрирани 

предприятия, като това поставя община Сандански  на трето място в областта след 

община Благоевград, в която има  6402 фирми и община Петрич с 5 442, като 

изпреварва почти двойно останалите общини: Банско с 1038 предприятия, Гоце Делчев 

с 1894, Кресна с 240,  Разлог – 1179. Броят на микро предприятия  на територията е 

2912, което е 94,6% от всички предприятия (данните са на НСИ). За сравнение в 65 от 

селските общини в страната има под 100 нефинансови предприятия. На другия полюс 

са урбанизираните общини - столична община е тотален лидер с над 120 318 

предприятия, следвана от Варна (28 463) и Пловдив (26 360). 

Най-много МСП на територията има в областта на търговията и ремонта на 

автомобили, следвани от тези на преработвателната промишленост и транспорта. 

Хотелиерство и ресторантьорство се развива в около  200 предприятия, а 

професионални дейности (право, счетоводство, мениджмънт, архитектура, реклама, 

маркетинг, ветеринарна медицина) извършват около 250 предприятия. В общия брой 
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влизат и предприятията от селското стопанство, които са регистрирани като фирми, т.е. 

са юридически лица. Повечето МСП се нуждаят от инвестиции в материални активи за 

повишаване на конкурентоспособността си, подобряване достъпа до финансиране, 

както и от помощ в реализацията на продукцията си, включително и за външните 

пазари.  

Размера на произведената продукция е на средно ниво за селските общини в страната и 

на трето мясо за областта. По данни на НСИ за 2019 г. общата произведена продукция в 

община Сандански е 535, 555 млн. лева. Община Благоевград е с 2, 127 012 млрд. лева, 

което е обяснимо за областен град, но общината е изпреварена и от Петрич с 1, 672 256 

млрд., като след нея са Банско с 232, 322 млн., Гоце Делчев с 441, 447 млн.,  Кресна – 

40.855 млн. и Разлог с 229, 757 млн. Трябва да се отбележи, че микро предприятията от 

селските райони осигуряват 19.5% от цялата произведена продукция в страната, а 

малките – 22.7%, т.е. общо 42.2%. Микро и малките предприятия имат общ дял от 

29.8% от цялата произведена продукция (и в градски, и в селски райони). Тоест микро и 

малките предприятия произвеждат като дял продукция повече от големите 

предприятия. Но независимо от постигнатите положителни резултати от малките 

предприятия, в селските общини произведената продукция е по-малко от тази в 

градските общини. 

Прави впечатление, че повечето микро предприятия в селските общини са в диапазона 

на стойност на продукцията от 50 000 лева до 100 000 лева. В 132 общини, т.е. около 

половината от общините, стойността на продукцията на микро предприятията е под 50 

хиляди лева годишно. Община Сандански се нарежда над средната позиция по този 

показател. Произведената продукция от микро предприятия на територията е между 

100 000 и 300 000 хиляди лева годишно, като това я поставя в групата на малкото 

селски общини с такъв показател, като Несебър, Каварна, Марица, Генерал Тошево, 

Самоков, Троян и Поморие. Единствената селска община, в която микро предприятията 

имат продукция между 500 000 и 1 млн. лева е Петрич. Същото се отнася и за малките 

предприятия – отново Сандански е в групата на продукцията между 100 и 300 хил. 

лева, заедно с Несебър, Гоце Делчев, Балчик, Марица, Севлиево, Девня, Ботевград, 

Нова Загора, Троян, Раковски, Свиленград и Самоков, а Петрич е единствената сеска 

община с продукция на малките предприятия между 300 и 500 хиляди лева. 
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По отношение на средните предприятия обаче, община Сандански е в най-ниската 

група с произведена продукция между 50 и 100 хил. лева, (заедно с Карнобат, 

Стражица, Ихтиман, Лом, Рудозем, Гоце Делчев, Поморие, Гълъбово, Златоград, 

Мадан, Харманли, Разлог, Раднево, Дряново, Велинград, Пещера, Калояново, 

Съединение, Тунджа, Джебел). Единствено в община Марица средните предприятия 

имат производство между 300 и 500 хил. лева., всички останали общини са с 

произведена продукция от средни предприятия между 100 и 300 хиляди лева. Това 

показва, че микро и малките предприятия на територията на МИГ са по-жизнеспособни 

и постигат по-добри резултати, както и че най-голям принос към икономиката на 

селските общини имат микро предприятията, следвани от малките предприятия. 

По нетни приходи от продажби община Сандански отново се представя на средно за 

селските общини ниво. За 2019 г. реализираните нетни приходи са 744, 380 млн. лева. В 

областта тя е изпреварена от община Благоевград с 2, 649 961 млрд. и Петрич - 

2, 135 760 млрд. Банско е с 314, 150 млн., Гоце Делчев – 634, 026 млн., Кресна – 50, 200 

млн., Разлог с 275, 715 млн. лева. По приходи от продажби в селските райони най-

много са микро предприятията с приходи между 50 и 100 хил. лева (в 103 общини), а на 

второ място са тези с между 100 и 300 хил. лева. Има селски райони, в които има микро 

предприятия с над 300 хил. лева нетни приходи. Те са в общините Петрич (1 261 529 

хил. лева), Несебър (529 532 хил. лева), Сандански (379 837 хил. лева) и Попово (315 

862 хил. лева). По отношение на малките предприятия, Сандански е в средната група на 

нетните приходи от 100 до 300 хил. лева. 

Разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) до голяма степен рисуват картата 

на преработващата промишленост в страната – това е отрасъл, които се характеризира с 

относително висока нужда от пространство за производство и машини. По този 

показател Сандански отново е на трето място в областта с 40,1 млн. инвестиции в ДМА, 

след Благоевград с 211,6 млн. и Петрич с 91,4 млн. Банско е 38.2 млн. инвестиции, Гоце 

Делчев с 33,7 млн., Разлог с 21,7 млн., Кресна с 4,9 млн. Това, съчетано с данните за 

броя предприятия говори, че преработвателната промишленост на територията се 

развива с бързи темпове. Пак трябва да се повтори обаче, че тя е обвързана с местните 

ресурси в малка степен, което прави устойчивостта й рискова.  

За 2019 г. НСИ за първи път предоставя данни за приходите от туризъм и 

ресторантьорство. Оформят се най-общо две групи общини - едните са големи 
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икономически центрове, в които силната дейност на хотелите и ресторантите е 

следствие най-вече на голямото струпване на население с относително високи доходи, 

съчетано с бизнес пътувания и градски туризъм. Такива са Столична община (приходи 

от 1,4 милиарда лева) и Пловдив (248 милиона лева). Другата група са малки и средни 

по големина общини, чиито икономики са силно зависими от туристическия бранш - 

най-големите сред тях са Несебър (427 милиона лева), Балчик (138 милиона лева) и 

Банско (78 милиона лева). Сандански попада именно в тази група общини с приходи от 

туризъм около и под средните – 19,533 млн. лева. В областта приходите от туризъм на 

община Благоевград са близки - 21,797 млн., а на Петрич – значително по-ниски 9,093 

млн. Съизмеримите туристически общини (с балнео и спа профил) са реализирали 

доста по-високи приходи от туризъм  - например Велинград е с 53, 921 млн., а Хисаря с 

32,392 млн. Това означава, че туризмът на територията на МИГ се нуждае от 

допълнително развитие, особено в сферата на селския и екологичния туризъм, които 

представляват неизползван ресурс и са средство за диверсификация на малките 

стопанства в селата.  

На територията съществуват и редица проблеми типични за селските райони и свързани 

с наличието на малки стопанства и липсата на диверсификация на дейността тези 

стопанства – ниски доходи и влошена демографска картина.  

Както вече се каза, доходите в селските райони достигат 82% от тези в градските 

райони, но са неравномерно разпределени, като във всяка област  и всяка община се 

обособява селище (обикновено градския център) с показатели, които надвишават 

средните стойности, т.е. във всеки район има населени места, които са двигатели за 

инвестиции и растеж и периферия от села. Така например, от общият БВП за 2019 г. 

(119, 772 млрд. лева) повече от половината е произведена в Югозападния район, където 

и е територията на МИГ – 60,534 млрд. Основната част обаче се пада на столицата 

София – 51, 282 млрд.  На ниво област  произведеният БВП е разпределен още по-

неравномерно и разликите между областите са по-големи, отколкото между регионите. 

Област Благоевград е с БВП от 3,139 млрд., което я поставя под нивото на области в 

региони с по-нисък общ БВП – Варна с 7,689 млрд., Бургас – 5,507, Стара Загора – 5, 

125, Пловдив – 9, 653. Все пак областта е сред вторите по категория области в страната 

с БВП над 3 млрд. Повечето области са с БВП под 2 млрд. Между 2 и 3 млрд. са 

единствено областите Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, София област, Пазарджик 

и Хасково.  Освен от произведения БВП, доходите се определят и от БВП на глава на 
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населението. За 2019 г.. средно за България той е  17 170 лв., като на първо място по 

този показател е отново Югозападният район с  16 998 лева, заради столицата София – 

с БВП на глава от населението от 28 850 лева годишно. И тук разпределението е 

неравномерно - област Благоевград е с 10 329 лева БВП на човек, като е под области от 

много по-бедни региони като Враца с 13 278 лева (Северозападен), Габрово - 14 444 

лева и Русе - 12 771 лева (Северен централен), Смолян - 11 681 лева (Южен централен). 

В почти всички области БВП на глава от населението варира между 9 и малко над 10 

хил. лева. Изключение правят Силистра - 7 687 лв., Видин - 8 734 лв., Сливен - 8 130 лв. 

Това предопределя и неравномерното развитие на доходите, като освен разделението 

между градове и села, както и между общини с развита промишленост и такива само 

със селско стопанство, тук се наблюдава и неравенство между частния и публичния 

сектор. Средната работна залата за страната нараства до 1 437 лева. Най-високата 

средна брутна месечна заплата в България  за 2019 г. е в община Челопеч - 2 431 лв. На 

второ място е община Козлодуй с 2 133 лв. средна заплата, следвана от Раднево - 1 826 

лв. и Пирдоп - 1 785 лв.  Столична община е едва на 5-та позиция с 1 753 лв. Средната 

работна заплата в област Благоевград е под хиляда лева, въпреки високия БВП на глава 

от населението. В самата община Благоевград тя е 930 лева, във всички останали 

общини варира в рамките между 700 и малко над 800 лева. В община Сандански 

средната заплата е 771 лева. И макар че ръстът й за 7 години е 29,3%, остава значително 

по-ниска от средната за страната. За сравнение,  община Петрич е със 738 лева, Банско 

– 814 лева, Гоце Делчев – 738 лева, Кресна – 730 лева, Разлог – 854 лева. Разликите 

между доходите на заетите в частния и публичния сектор също са значителни – 

заплатата на наетите в частния сектор в община Сандански е средно 666 лева, а в 

публичния е почти двойна – 1 147 лева. Подобно разпределение на нивото на доходи и 

заплати забавя потреблението и пречи на развитието на икономическите сектори, в 

които има потенциал за диверсификация, както и ограничава възможностите за 

допълнителни инвестиции в малките стопанства, тъй като собствениците им просто 

нямат достатъчно средства и всичко отива за издръжка на домакинствата.  

По отношение на демографската картина, тя не е по-различна от типичната за повечето 

селски райони в страната. Населението на територията на МИГ Сандански намалява 

средно с 3,3% годишно, като за 2020 г. то е 36 893 души. Както вече се каза, 67,2% от 

него живее в градския център Сандански. Населението над 65 години  в общината е 8 
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200 души (22% от цялото население), а от тях в селата живеят 42,8%. Т.е. видим е 

процесът на застаряване на населението в селата, особено периферните за територията.  

Демографското заместване на населението във възрастовите групи от 0 до 14 и 65+ 

години също дава ясна представа за процеса на застаряване. Стойност от 1 означава, че 

на всеки един възрастен (65+) в дадената община се пада по 1 дете (0-14 г.), по-висока 

стойност означава, че децата са повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните. 

Според данните на НСИ, едва 13 общини в страната са имали положително 

демографско заместване за 2020 г. Обратно, общините с висока степен на застаряване 

са почти половината - в 110 от тях коефициентът на заместване е под 0,5, тоест двама 

или повече хора в пенсионна възраст срещу всяко дете. За община Сандански този 

коефициент е 0,65, т.е. тя попада в групата на общините със среден процес на 

застаряване, където на едно дете се пада по 1,5 възрастни.  

Процесите на обезлюдяване също протичат активно, особено в южната периферна  

територия  на  общината,  заемаща  планински  и  полупланински части с малки села в 

подрайон Катунци. Населението там живее в две села с над 250 жители (Катунци и 

Петрово), пет села са между сто и двеста и петдесет жители, а десет села са с под сто 

жители. Изключително тревожен е фактът, че за периода между последните две 

преброявания този район е загубил 28% от своето население. Процесите на 

обезлюдяване са характерни и за района на Мелник. Самият град Мелник е с около 200 

жители (това е най-малкият град у нас) и шест села, най-големите от които са Зорница с 

92 жители, Лозеница с 83 жители и Виногради с 80 жители, като останалите села са с 

под четиридесет жители. Спадът на населението между последните две преброявания е 

около 24%. Както става ясно, по-голямата част от населението пребивава в район 

Сандански – града и околните села, като причина за това е съсредоточаването на 

икономиката в общинския център, както и лесно достъпните социално-икономически и 

транспортни  връзки на селата около него. Намалението на населението на този 

подрайон е 3,11% - близко до средното за общината.  

Коефициентът на естествен прираст в община Сандански за 2020 г. е  -9,3% (312 родени 

деца, 656 умирания, естествен прираст -344 души). Коефициентът  на механичен 

прираст обаче е положителен 0,4% (839 заселени, 676 изселени, механичен прираст 

+163 души). Положителна тенденция е и съотношението трудоспособни и такива в под 

и над трудоспособна възраст, което има отношение към пазара на труда. За 2020 г. 
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населението н трудоспособна възраст в общината е 21 679 души (58,8% от цялото 

население), като 14 978 души от него живеят в град Сандански. Под трудоспособна 

възраст са 5 676 човека, а над трудоспособна (пенсионна възраст)  - 9 538. 

От така изложение данни за територията на МИГ Сандански могат да се направят 

няколко основни извода.  

На територията преобладават малките стопанства, които макар че земеделието не е 

структуроопределящо за икономиката, остават единствен източник на доходи за хората 

в селата. Малките стопанства страдат от всички проблеми на стопанствата от този тип в 

страната – лоша материално техническа обезпеченост, ниска доходност, застаряване на 

собствениците, издръжка предимно от директните плащания. Такива стопанства трудно 

подлежат на диверсификация, затова сред тях трябва да се търсят по-устойчивите и 

жизнеспособни с потенциал за развитие. 

Стопанствата в сферата на пресните и оранжерийни зеленчуци, както и в лозаро-

винарския сектор се развиват по-добре. Винопроизводителите се диверсифицират по 

естествен начин – лозя, производство на вино, винарни за дегустация, места за 

настаняване, винарски маршрути. По-стабилните животновъдни стопанства също имат 

потенциал за диверсификация от вертикален тип – преработка на собствена продукция, 

директни продажби, туризъм тип отворена ферма, нишова продукция.  

Като цяло икономиката е многоотраслова и диверсифицирана, но предимно в градския 

център. Икономическите показатели са добри и дори в някои сфери са над средните за 

страната, особено по отношение на микро предприятията. Икономическите сектори 

обаче не използват ресурсите на района, с изключение на туризма и до известна степен 

дърводобива. Почти отсъства вертикалната диверсификация и връзка между 

производители на селскостопанска продукция и преработвателите на храни. 

Производствата са енергоемки и не допринасят за опазване на околната среда. 

Развитието на предприятията не носи и особени социални ползи на населението в 

селата, където липсват основни услуги, които отново са съсредоточени в градския 

център. Т.е. развитието на селския район като цяло не се характеризира с устойчивост. 

Повечето от стопанствата не са диверсифицирани или имат слаби наченки на 

хоризонтална диверсификация – отглеждане на няколко култури или няколко вида 

животни. Не са оползотворени възможностите за селски и алтернативен туризъм, 
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особено подходящ да планинските райони. В повечето стопанства не се извършва 

преработка на продукцията, нито други странични дейности като употреба на 

отпадъците за производство на био енергия, преминаване към биологично 

производство, дегустация на място, директни продажби, отваряне на фермите за 

посетители, вкл. и с учебна цел, интеграция с научни и учебни центрове. Много ниско е 

и нивото на сдружаване – на територията няма групи и организации на производители, 

което би подобрило пазарните позиции на стопанствата.  

Доходите остават сравнително ниски, дори в градския център. Демографската криза и 

застаряването на населението са налице, както и в цяла България. Някои от районите и 

селата на общината са застрашени от пълно обезлюдяване.  

Следователно, диверсификацията трябва да бъде насочена предимно към малките 

стопанства, като се подпомагат жизнеспособните от тях и се използват ресурсите по 

редица мерки на настоящата и следващата програма за селските райони. 

Диверсификацията трябва да се насочи към стопанствата по селата, и не само тези, 

които са близо до градските центрове. Освен това следва да се оползотворяват по-

пълноценно преимуществата на района в някои отношения – например минералните 

води като потенциал за спа-туризма, планинските райони като места за спортен, 

пешеходен и приключенски туризъм,  типичните продукти - храна и виното като 

източник на кулинарен туризъм, забележителностите  за културен и религиозен 

туризъм. За по-отдалечените места може да се компенсира липсата на услуги чрез 

дейности като мобилни здравни и образователни услуги, създаване на центрове за 

общуване и обмяна на опит, използване на възможностите на дигиталните технологии. 

Диверсификацията може да следва и потребностите за опазване на околната среда.  
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8. Анкетно проучване на нагласите за диверсификация сред местната общност 

Анкетното проучване е проведено на територията на МИГ Сандански в периода април-

май 2021 г. и в него са участвали 60 души. От тях по-голямата част са мъже – 78% , а 

останалите 22% са жени. Преобладаващи са хората в активна трудова възраст – между 

30 и 40 г. са 37%, а между 40 и 50 г. са 48%. Незначителен е делът на тези до 29 г., 

което отговаря и на националното разпределение на земеделските стопанства по 

възрастова характеристика – малък брой млади хора се занимават със земеделие,  тези 

над 55 години са 10%. Само 18% от анкетираните са с висше образование, по-голямата 

част от 47% са със средно, а 35% - със средно специално. Това също съответства на 

констатацията, че собствениците на земеделските стопанства у нас са с по-ниска степен 

на квалификация в сравнение с  другите сфери на производството.  

По отношение на юридическата форма на стопанствата се потвърждава изведения в 

националния анализ на МЗХГ проблем, че повечето стопанства у нас са на физически 

лица, които са регистрирани само по Наредба 3 (достатъчно за да получават директните 

плащания) и което обаче ги прави непригодни да кандидатстват по инвестиционните 

мерки по ПРСР, където в повечето случаи физическите лица са недопустими 

бенефициенти. В случая 65% от стопанствата са заявили, че са на физически лица, едва 

10% са предприятия (юридически лица), едноличните търговци са само 2%. Останалите 

23% от анкетираните получават  заплата, т.е. са наемна работна ръка, очевидно в други 

сектори на икономиката.  

По-голямата част от отговорилите са  определили стопанствата си като малки или 

много малки – съответно 58% и 12%, средните стопанства са 27%, а големите – едва 

3%. Тук анкетата също отразява националната специфика, като трябва да се отбележи 

обаче, че големите стопанства на територията на МИГ са многократно по-малки от 

големите стопанства в северна България – и по СПО, и по размер на земята, както са и с 

различен производствен профил. Трябва да се подчертае, че въпросът и отговорите 

включват единствено субективна преценка на производителите, а не е според 

законовата класификация за малки, средни и големи стопанства. Както става ясно от 

зададения в анкетата въпрос, стопанствата в сектор растениевъдство (82%), участвали в 

анкетата, отглеждат култури в чувствителните сектори – пресни и оранжерийни 

зеленчуци, лозя, черупчести плодове и др. Животновъдните стопанства са 10%, а 

смесените – 8% 
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Информация за анкетираните: 

Пол:  

 

Възраст:   

 

Образование: 
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Вие сте регистриран като: 

 

1) Земеделски производител – физическо лице, регистрирано само по Наредба 3 

2) Земеделски производител – ЕТ, регистриран по Наредба 3 и по Търговския закон 

3) ЕТ (едноличен търговец), регистриран по Търговския закон 

4) Юридическо лице по Търговския закон (ЕООД, ООД) 

5) Кооперация 

6) Работя на трудов или граждански договор 

Размер на стопанството:  

 

Земеделски сектор: 

 

12% 

58% 

27% 

3% 

много малко  малко  средно голямо 
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ВЪПРОСИ: 

1. Земеделието основна икономическа дейност ли е за вас? 

 
a. Да, основните ми доходи идват от земеделска дейност и продажбите на 

земеделска продукция 

b. Да, но отчасти – основните ми доходи идват от земеделието, но имам и друг 

бизнес/работа, свързани със самото стопанство (преработка, продажба на храни, 

ресторантьорство, къща за гости, селскостопанска техника и услуги, друго) 

c. Да, отчасти – основните ми доходи идват от земеделието, но имам и друг 

бизнес/работа, които нямат нищо общо със стопанството 

d. Не, работя съвсем друго нещо, а селското стопанство ми носи само малък 

допълнителен доход 

e. Не, работя съвсем друго нещо и селското стопанство служи само за задоволяване 

на личните ми потребности/хоби 

 

Този въпрос следва да отрази доколко са диверсифицирани доходите на земеделските 

производители на територията на МИГ и най-вече по какъв начин. Голяма част от 

отговорилите разчитат на доходи единствено от земеделие – 49%.  Едва 7% декларират, 

че в стопанствата им има някакви наченки на диверсификация – преработка и продажба 

на храни, предоставяне на услуги и т.н., която им носи малък допълнителен доход.  

27% работят нещо съвсем различно, а селското стопанство им осигурява незначителни 

допълнителни приходи, 10% допълват доходите си от земеделие с нещо друго, но все 

пак основни са земеделските доходи. 7% се занимават със земеделие като хоби или за 

задоволяване на лични потребности. Анализът на отговорите води до два извода – 

първият е, че степента на диверсификация на стопанствата е все още много ниска, а 

преобладаващата част от тях (общо 51%) допълват доходите си чрез занимания извън 

производството на селскостопанска продукция, вероятно като наемен труд на заплата. 
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Това не означава, че стопанствата са диверсифицирани, напротив – ефективността им 

става още по-ниска, а перспективите за растеж са минимални, тъй като количеството 

труд, отделяно за селскостопанско производство и управление на стопанствата 

намалява. 

2. Кой работи във вашето стопанство? 

 

 
a. Само аз и/или членове на семейството ми 

b. Аз и/или членове на семейството ми, но имам наемни работници целогодишно 

c. Аз и/или членове на семейството ми, но наемам сезонни работници при нужда 

d. Аз, като имам само управленски функции, останалите дейности се изпълняват от 

екип и наемни работници 

e. Разполагам с цял екип, включително за управление, маркетинг и т.н. – аз съм 

само собственик на стопанството, но не полагам личен труд в него 

 

Отговорът на този въпрос потвърждава една от основните характеристики на малките 

стопанства – техния семеен характер. В 55% от стопанствата се използва предимно 

семейния труд, който е без заплащане, 22% наемат сезонни работници само при нужда, 

т.е. отново ползват преимуществено семеен труд. Едва 17% от стопанствата използват 

наемен труд целогодишно, минимален е процентът на собствениците на стопанства, 

които участват в управлението (3%) или едновременно управляват и работят в 

стопанствата си (също 3%). Трябва да се каже, че според последните данни от 

преброяването на стопанствата у нас през 2020 г. относителният дял на семейната 

неплатена работна ръка за цялата страна е по висок - 79%.  Това е очертано и като един 

от основните проблеми на ОСП в новия Програмен период относно малките и средни 

стопанства. На първо място, трудът, полаган от семейството без заплащане не се смята 

за трудов и осигурителен стаж и често пъти тези хора остават без възможност за 

обезщетения, болнични, добавки и пенсии. Това не е само български проблем – 
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например във Франция съвсем отскоро е въведено специално законодателство жените 

на фермерите да бъдат регистрирани също като земеделски производители, за да могат 

да им се плащат поне осигуровки и обезщетения. На второ място, според индексите за 

предприемачество, такива стопанства, вкл. и регистрирани като ЕТ, нямат 

инвестиционен потенциал, нито потенциал за създаване на работни места. Т.е. те рядко 

могат да кандидатстват по проекти, които са насочени към модернизация и 

диверсификация, включително и към увеличаване броя на работните места. Това е и 

един от факторите, които предпоставят високата безработица в селските райони, 

липсата на „подмладяване“ в сектора и демографската криза, както и ниските доходи. 

За младите хора е по-изгодно да започнат работа в близкия град и в друга по-добре 

платена сфера, отколкото да участват в разпределението на дохода в стопанството на 

родителите им, като полагат нерегламентирано труд.  

3. Какви култури/животни и колко вида се отглеждат във вашето стопанство? 

 

 
a. Една основна растителна, като приходите ми идват предимно от нея 

b. Една основна растителна и няколко допълнителни, но в ограничени количества 

c. Две или повече растителни, като приходите ми идват равномерно от всички 

култури 

d. Един вид животни, като приходите ми идват предимно от тях  

e. Един основен вид животни и няколко допълнителни, които нямат отношение 

към приходите ми 

f. Два и повече вида животни, като приходите ми са равномерно от всички  

g. И растителни култури, и животни, приходите ми са от цялостната дейност на 

стопанството. 

 

Въпросът изследва хоризонталната диверсификация на култури в стопанствата, както и 

значението на типа на производството за нивото на доходи. 35% отглеждат две или 
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повече растителни култури, като това са предимно зеленчуци – краставици и домати, 

марули, репички, зеле и салати, повечето в оранжерии и по-малко на открито, също 

орехи, бадеми и грозде. 29% отглеждат една основна и няколко допълнителни култури, 

като това отново са домати и краставици, салати, репички и зеле плюс картофи. 18% 

отглеждат само една култура, която осигурява основната част от доходите им  – 

предимно лозя, овошки и черупчести. Т.е. общо 82% от анкетираните стопанства 

разчитат на доходи от растениевъдство, като 64% са диверсифицирали производствата 

си спрямо търсенето на пазара – оранжерийни и ранни зеленчуци. Това отговаря и на 

профила, установен за територията на МИГ за доброто развитие на 

зеленчукопроизводството в оранжерии и лозарството, което има перспектива и в по-

малките стопанства. Животновъдните стопанства, специализирани в отглеждането на 

един вид са само 10% - предимно овцевъди и пчелари, смесените стопанства са 10%, 

като съчетават лозарство  и пчеларство, лозарство и млечни крави,  отглеждане на 

картофи, кокошки и прасета. Очевидно е, че това са по-големи стопанства (лозаро-

винарския сектор) или много малки смесени стопанства, като нивото на 

диверсификация и в двата случая е значително по-слабо. 

4. Какви са основните проблеми във вашето стопанство?  

 

 
a. Нямам достатъчно финансови средства за модернизация и съответно разрастване 

на стопанството, оборудването ми е старо и неефективно 

b. Трудно реализирам  продукцията си на пазара, ниски изкупни цени, 

конкуренцията на големите производители, включително и от вносните 

земеделски продукти, които са по-евтини от моите 

c. Нямам предприемачески опит, не съм наясно с различните модели за бизнес, 

нямам познания и квалификация в тази сфера 
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d. Нямам информация и достатъчно познания да използвам новите технологии 

(цифровизация и дигитализация), не познавам и добрите практики за опазване на 

околната среда и енергийната ефективност 

e. Липсата на коопериране между малките и средни производители, всеки действа 

сам за себе си и от това се възползват едрите търговци и прекупвачите 

f. Ниския стандарт на живот и демографската криза в района – хората нямат пари, 

за да купуват продукцията ми на добри цени, няма достатъчно платежоспособно 

и младо население 

g. Липса на достатъчно и квалифицирана работна ръка и наемни работници 

h. Високите изисквания към качеството на продукцията във връзка с регламентите 

и правилата  на ЕС, вкл. и за борбата с климатичните промени. 

Отговорите на този въпрос очертават основните трудности пред малките и средни 

стопанства, като потвърждават направените в анализа изводи. На първо място (36%) е 

поставен проблемът с липсата на средства и трудния достъп до финансиране, което 

предопределя и невъзможността от обновяване на активите и повишаване на 

ефективността. Слабите пазарни позиции – трудна реализация на продукцията на 

пазара и конкуренцията от вносни продукти е посочено от 27% от анкетираните, на 

трето място с 14% е липсата на коопериране между малките и средни производители, 

което ги прави жертва на едрите търговци и прекупвачи. 10% изтъкват, че липсва 

достатъчно квалифицирана работна ръка, което кореспондира с по-ниската степен на 

образование в селските райони. Прави впечатление малкият процент анкетирани, които 

оценяват, че нямат достатъчно предприемачески умения (4%), както достатъчно 

познания в сферата на научните открития и информационните технологии.  

5. Как определяте дохода, който получавате само от земеделската си дейност? 

 

 
a. Като добър, мога да живея с него относително добре 

b. Като достатъчен, за да живея относително средно 

c. Като недостатъчен, живея много бедно 

d. Като недостатъчен, налага ми се членовете на семейството ми да го допълваме от 

другаде (работа или друг бизнес) 
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Тук отговорите могат да се сравнят с тези получени на въпросите едно и пет за това 

доколко са диверсифицирани стопанствата и какъв е производственият им профил. 

Едва 10% от анкетираните оценяват доходите си като добри, мнозинството от 51% 

отговаря, че доходите им са средни за да живеят относително без лишения. Това са 

предимно стопанствата с оранжерийни зеленчуци. Прави впечатление, че над една 

трета (33%) определят доходите си като недостатъчни, като се налага да ги допълват с 

работа извън селското стопанство. 6% смятат, че живеят относително бедно. Въпреки 

че преценката за размера на доходите и стандарта на живот в случая е твърде 

субективен (проучването не е представително), все пак могат да се направят някои 

основни изводи. Горе-долу по равно са тези, които са доволни от доходите си (живеят 

добре) и тези, които са крайно недоволни (живеят бедно), т.е. това са двете крайности в 

развитието на малките стопанства – едните развиват успешен бизнес, другите едва 

връзват двата края. Високият процент определящ доходите си като „достатъчни“ 

свидетелства все пак за нарастването на средния нетен доход в земеделието през 

годините, който е факт, въпреки проблемите. Данните показват, че това до голяма 

степен се дължи и на получаваните субсидии, но все пак се наблюдава вече 

споменатото в анализа сближаване на доходите между селското стопанство и другите 

икономически сфери. Определянето на дохода като „недостатъчен“ и търсенето на 

допълнителна работа подсказва известен потенциал и нагласа за диверсификация на 

тези стопанства. 

Трябва да се отбележи, че допълнителната заетост за собствениците на стопанства като 

наемници на заплата в сферата на индустрията или услугите, не е същинска 

диверсификация. Подобни малки стопанства, обработвани като „хоби“ не постигат 

растеж, нито могат да се справят с нарастващите изисквания на стандартите за качество 

и пазара. Въпреки това, в новите европейски документи се настоява земеделците с 

частична трудова заетост да бъдат признати за пълноправни земеделски производители, 

като се отчете какъв процент от доходите им все пак се осигурява от земеделието. 

Диверсификацията като част от интегрираното и устойчиво развитие на селските 

райони е най-тясно свързана с развитието на местното предприемачество и е правене на 

бизнес, а не просто желание за повишаване на доходите и борба с безработицата и 

бедността. 
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6. Бихте ли се занимавали със селско стопанство, ако можете да работите нещо 

друго? 

 
a. Да, тази дейност напълно ме удовлетворява 

b. Да, това е бизнес, който започнах по собствено желание 

c. Да, защото това е традиция в семейството ми от дълги години 

d. Не, занимавам се с това по принуда, тъй като не знам какво друго да правя 

e. Не, но не мога да си намеря друга работа в района 

f. Не, но нямам образование и квалификация за по-високоплатена работа 

Във връзка с казаното за предприемачеството, положителна тенденция за територията 

на МИГ е, че все пак доста висок процент - 42% от анкетираните казват, че селското 

стопанство е бизнес, с който са се захванали по собствено желание. Други 24% смятат, 

че този вид работа напълно ги удовлетворява, т.е. общо 66% сами са избрали да работят 

в селското стопанство. 27% отговарят, че се занимават с такава дейност по семейна 

традиция, като в случая има известна принуда и закостенял навик – да се спази 

традицията, да не се върви срещу течението. Малки са процентите на тези, които не 

знаят какво друго да правят (3%), не могат да си намерят друга работа и не желаят да 

напуснат района (2%), нямат образование за по-високоплатена работа (2%). Очевидно 

е, че земеделието вече не е считано за толкова непривлекателна дейност, щом повече от 

половината отговарящи са доволни от дейността си, въпреки оплакванията от ниски 

доходи и редица проблеми в стопанствата. Това показва сравнително висок потенциал 

за диверсификация – без да изоставят основната си селскостопанска работа, тези 

собственици на стопанства биха могли да развиват допълнителни неземеделски 

дейности, което би създало и опции за нови работни места, повишаване 

квалификацията, както и кариерни възможности за младите хора. 

 



107 
 

7. Как преценявате предприемаческите си умения? 

 

 
a. Като много добри, справям се отлично с бизнеса си в стопанството или 

предприятието си 

b. Като средни, много неща научих през годините – сам или от други стопани, чрез 

курсове и преквалификация, специализирано образование 

c. Като слаби, справям се с производството, но не и с управлението и маркетинга 

d. Не се считам за предприемач/бизнесмен, а само за производител 

Този въпрос също е свързан с измерване на потенциала на стопанствата за 

диверсификацията, защото, както вече се спомена, това е преди всичко развиване на 

нов бизнес, независимо дали е свързан с основната земеделска дейност или не. Много 

голям процент от анкетираните – 40% не се считат за предприемачи, т.е. нямат никакво 

желание да развиват бизнес и съответно потенциалът им за диверсифициране на 

дейността е нисък, тъй като това става предимно с инвестиционните мерки на ПРСР 

или по другите програми, повечето от които не финансират физически лица. Трябва да 

се повтори, че това е един от големите проблеми на земеделието в селските райони у 

нас  – в голямата си част дребните фермери не приемат дейността си като бизнес, не 

желаят да регистрират фирма, да водят счетоводство и да преговарят с клиенти. Това е 

възпиращ фактор не само за диверсификацията, но и за растежа на стопанствата. Макар 

че България е на 36-о място сред 54 държави, включени в изданието на Глобалния 

мониторинг на предприемачеството по условия за правене на бизнес, по 

предприемаческа активност заемаме едно от последните места. Българите на възраст 

между 18 и 64 години са на 47-о място (от 49) при разпознаването на възможности за 

започване на бизнес, на 42-о място според персоналната самооценка като потенциални 

предприемачи и на 47-о място по предприемачески намерения (едва 3,9% демонстрират 
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подобно желание). Като се добавят другите 40% от анкетираните, които казват, че на 

практика са „самоуки“ бизнесмени, препоръка, която може да се отправи към  МИГ е, 

че трябва да засили информационните си кампании в посока повишаване на 

предприемаческата култура и активност сред местната общност. 

8. Как преценявате развитието на стопанството си в последните 5 години? 

 

 
 

a. Развива се добре, продукцията ми се увеличава, доходите също 

b. Развива се добре, продукцията ми е същата, но доходите ми се увеличават заради 

растящите цени и/или подобряване на качеството 

c. Няма промяна нито в продукцията, нито в доходите ми 

d. Няма промяна, по благодарение на европейските плащания, стопанството ми 

съществува 

e. Влошава се – продукцията ми става по-малко и/или по-некачествена 

f. Влошава се, продукцията ми е същата, но доходите ми спадат 

 

Макар че отново става дума за субективни преценки, отговорите на този въпрос също 

потвърждават направените дотук констатации – 32% от анкетираните смятат, че 

стопанствата им на практика не се развиват – нито като качество и количество на 

продукцията, нито като доходи. 17% съществуват само благодарение на субсидиите, 

т.е. и те не са осъществили растеж. Общо 39% са казали, че стопанствата им се развиват 

добре, продукцията и доходите им се повишават (22%), или се повишават само 

доходите, поради увеличаване на цените на стоките, които произвеждат. Това 

съотношение отговаря и на пропорцията в другите въпроси - достатъчни/ниски доходи, 

наличие или не на диверсификация, удовлетвореност от работата в селското 

стопанство. Стопанствата, които постигат растеж се нуждаят по-малко от 
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диверсификация на дейностите, но имат много по-голям потенциал д я осъществят. 

Стопанства, при които се влошават резултатите и намаляват доходите имат съществена 

нужда от диверсификация – хоризонтална или вертикална, но потенциалът им е много 

малък, поради различни причини – липса на средства, мотивация, умения и 

предприемаческа активност. Една от специфичните задачи, които си поставя новата 

ОСП е да се прецени кои малки стопанства са „жизнеспособни“ и трябва да бъдат 

подпомагани с цел постигане на устойчив растеж, тъй като често пъти проекти, 

осъществявани от такива стопанства нямат никакво развитие след приключване на 

финансирането.  

9. Планирате ли развитие или промяна в земеделската си дейност? 

 

 
a. Да, възнамерявам да развивам стопанството си, да го модернизирам и така да 

увелича ефективността на работата и съответно продукцията си 

b. Да, възнамерявам да разширя дейността си, като включа нови култури/животни, 

нови методи на обработка или новости в маркетинга и продажбите, биологично 

производство, енергийна ефективност и др. 

c. Да, възнамерявам да развивам нови дейности, паралелно със земеделието, които 

обаче не са свързани със стопанството ми 

d. Не, обемите на произвежданата от мен продукция са ми достатъчни засега 

e. Не виждам смисъл повече да се занимавам със земеделие и ще си търся друга 

работа или ще се захвана с друг бизнес 

 

Въпреки предимно негативната оценка на досегашните резултати в предишния въпрос,  

81% от анкетираните стопанства са заявили, че възнамеряват да развиват и разширяват 

дейността си по някакъв начин. 40% казват, че се нуждаят от модернизация 

(инвестиции в материални активи), 20% разчитат на хоризонтална или вертикална 
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диверсификация в самото стопанство,  21% биха предпочели да развиват нови 

дейности, които не са свързани със земеделието (странична, латерална 

диверсификация). 16% преценяват добри стопански резултати от дейността си досега и 

не възнамеряват да я променят, 3% не са удовлетворени и заявяват, че ще изоставят 

досегашните си занимания в селското стопанство. От разпределението на отговорите 

МИГ може да си извади няколко заключения: първото е, че земеделието на територията 

все пак се смята за перспективен отрасъл (потвърдено и от други въпроси) и с 

възможности за развитие; второто е, че стопанствата имат най-разнообразни нужди, 

които трябва да бъдат отразени чрез съответните мерки на ПРСР (например в бъдещата 

Стратегия), и най-важно трето заключение - че въпреки съществуващите проблеми, 

мотивацията за осъществяване на растеж, вкл; и чрез диверсификация, сред местните 

земеделски производители е на сравнително добро ниво. 

10. Ако хипотетично трябва да развивате дейността си, на какви средства ще 

разчитате? 

 

 

 

a. На собствени средства, получени от дейността на стопанството 

b. На собствени средства, получени от друг бизнес извън земеделието 

c. На безвъзмездна финансова помощ по ПРСР (проекти, директни плащания) 

d. На кредит от банка 

e. Ще търся инвеститор от страната или чужбина 

f. На заеми от познати и приятели 
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Показателен е процентът на отговорилите – 47%, които разчитат да развиват дейността 

си чрез средства, осигурени по линия на ОСП – директни плащания или инвестиционни 

проекти. Това е състоянието и на повечето малки стопанства в страната, които както 

вече се каза, без европейските субсидии биха прекратили съществуването си. Все пак 

не са ниски и процентите на тези, които биха могли да вложат за развитие собствени 

средства, получени от земеделие (26%) или от странична дейност (6%). Това говори, че 

някои от стопанствата се развиват и увеличават икономическия си размер (това са 

предимно средните и големите стопанства) и имат възможност да съществуват и на 

пазарен принцип. Изводът, който може да се направи е, че диверсификацията на 

стопанствата също е възможна единствено чрез реализацията на различни проекти по 

мерките на селската програма, тъй като половината от производителите не разполагат с 

достатъчно финанси нито да увеличат обемите на продукцията си, нито да се захванат с 

нещо ново извън земеделието. Трябва да се повтори, че както и при другите 

инвестиции, при диверсификацията в неземеделски дейности се търси устойчивост – 

стопанства, които могат да изпълнят успешно проектите и да надграждат над резултата, 

а не просто такива, които се нуждаят от средства.  

Следващите въпроси на анкетата се отнасят до нагласите на стопанствата към 

диверсификация или друг тип развитие, вида на диверсификация, предпочитаните 

неземеделски дейности, които според тях имат потенциал за територията на МИГ. 

11. Ако имате възможност и средства, какво хипотетично бихте направили?  

 

 
 



112 
 

a. Ще си купя още земя или ще взема още под аренда, за да произвеждам повече 

продукция и съответно да получавам повече субсидии 

b. Ще разнообразя видовете отглеждани култури/животни 

c. Ще вложа средствата в модернизация на оборудването, дигитализация, нови 

технологии и практики, разширяване на стопански помещения и др. 

d. Ще инвестирам в преработка на земеделска продукция – собствена или закупена, 

тъй като храните са с по-висока добавена стойност от първичното производство  

e. Ще повиша енергийната ефективност на стопанството си, вкл. и чрез 

производство на енергия от ВЕИ 

f. Ще премина към биологичен начин на производство 

g. Ще инвестирам в иновации или ноу-хау за целия производствен процес, а не 

само за машините и оборудването 

h. Ще инвестирам в професионален маркетинг и реклама, за да продавам по-добре 

продукцията си 

i. Ще инвестирам в развитие на допълнителен бизнес, който не е свързан със 

земеделието – услуги, търговия, туризъм 

 

Отговорите на този въпрос са твърде разнообразни и без съществен превес в една или 

друга посока. Голяма част от производителите (общо 53%) биха избрали да развиват 

самото стопанство, без странични дейности – 21% биха си купили земя, за да увеличат 

не само производството, но и субсидията си, 15% ще диверсифицират отглежданите 

култури, 17% имат желание да модернизират оборудването и сградния си фонд, да 

обновят технологиите (инвестиции в материални активи). Едва 7% възнамеряват да се 

захванат с преработка на собствената си продукция. 11% разчитат на енергийната 

ефективност, 14% на биологичното производство, 2% на иновации, 1% на нови 

маркетингови подходи. Трябва да се отбележи, че изброените дейности, вкл. 

преработката са вид диверсификация на земеделското производство вътре в 

стопанството, така че свързаната диверсификация обхваща 35%. Малък е процентът на 

анкетираните, които имат желание да развиват предимно неземеделски дейности – 

12%.  Тези нагласи трябва да се вземат предвид от екипа на МИГ при планиране на 

бъдещи мерки или прием на проекти. Препоръчително е да се провеждат кампании сред 

местната общност и по тази тема и видовете диверсификация, както и от ползите от тях. 
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12. Бихте ли заменили основната си дейност с друга, също земеделска дейност, ако 

научите, че продукцията се реализира по-добре, на по-високи цени, 

перспективите са по-дълготрайни или пък субсидиите – по-високи? 

 

 
a. Да, веднага бих направил опит да заменя културите/животните, които гледам с 

други 

b. Да, но предпазливо и постепенно, тъй като това не е лесно и рисковете са 

големи, първо ще проуча нещата 

c. Да, отчасти, но не бих изоставил старата си дейност, мога да се опитам и с нещо 

ново само като допълнителна дейност 

d. Не, това е невъзможно, спецификата на стопанството ми не го позволява 

e. Не, изобщо не бих рискувал да се захващам с нови неща 

f. Не, по-добре е да се постоянства в една дейност, с която вече съм се захванал и 

макар по-бавно, да развивам нея 

 

Въпросът измерва нагласите за промяна и склонността да се поемат пазарни и бизнес 

рискове, най-вече по отношение на хоризонталната диверсификация.  Близо една трета 

от стопаните (28%) биха поели някакъв риск, но само като допълнителна дейност, 

други 23% изразяват предпазливост и желание да се информират повече, само 15% са 

обявили, че биха заменили културите си с нови, за които има по-добра реализация или 

по-високи субсидии (разликата в мотивацията е съществена). Общо 34% отговарят 

отрицателно, че не желаят заради спецификата на стопанството си (14%), че изобщо не 

искат да поемат каквито и да било рискове, независимо от перспективите (12%), че е 

по-добре да се развива една дейност, независимо от по-бавните резултати (8%). Нито 

един от отговорилите положително не е уточнил защо би разнообразил продукцията си 
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– дали поради евентуалните по-високи цени или просто, защото би получил повече 

субсидии. Може да се предположи, че при така формулирания въпрос, значение има 

комбинацията от фактори. По принцип трябва да се има предвид, че малките 

стопанства са по-малко склонни да поемат пазарни рискове поради най-различни 

причини – най-вече споменатата липса на предприемачески умения и на пазарни 

познания, както и на достатъчно средства. Това предопределя и по-ниския им 

потенциал за диверсификация, въпреки че тя би се отразила благотворно на 

продукцията и доходите им. 

13. Какъв допълнителен (или основен) бизнес освен земеделието хипотетично 

бихте развивали, ако имате възможност?  

 

 
a. Туризъм и туристически услуги – бих направил къща за гости, хотел, заведение, 

места за алтернативен и фермерски туризъм  

b. Ще започна преработка на земеделска продукция - производство на храни в 

сферата на растениевъдството - олио, оцет, конфитюри, вино и др. или в     

животновъдството - колбаси, сирене, кашкавал и друг 

c. Ще започна преработка на продукция, но в нехранителния сектор – етерични 

масла, добавки, сапуни, козметика, текстил, други 

d. Ще започна бизнес в сферата на битовите услуги - автомонтьорство, фризьорски 

салон, лекарски кабинет, химическо чистене 

e. Ще развивам социални услуги – детски център, старчески дом, център или 

транспорт за хора с увреждания, обучение за ромите 

f. Ще се захвана с търговия – ще направя магазин, пазар, търговски център  

g. Бизнес в сферата на културата, изкуството  - ще направя печатница, кино, 

рекламна агенция, център за изкуства или за обучение 

h. Ще развивам местните занаяти 
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Отговорите потвърждават предпочитаните области  на диверсификация в селските 

райони у нас по принцип. Разчита се предимно на развитие на всякакъв вид битови 

услуги (36%), което е обяснимо заради спецификата на малките населени места, в които 

масово такива услуги липсват. В свободните отговори са изредени: фризьорски салон, 

автомивка, автомонтьорска работилница, земеделска аптека, строителни услуги. 

Именно такива са и повечето малки проекти, реализирани чрез МИГ по мярка 6.4 и в 

двата програмни периода. На второ място с 30% са желанията за развитие на 

туристически дейности, което също е нормално с оглед на профила на общината като 

развита туристическа дестинация и декларираните в ПРСР приоритети за развитие на 

селския и другите алтернативни форми на туризъм. За разлика от предишен въпрос, тук 

желание за преработка на собствена продукция са декларирали 15%, което подсказва, 

че стопанствата не са съвсем наясно с този тип включване във веригата на стойността, 

тъй като в свободните отговори, освен производството на зеленчукови консерви и 

сирене и кашкавал, фигурират и картофи, лозя и пъпеши, орехи, животновъдство – т.е. 

става дума за първична непреработена земеделска продукция. 13% от анкетираните 

биха се захванали с някакъв вид търговия – магазин, пазар, търговски център. 

Приоритетните области за новия Програмен период – здравни и социални услуги 

събират едва 1% желаещи, а творческите и културни дейности – 0%. Занаятите са 

застъпени в 5% от отговорите, може би защото единият от националните приеми по 

мярката беше именно в тази сфера, макар че беше не съвсем успешен. Препоръка към 

МИГ е да проведе по-разширена информационна кампания за новите приоритети на 

ОСП относно диверсификацията, както и за по-широкия обхват на дейностите с оглед 

постигане не само на икономически резултати, а и на социални ползи и екологични 

ефекти от разнообразяването на дейностите.  

Следващите два въпроса имат за цел да измерят ефективността на мерките от ПРСР, 

вкл. и тези прилагани от МИГ, за малките стопанства на територията, какъв е делът на 

директните плащания в доходите и нивото на инвестициите, както и степента на 

информираност на потенциалните бенефициенти за възможностите, които 

оперативните програми предлагат .  
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14. Получавали ли сте досега някакъв вид финансово подпомагане по ПРСР или 

по друга от оперативните програми? 

 

 
 

a. Да, кандидатствал съм с проекти  

b. Да, получавам директни плащания 

c. Да, получавам някакъв друг вид плащания  

d. Не, направих опит за кандидатстване с проект, но неуспешен 

e. Не съм опитвал никога да кандидатствам с проекти и не получавам плащания 

 

Показателно е, че близо половината от стопанствата (45%) разчитат предимно на 

директните плащания, които им позволяват да съществуват, но без да се развиват. 

Потвърждава се изводът в анализите на МЗХГ, че основната подкрепа на земеделските 

стопани у нас е по линия именно на този вид субсидиране. Данните  на МЗХГ показват, 

че броят на бенефициентите на директни плащания от 78,79 хил. през 2008 г. нараства 

до 98,94 хил. през 2015 г. и леко намалява до 67,29 хил. през 2017 г., като намалението 

е във връзка единствено с намаляване броя на стопанствата – т.е. бенефициентите 

стават по-малко, като получават по-голяма като размер субсидия. Изплатените 

субсидии нарастват от 166,4 млн. евро (325,45 млн. лв.) през 2008 г. на 774,1 млн. евро 

(1514,0 млн. лв.) или 4,7 пъти през 2016. Това означава, че огромната част от 

земеделските стопанства у нас разчита предимно на плащания по първия стълб и по ред 

причини (бюрократични изисквания, липса на средства за съфинансиране, липса на 

предприемачески опит) не желаят да кандидатства и реализират проекти по втория 

стълб, за да се развиват. Към една трета от стопанствата (27%) не получават никакви 

субсидии. Все пак 21% са кандидатствали и реализирали проекти – за купуване на 

техника, биологично земеделие, капково напояване, ремонт на сгради. Най-много са 
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заявленията и реализираните проекти по  подмярка 6.1 Стартова помощ за млади 

земеделски стопанства и подмярка 6.3 Стартова помощ за малки стопанства. Все пак 

делът на стопанствата получили подкрепа по инвестиционните мерки е сравнително 

нисък, като за следващия Програмен период трябва да се работи в посока увеличението 

му. Още веднъж се доказва необходимостта от повишаване на информираността на 

малките земеделски производители относно начините, по които могат да получат 

финансиране за модернизиране на стопанствата си и за диверсификация на дейностите. 

15. Познавате ли възможностите за инвестиции и проекти, които предлагат ПРСР 

и другите оперативни програми, включително чрез кандидатстване пред 

МИГ? 

 

 
a. Да, интересувам се и съм наясно с всички възможности 

b. Да, но само за текущия Програмен период 

c. Отчасти, наясно съм само с директните плащания 

d. Отчасти, познавам само мерките от ПРСР 

e. Не, не съм наясно нито за текущия, нито за бъдещия Програмен период 

Положителен факт е, че 44% от респондентите твърдят, че познават възможностите, 

които осигуряват оперативните програми и ПРСР за инвестиции, а други 31% са 

казали, че познават мерките предимно на ПРСР. Това показва относително добра 

информираност на местната общност относно политиките и програмите, за което 

заслуга има и екипът на МИГ. Все пак е налице необходимост от допълнително 

информиране и най-вече от мотивиране на стопаните да се възползват от тези 

възможности. 
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9. Идеи за диверсификация според добрите европейски практики 

9.1. Търговия и услуги 

Бутик за дрехи втора употреба, който е и социално предприятие, Белгия 

Социално предприятие използва финансиране по LEADER, за да създаде стилен бутик 

за качествени стоки втора ръка, като се насърчава многократната употреба с цел 

опазване на околната среда и едновременно се осигурява заетост на трайно 

безработните. Проектът е реализиран през 2019 г. по мярка 6 и е на стойност 48 402 

евро. 

Социалното предприятие De Kring  от 1996 г. се занимава със събиране и препродажба 

на стоки за повторна употреба в селския район Хагеланд на Белгия, като ги продава 

онлайн или в собствените си магазини. Компанията е специализирана и в създаването 

на възможности за хора, които имат дългосрочни проблеми с намирането на работа. 

През 2018 г. пред компанията се открива възможност да предлага по-висококачествени 

и дизайнерски дамски облекла и аксесоари втора употреба, които пък ще бъдат на 

достъпни цени за жените в селския район – за поводи като сватби, балове, официални 

случаи. Оказва се, че съществуващите магазини са неподходящи за целта.  

Затова социалното предприятие De Kring  използва подкрепата на LEADER за 

създаване на бутика „За кралиците и техните рокли“, който се разполага в историческа 

сграда и предлага стилни дамски дрехи и аксесоари втора ръка на разумна цена. 

Общинските власти на провинция Влаамс – Брабант също подкрепят финансово 

проекта. В рамките на проекта е обновена сградата, обзаведен е магазинът, разработена 

е марката и популяризирана концепцията за официални дрехи на ниски цени, както и за 

повторна употреба на дрехите с цел спестяване на въглеродни емисии. Тъй като 

сградата е паметник на културата, в обновяването се включват и водещи архитектурни 

студиа.  

Преди началото на пандемията COVID-19, само за няколко месеца бутикът привлича 

почти 3 000 клиенти и осъществява обем на продажбите от около 90 000 евро. 

Разработен е и пакет за обучение за служителите с помощта на мрежата от центрове за 

повторно използване във Фландрия (Kingwinkell Reset) и центъра за обучение на 

възрастни. В момента магазинът осъществява продажби онлайн.  
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Pop-up-Shops – концепция за краткосрочно наемане на магазини от малки местни 

производители в Енс, Австрия 

Проектът за оживяване на градския център е реализиран чрез проект на МИГ 

„Бъдещето на Линц“, горна  Австрия, по Мярка 6 с общ бюджет 126 121 евро, от 

които 40 359 по ПРСР. През 2019 г. получава награда за „Вдъхновение за селските 

райони“. 

Енс е малко градче с население 12 хил. души – център на едноименна община, в която 

постепенно големите търговски вериги изместват малките производители и ги обричат 

на фалит. Свободните търговски площи в Енс стават все повече, наемателите ги 

напускат, пространствата запустяват и започват да се рушат, а техните собственици не 

са склонни да инвестират в ремонти поради липса на средства и несигурност на 

бъдещето.  

Малка местна  компания създава иновационна концепция за временно наемане на 

магазините от малките търговци – само за няколко дни или втори вариант  - за срок от 

един до шест месеца, в зависимост от сезонността на стоките им. Дейностите по 

проекта включват проектирането на вътрешен дизайн чрез модулна система, състояща 

се от цветни преградни стени, които могат да бъдат адаптирани към различна подредба 

на помещението, като целта е то да може да се преустройва бързо и гъвкаво, в 

зависимост от нуждите на наемателя и без да се налагат допълнителни разходи всеки 

път. Разработена е и маркетингова стратегия, която да популяризира марката на този 

вид магазини (Pop-up-Shops). Идеята е да се предостави възможност на малките 

производители да тестват продажбите си и да определят какви клиенти са подходящи 

за тях, без особен риск и дългосрочни вложения. Така се подобрява и вида на градския 

център, тъй като все повече собственици на търговски площи харесват концепцията и 

се включват в нея. Досега 9 магазинчета се отдават за по няколко месеца, а 11 

краткосрочно за по 2-3 дни. Увеличава се и броят на посетителите чрез предлагане на 

често променяща се гама от услуги и продукти, повишен е и потокът туристи, които 

любопитстват какво различно се предлага в магазините този път. Често пъти 

предлагането на определен вид стоки в рамките на няколко дни се приема като вид 

промоция или събитие и предизвиква интереса и на медиите, което е безплатна реклама 

за малките местни производители. 
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Дигитален център за възрастни хора, Финландия 

Местна асоциация създава център за дигитални услуги и консултации в местната 

библиотека в отдалечено село в района на Тампере. Целта е да се помогне на 

възрастното население да използва новите технологии за подобряване качеството а 

живот. Проектът е реализиран през 2017/2018 г. и е на стойност 27 100 евро, от 

които 7 481 евро по ПРСР.  

Финландия е най-рядко населената страна в ЕС, като някои от селските й райони са 

твърде отдалечени от големите градски центрове. Предоставянето на основни услуги в 

селата е много трудно – здравеопазване, пазаруване, дистанционно обучение, контакт с 

банките и др. Компютърната грамотност и цифровите технологии стават все по-важни, 

а както навсякъде, селското население бързо застарява и няма такива умения. 

Суодениеми е малка отдалечена селска общност със само 1300 жители. Местна 

асоциация стартира проекта Дигитален център за възрастни хора и с подкрепата на  

МИГ оборудва помещение в библиотеката с компютри, като на разположение е и ИТ 

специалист, който помага в използването на технологиите, включително дава 

консултации и за мобилните телефони, цифровите апарати и домашните компютри на 

хората. Случаите варират от прости резервации на билети за влак и самолет, пазаруване 

на лекарства онлайн до по-сложни операции по банкови кредити и получаване на 

пенсии и застраховки.  

Много компании като лекарски кабинети, банки, аптеки и магазини, които са затворили 

своите офиси в района възстановяват дейността си по интернет. Асоциацията, 

реализирала проекта е изненадана от стотиците потребители на услугата и от 

способността на хора над 90 години да се обучат бързо да работят с новите технологии. 

Предвижда се разкриването на подобни центрове и в други населени места. 

Създаване на кооперативен смесен магазин, който е и място за общуване в село 

Балщад, Германия 

Местна кооперация откликва на нуждите на общността от основни услуги и място 

за пазаруване на възрастните и едновременно за общуване като създава смесен 

магазин и кафене в село с население 700 души в Централна Германия. Проектът е 

реализиран през 2015/2016 г. по мярка 6 чрез ЛИДЕР  и е на стойност 35 947 евро, от 

които 17 952 по ПРСР. 
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Селото Балщад се намира в Тюрингия, централна Германия и е с едва 700 жители. През 

2014 г.  единственият смесен магазин, тип пекарна, в селото фалира, затваря врати и 

местната кръчма. Хората няма къде да пазаруват основни продукти и са принудени да 

пътуват до града, както и са лишени от място, в което да се срещат и общуват. Особено 

потърпевши са възрастните хора, които трудно пътуват на пазар в близките градове.  

Малка земеделска кооперация решава да създаде собствен смесен магазин и кафене, 

като кандидатства с проект за диверсификация пред МИГ. По проекта е възстановена 

стара сграда в центъра на селото, направено е преустройство на помещенията, 

реставриране на таваните, боядисване и замазка, както и монтаж на кухня, 

вентилационни и отоплителни системи, създаване на външни и вътрешни складове за 

съхранение. В единия ъгъл на магазина е обособен кът с масички за общуване и срещи. 

Отделени са и средства за реклама и промоция на мястото, като новият магазин и 

кафене се радват на 70-110 посетители от селото, както и от съседните села всеки ден.  

Кооперативният магазин вече е самостоятелен финансово и са създадени 3 нови 

работни места, а сградата е център на живота на общността  през деня и важно място за 

срещи. Чрез проекта се предлага и социална услуга, тъй като се увеличава 

независимостта на много възрастните хора, които вече не разчитат друг да им пазарува 

продуктите в близките градове. Важно е и това, че магазинът е разположен близо до 

местния медицински център, което дава възможност и на пациентите да го посещават. 

Доставка на стоки с електрически велосипед в Бургщайнфурт, Германия 

Проектът съвместява развитие на услуга за местните хора, които нямат 

възможност да пазаруват всеки ден, подобрява продажбите на малките 

производители и намалява въглеродния отпечатък в околната среда. Той е реализиран 

през 20199 .. по мярка 6 чрез МИГ Steinfurter Land и е на стойност 15 300 евро, от 

които 7 900 евро по ПРСР.  

Демографските промени и застаряването на населението, тенденцията младите да 

пазаруват по интернет, за да пестят време, наличието на големи търговски центрове в 

близкия град предопределят упадъка на търговията в селата на  Steinfurter през 

последните години. По-малките стопанства пък срещат трудности с реализацията на 

продукцията си, тъй като условията на веригите са неизгодни, а потребителите трудно 

стигат до фермите. Първоначалната идеята за проекта е на магазина за кафе Катер, като 
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впоследствие е подкрепена от регионалния офис по туризъм, местната община и 

компания за търговия и ремонт на велосипеди.   

Целта е да се създаде лесна система за продажби и доставки, която да е от взаимна 

полза за местните производители и потребителите. Клиентите могат да поръчват стоки 

от местните търговци по електронна поща или по телефона, създаден е и  интернет 

портал за централизирани поръчки към сайта на общината. Местният магазин за 

велосипеди конструира специален товарен велосипед, задвижван с електричество. 

Повечето стоки, включително и тези с малка трайност, могат да се превозват в голяма 

транспортна кутия, монтирана върху велосипеда. Тя може да се използва успешно и за 

рекламна площ. Електрическото колело се зарежда от фотоволтаичната система на 

Катер. Поръчаните стоки се доставят на клиентите два пъти седмично, като улеснява 

възрастните хора, които са трудно мобилни да пазаруват по-лесно, както пести време за 

по-младите. Така се осигурява и по-лесен достъп до местно произведената продукция 

без посредници и търговци, което пък повишава доходите на стопаните. Проектът също 

така има за цел да намали ненужните пътувания с кола с цел пазар и да насърчи 

потребителите да мислят повече за това колко качествена е храната им. 

Създаване на нов малък бизнес, нови продукти, иновации 

Производство на животински протеин от насекоми, Дания 

Микропредприятие получава подкрепата на ЛИДЕР за два интегрирани проекта -  

въвеждане на иновация и създаване на нов местен бизнес чрез изграждане на развъдно 

и производствено съоръжение за преработка на насекоми в протеиново брашно. 

Проектът е реализиран през 2017 г. и е на стойност 94 949 евро, от които по ПРСР 

40 775 евро, а останалите  собствен капитал.  

Бенефициентът започва да отглежда насекоми в мазето си у дома първоначално като 

хоби, за да ги използва за храна за гущерите и влечугите, които гледа като домашни 

любимци.  Той смята, че това е по-рентабилно, отколкото да купува готови насекоми. 

Тази идея се превръща в отправна точка за нов и дългосрочен бизнес. През 2015 и 2017 

г. кандидатства с два интегрирани проекта пред МИГ – единият за  "Разширяване на 

производството на насекоми, капацитет за съхранение, купуване на рекламен 

автомобил и създаване на интернет магазин“, а вторият за  "Производство на 

протеиново брашно от насекоми за храна на животните“. Визията на проектите е 
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фирмата да се превърне в първия производител в Дания, който отглежда насекоми за 

храна за животни в голям мащаб. С подкрепата на ЛИДЕР са обновени сградите на 

хамбар и са оборудвани с нови производствени и складови съоръжения, част от 

дейностите по развъждането и преработката в брашно са автоматизирани. 

Междувременно, компанията участва и в текущ изследователски проект по 

биоикономика, заедно с Датския технологичен институт, Агенцията за опазване на 

околната среда, община Hjørring и три частни други компании, който проучва 

производството на протеиново брашно от насекоми за храна във фермите за норки, нов 

начин за производство на фуражи, намаляващ  въздействието върху околната среда и 

превръщането на хранителните отпадъци в тор, който да служи за обогатяване с 

протеин на храните за животни.  В момента компанията обмисля по-нататъшното си 

разширяване, тъй като не може да отговори на нарастващото търсене, създадени са две 

нови работни места и се очаква да бъдат наети още двама души. Производството на 

протеини е организирано като енергоспестяващо и щадящо природата. 

Нови продукти от билки плюс предоставяне на услуга за други ферми, Естония 

Малка биологична ферма за събиране на билки в село Вангла, кандидатства с проект 

по ЛИДЕР, по Мярка 6, за да разшири производството си, да инвестира в нови машини 

и да подобри сградите, както и да пусне на пазара нов продукт. Проектът е 

реализиран 2015/2016 и е на стойност 15 хил. евро, от които 12 750 по ПРСР. 

Uuskaubi Herb Farm е малко стопанство, което се занимава със събиране на билки. 

Производството е трудоемко, защото брането става ръчно, липсва основна техника за 

преработката – например качествена мелница от неръждаема стомана, за да приготвят 

прах и брашно от корените, ново помещение за сушилня. Централното отопление и 

електричеството са много скъпи, водоснабдителните и канализационните системи 

могат да се използват само през лятото. Освен това, опаковките също трябва да се 

подобрят, за да може произвежданите добавки и чайове да се продават в аптеките. 

Стопанството планира да пусне на пазара и нов продукт – билково кафе от глухарче.  

Първата стъпка е собствениците сами да ремонтират помещенията като съборят 

стените помежду им и да сменят и дограмата на прозорците и вратите с цел по-добра 

изолация и енергийна ефективност. Като резултат се получават две нови помещения - 

едно за приготвяне на продуктите и друго за опаковане. След това, вече с помощта на 
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ПРСР се подобряват осветлението и вентилацията, купува се новата мелница, принтер 

за етикети, брана, косачка и най-важното - малък трактор, с който по-лесно се събират 

билките и съответно се увеличава продукцията. Нает е и дизайнер, който да 

актуализира външния вид на опаковките, свързан с различните билки вътре, и с 

„прозорче“, за да може продуктът да бъде видян от потребителите.  

Проектът постига няколко основни цели. Заради новата техника и разширяването на 

помещенията, компанията вече може да бере и съхранява повече билки. Принтерът за 

етикети пести разходи и време, защото не се ползват услугите на печатница и 

едновременно създава възможността да се предлага печатане на етикети за продукцията 

и на други ферми от района. Вече няколко компании са се възползвали от услугата. На 

пазара са пуснати още нови продукти  освен кафето от глухарче -  хлорофилно брашно 

и нови смески за чайове. Продажбите на продуктите се увеличават като 6 нови големи 

снабдители изкупуват  продукцията на Uuskaubi Herb Farm, като тя вече може да бъде 

закупена в повечето аптеки в Естония и от създадения за целта уебсайт. 

Иновативен бизнес – сирене от магарешко мляко, Италия 

Кооперацията Екстраваганти в Тоскана си сътрудничи с университета в Пиза, за да 

проучи възможността да произвежда сирене, кисело мляко и евентуално козметика 

от магарешко мляко. Проектът е реализиран чрез МИГ Appenino Aretino в периода 

2013/20155 г. по мярка 16 за сътрудничество и е на стойност 73 704 евро, от които 

25 703 от ПРСР, като целта е да се диверсифицира дейността на кооперацията.   

Членовете на кооперацията, освен със земеделско производство,  се занимават и с 

туристически дейности, като управляват планински хижи и къмпинги. Те решават да 

разширят дейността си чрез преструктуриране на стара ферма и стартиране на нов 

бизнес за отглеждане на магарета, съчетано с производство на мляко. Магарешкото 

мляко има много малка трайност, което ограничава предлагането му на пазара. 

Намирането на решение за по-дългото му съхранение или за преработката му 

представлява възможност за разнообразяване на производството и създаване на 

иновативни хранителни продукти, които да отговорят на потребителското търсене на 

по-екзотични храни. 

След като вече е работила в университета в Пиза по други проекти, свързани с околната 

среда и опазването на биологичното разнообразие, кооперацията решава да проучи 
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възможността за производство на сирене, кисело мляко и козметика от магарешко 

мляко. Университетът извършва микробиологичен анализ и тества различни подходи в 

лабораториите си. Създадено е сирене, произведено чрез комбиниране на козе и 

магарешко мляко, което има значителен успех на пазара. То се продава в местните 

магазини и се предлага в ресторантите, като се превръща във важен източник на доходи 

за кооперацията. 

Направен е опит и за производство на кисело магарешко мляко, но то се оказва твърде 

скъпо и съответно с висока цена за потребителите и членовете на кооперацията се 

отказват. Употребата на магарешко мляко в козметични продукти все още е в период на 

тестване. Освен че диверсифицира дейностите и повишава доходите на членовете на 

кооперацията, проектът има благотворно влияние и върху селския район, тъй като се 

увеличават посетителите, които искат да опитат или да закупят новите продукти.  

Диверсификация чрез производство на нишов продукт, Латвия 

Земеделски производител използва подкрепата по ЛИДЕР по мярка 6, за да започне да 

произвежда нови продукти и впоследствие да ги предлага и на посетителите във 

фемата, за да развива туризъм. Проектът е реализиран през 2017/2018 и е на 

стойност 24 015евро, от които 10 070 по ПРСР. 

Янис Волсконс е млад предприемач, който поема стопанството Трубениеки през 2016 г. 

Дотогава във фермата се отглеждат свине и тя не разполага с много земя. Янис 

преустройва стопанството, за да създаде нов нишов продукт, който е с висока добавена 

стойност. Отглеждането на екзотичните китайски гъби шийтаке не е ново за Латвия – 

от няколко години доста ферми са се ориентирали към тази скъпа продукция, но 

производството е по традиционни начини и се съобразява със сезона,  гъбите растат 

най-вече през лятото. Янис опитва нова технология и прави нещо като парник, за да 

отглежда гъбите и през зимния сезон. След няколко години успешни експерименти, 

гъбите вече са на пазара и през студените месеци на годината. Малката площ е 

достатъчна – гъбите се засаждат върху дървени трупи дълги по 1.25 м и диаметър 15 

см, като 5 хил. от тях заемат по-малко от 1 ха. От една дъска се получават 1кг гъби, 

като реколта се прибира няколко пъти годишно.  

Тъй като продукцията се увеличава, фермерът решава да отиде и по-натам и да се 

захване с преработка на излишъците, както и да диверсифицира дейността си. Янис 
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кандидатства с проект пред местния МИГ Jelgava, като дългосрочната цел е да създаде 

една от най-големите ферми за гъби в региона Земгале и в Латвия, както и да направи 

фермата привлекателна за туристи, като така превърне в разпознаваема туристическа 

дестинация и селския район. Дейностите включват увеличаване обема на 

производството  от 140 на 240 кубика трупи, създаване на производствена линия, която 

превръща непродадената продукция в сушени гъби на прах. Допълнително Янис 

изгражда кухня и ресторант, където посетителите могат да опитат и супа от гъбите 

шийтаке и така диверсифицира дейността на стопанството и печели допълнителни 

приходи.  Инвестицията има основен принос за увеличаване на обема на производство 

на гъби, а приемната за туристи популяризира продукцията на фермата. Разширяването 

на бизнеса увеличава доходите и дава възможност на Янис да натрупа капитал, който 

може да бъде инвестиран за по-нататъшно развитие на бизнеса. Като следствие е 

създадено и ново работна място за готвач на пълно работно време. 

9.2.Алтернативен туризъм 

Стари мини и тематично село стават  туристическа атракция, Полша 

Местно НПО прави от стари мини за каменни въглища  музей за посетители и 

създава атракция, основана на индустриалното минало на района. Проектът е 

реализиран в периода 2011/2015 чрез ЛИДЕР и е на стойност 40 769 евро, от които 

32 615 по ПРСР 

Село Гостицин се намира в северна Полша и страда от обичайните за селските райони 

социално-икономически проблеми – бедност и висока безработица, особено за младите 

хора, които заминават да търсят работа в градовете или в чужбина. Край селото има 

останки от стари мини и преобладаващото мнение е, че те не са обект на исторически 

или научен интерес, въпреки че се знае, че са уникални за цяла северна Полша. През 

2008 г. група съмишленици създават неправителствената организация BUKO, която 

започва да проучва националните и чуждестранни архиви, за намери достатъчно 

информация за миналото на тези първоначално немски, а след това полски плаващи 

каменни мини.  

Първите дейности на проекта са осъществени през 2011 г. като имат за цел да повишат 

нивото на знания на участниците и на местната общност за традициите, местните 

занаяти, туризма и да развият лични умения, необходими за подготовката на 
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атракцията „тематично село”. През следващата година в мините е създаден подземен 

музей. Туристическият поток се увеличава, в селото започва да се реконструират и 

други обекти – къща на занаятите за грънчарство, сграда за организиране на събития и 

информационен център за посетителите, а през 2013 г. е създадена и екопътека за 

разходки около селото.  

През 2015 г. фондацията продължава да развива проекта със собствени средства и от 

НПО се пререгистрира като  в местен туристически оператор. Село Гостиниц вече е 

атракция като „тематично“ за занаятите, свързан с каменните въглища от мините. 

Създадени са 10 нови работни места, които обслужват музея и центровете в селото, 

допълнителните ползи за местната общност са в увеличаването на оборотите на 

магазините, ресторантите и местата за настаняване. Повишено е и самочувствието и 

оценката за местното културно наследство. 

Академия за сирене като туристическа атракция, Холандия 

С подкрепа по мярка 6 чрез ЛИДЕР местна фондация превръща историческа сграда в 

център за ново туристическо преживяване – „академия“ за обучение как се 

произвежда сирене. Проектът е реализиран 2016/2017 г. и е на стойност 402 692 евро, 

като от ПРСР са осигурени 100 000, а останалите са набрани чрез частно 

финансиране. 

Производството на няколко вида местно узряло сирене играе ключова роля в 

икономиката на селския район  Woerden. Поради важността на отрасъла, още през 2014 

г. е стартирана инициатива за разширяване на пазарите, реклама на местните 

производители и интеграция с развитието на туризма. Местно НПО обединява 

общинската администрация, образователните институции и предприемачите-

производители на сирене с общата идея да направят „академия“ за обучение, в която 

млади хора да изучават тънкостите на производството, за да се запази традицията и 

едновременно с това да превърнат обучителния център в туристическа атракция. Стара 

историческа сграда в Woerden е преустроена в център за посещения от туристи и място 

за „академията“.  

Проектът, реализиран чрез МИГ през 2016-та, заедно с ремонта на сградата включва и 

разработване на курс за практическо обучение, насочено към студенти и ученици  как 

да правят сирене, създаване на социално работно място за интеграция на хора извън 
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пазара на труда, формиране на мрежа от организации, които ще използват центъра за 

преживявания като класна стая за образователни цели, изграждане на туристически 

информационен офис на партерния етаж в сътрудничество с местната туристическа 

служба. Комуникационните дейности включват създаването на специален уебсайт, 

промоция чрез социалните медии, както и много статии и материали в медиите. За 

управление на „академията“ и обучението се използват, както платени служители, така 

и доброволци от местната общност. През първата година след откриването, 

„академията“ е обучила срещу заплащане  около 2000 желаещи да научат занаята за 

правене на местно сирене и се радва на голям туристически интерес.  

Създаване на фолклорен музей в курортно село, Гърция 

Местно НПО решава да превърне опазването на културното наследство и 

традициите в нова туристическа атракция, за да привлече още посетители, вкл. и 

извън сезона и използва възможностите на подхода ЛИДЕР. Проектът е реализиран в 

периода между 2013 и 2015 г. и е на стойност  206 545 евро, от които 196 218 по 

ПРСР.  

Никити е малко селце в началото на Ситония - централната част на Халкидическия 

полуостров, а икономиката на района се основава предимно на селското стопанство 

(маслини, вино) и морския туризъм. Въпреки че в селото доста къщи за гости и 

ресторанти, в района липсват археологически забележителности, културни институции 

като музеи или изложбени центрове, няма условия за организиране на събития. За да се 

компенсира този недостиг и да се създаде нова туристическа атракция, едно старо 

училище, построено през 1870 г. започва да се ремонтира през 2000-та година по идея 

на местно историческо дружество, събира се и музейна сбирка от предмети, показващи 

традиционния бит на местната общност. Поради липса на финансиране работата е 

спряна.  

През 2011 е регистрирано сдружението „Музей на Никити“, което кандидатства с 

проект за опазване на културното наследство пред МИГ „Халкидики“ и с подкрепата на 

ЛИДЕР довършва ремонта на сградата и околните пространства. На партера е 

създадена фотоизложба, а на първия етаж са обособени тематични стаи, включени са 

дейности за мобилизиране на общността да даряват стари предмети и да споделят 

спомените и опита си за местните обичаи и фолклорно наследство. Музеят отваря 

вратите си през април 2015 г. и вече е значима туристическа атракция, която увеличава 



129 
 

броя на посетителите в малкото село Никити. Той е търсена атракция не само за 

населението от района, но и за туристите от други страни като България и Румъния. 

Екологичен туризъм в тематичен парк за водата, Естония 

Чрез 3 по-малки свързани проекти по различни мерки естонска община създава 

Тематичен парк на чистата вода, който предлага възможности за туризъм и 

спортни активности с акцент върху екологичното образование. Общата стойност на 

проектите е 276 602 евро, от ПРСР - 137 531, като последният проект е реализиран 

по ЛИДЕР през 2014 г. 

Природният потенциал за туризъм на селските райони често остава неизползван. В тази 

част на Естония има вековни гори, които датират още от 16-ти век, пълни с редки 

видове растения и животни. Туризмът обаче не е развит и целта на проекта е 

едновременно да опази биоразообразието, да възроди интереса към селския район като 

стимулира екологичния и пешеходен туризъм и така да диверсифицира икономиката и 

да осигури устойчиво развитие на района.  

Първият етап на проекта е очертаването на границите на тематичния парк. Създадена е 

пешеходна пътека през гората, дълга 45 километра и достъпна и за хора с увреждания. 

По пътеката са разположение информационни табла и карти на района с описание на 

различните видове, има и задачи за ориентиране, за да направят преживяването по-

забавно, построени са и шест наблюдателни заслона по пътя, в които може да се 

нощува. По нататък във времето са възстановени 1980 м. естествени каменни стени, 

типични местообитания за региона и е направена „сензорна градина“ за слепи хора, 

която ангажира всички останали сетива.  

Накрая, с помощта на ЛИДЕР е изграден образователният център на парка, в който има 

стаи за тренировки, зала за билколечение и помещения за  образователни дейности. В 

момента за посетителите на парка се предлагат 26 различни атракции. Разработена е 

програма за активно обучение на място посредством приложение за мобилни телефони 

и таблети, което позволява да се съчетае активната разходка с придобиването на 

знания. Паркът е пионер в това т.нар. М-обучение. Има и специални курсове за 

ученици, съобразени с техните училищни програми. Включена е и темата за 

възобновяемата енергия от слънцето и вятъра, в центъра се предлагат се семинари за  
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направа на вятърни перки, соларни панели и парни двигатели. Създаден е специален 

уебсайт, посветен на парка, природните видове и атракциите.  

В селския район се е увеличил туристическият поток и се е повишила икономическата 

активност, създадени са  нови работни места. Повишило се е самочувствието на 

местната общност и усещането, че дава добър пример за съседните села. Като 

допълнителна стойност, по друг проект,  сега районът произвежда собствена 

електроенергия в затворена възобновяема мрежа. 

Туристическа атракция съчетава история и занаяти, Словакия 

Словашко селце се възползва от помощта на ЛИДЕР, за да създаде образователна 

пътека, популяризираща историческото, културното и природното наследство на 

местната общност, като използва и уменията на местните занаятчии. Проектът е 

реализиран по мярка 6 през 204/2015 г. и е на стойност 27 699 евро, от които 17 501 

по ПРСР.  

Село Нижни Скалник се намира в район с богата история, много културни и природни 

забележителности. Регионът Малохонт е известен с вълшебните си приказки, 

готическата архитектура и традициите си, а дървените църкви и селските имения му 

придават уникален характер. Селото е построено на мястото на замъка Магихрад, също 

направен изцяло от дърво и разрушен през 15 век. Останки от замъка са запазени на 

едноименния хълм край селото, а историите и легендите за обитателите му са 

вдъхновили множество словашки писатели и голяма част от преданията на местния 

фолклор.  

Проектът цели да възстанови познанията на местните жители за това културно 

наследство и да привлече повече туристи в района. С подкрепата на ЛИДЕР е 

проектирана и разработена учебна пътека от около 10 километра, която свързва три 

села и на която са поставени 19 информационни табели с данни за историята, 

обитателите и културата на района. Местен занаятчия създава дървени скулптури на 

рицари, великани и митични същества, които също са разположени по пътеката.  

Предварителната работа включва проучвания на местните източници с помощта на 

учени и музейни работници, а ландшафтното оформление е поверено на местен 

архитект. Пътеката е открита през 2015 г и за кратко време тази нова атракция 

привлича много туристи и става популярна сред местните ученици, за които се 
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провеждат уроци на открито. Планирана е втора част от проекта, която ще се реализира 

от неправителствена организация в съседния район Римава и ще продължи пътеката с 

още 6.5 километра и 12 табели. 

9.3.Енергийна ефективност, опазване на околната среда  

Борба срещу енергийната бедност с помощта на доброволци, Франция 

Сдружение организира ремонта на стари къщи с цел подобряване на енергийната им 

ефективност, като ползва труда на доброволци и  материали предимно от местни 

източници. Проектът е реализиран през 2017 г. по Мярка 6 чрез Лидер – с подкрепата 

на три МИГ (Pays de Coutances, Pays du Cotentin and Pays de Saint-Lois)  в областта 

Дезерт, Нормандия и е на стойност 41 496 евро, от които 33 197  от ПРСР. Печели 

наградата за вдъхновение на селските райони за 2019 г. в категорията „Социално 

включване“. 

Enerterre е асоциация, създадена през 2011 г. и подкрепяна от Природен парк „Блатата 

на Котентин и Бесин“, разположен в западната част на Нормандия. Първоначалните 

цели са борба с климатичните промени и с енергийната бедност. Тази част от селските 

райони на Нормандия е изпъстрена от голям брой традиционни къщи, които са 

изключително културно наследство. Старите сгради обаче са в лошо състояние и 

спешно се нуждаят от възстановяване, като Паркът предоставя малка финансова 

подкрепа за ремонтни дейности, но много от домакинства са с ниски доходи не могат 

да си го позволят. Enerterre се насочва към този проблем като решава да свърже 

наличните ресурси на територията – строителни и занаятчийски умения, местни 

материали (като например слама и лен, речни камъни, глина), подходящи за старите 

къщи и желанието и свободното време на хората за доброволчески труд.  

Малки пилотни проекти са реализирани през 2012 и 2015 г., като през 2017 г. с 

подкрепата на трите МИГ от района, концепцията е разработена като устойчив 

икономически модел. Ремонтът се извършва под надзора на по един професионалист на 

различните етапи и се реализира изцяло от доброволци от местната общност и с местни 

материали, което намалява разходите с около 60%, тъй като материалите често пъти са 

добити безплатно и по естествен начин от околностите.  Enerterre осигурява 

оборудването с техника, включително лични предпазни средства за работниците-
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доброволци, както поема и обучението им в някои умения и ръководи технологиите на 

процеса. Така ремонтът вече е много по-достъпен за собствениците на къщите.  

14 домакинства досега са се възползвали от възможността, а други 18 къщи са 

ремонтирани според плана на Enerterre, но със собствени средства.  Организацията вече 

разполага с 500 обучени доброволци, положили над 6 000 часа труд, създадени са и 25 

постоянни работни места за майстори, генериран е оборот от 60 412 евро за местните 

занаятчии и за материали. Хората, които са се възползвали от подкрепата на Enerterre, 

са били в трудна ситуация - самотни родители, безработни, малцинства, като чрез 

работата си по този проект някои от тях придобиват строителни умения и си намират 

работа. Изолацията на къщите намалява разходите за отопление и едновременно с това 

снижава парниковите емисии и е полезна за опазване на околната среда. В следващите 

години проектът на Enerterre ще бъде приложен в още 3 държави по линия на 

програмата „Еразъм +“ - Испания, Гърция, и Италия. 

Диверсификация чрез използване на ВЕИ и собствена марка, Полша 

Средно стопанство модернизира производството си, като обновява складовете за 

съхранение и едновременно изгражда инсталация за използване на възобновяема 

енергия от слънцето. Проектът е на стойност 114 481 евро, от които 31 815 от 

ПРСР.  

Стопанството Хендрик Сонджей обработва повече земя, но модернизацията е насочена 

към 20 ха от нея, които се използват за отглеждане на зеленчуци: картофи, моркови, 

цвекло, корен магданоз, целина, праз, бяло зеле, червено зеле и лук. Фермата започва да 

преработва някои от зеленчуците и регистрира собствена марка – киселото зеле Kapusta 

Kwaszona Nadnotecka и стерилизираните краставички Ogorki Kwaszone Nadnoteckie са 

регистрирани като „традиционен продукт“ от Министерството на земеделието в Полша. 

Фермата иска да модернизира и да разшири капацитета си за съхранение, като 

едновременно намали разходите си за енергия. В рамките на проекта, реализиран през 

2017 г. складовите помещения са обновени и е инсталирана  нова хладилна система. За 

да подобри енергийната си ефективност и да отговори на изискванията за опазване на 

околната среда, собственикът купува и монтира фотоволтаични панели на покрива на 

сградите. Най-голямата част от разходите отиват именно за фотоволтаичната централа. 
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Като резултат бенефициентът увеличава производството си на зеленчуци до 1500 тона 

и 200 тона преработени продукти годишно. Складовата база се разширява до 600 

квадратни метра, където вече може да се съхраняват 1500 тона продукти. Благодарение 

на проекта има по-малко хранителни отпадъци, а заради новата хладина система 

продукцията може изчака и да се продава след постигане на по-благоприятни условия 

на пазара, докато реколтата все пак се прибира навреме. Енергията, използвана в 

стопанството вече се придобива от възобновяеми  източници и въздействието й върху 

околната среда е сведено до минимум, в същото време сметките за ток са намалени, 

спестявайки около 11 000 PLN годишно. Чрез този проект стопанството помага за 

повишаване на обществената информираност в района за така наречената „чиста 

енергия“.  

Създаване на екоселище за новите жители в селски район, Швеция 

Малко село се съживява след като в него се заселват млади хора от близкия град и 

построяват екологични къщи за живеене за около 30 домакинства. Проектът е 

реализиран през 2019 г. по мярка 6 с подкрепата на ЛИДЕР и е на стойност 223 927 

евро, от които 150 031 евро по ПРСР. 

След години на демографски и икономически упадък в малката общност на Röstånga – 

село с 839 обитатели и застаряващо население, след 2010 г. чрез МИГ започва известно 

икономическо възстановяване и са реализирани няколко проекта за развитие – 

изграждане на велосипедна писта, създаване на агенция за развитие, стартиране на 

местна автобусна линия. Тези инвестиции привличат от близките градове млади хора, 

които искат да живеят сред природата. Наличните жилища обаче са ограничени или са 

стари къщи за основен ремонт. 

Агенцията за развитие, заедно с няколко частни компании - архитектурно бюро и 

център за устойчиво строителство, и с помощта на общината решават да построят 

екоселище, нещо като общежитие за млади семейства. Екоселището включва 30 

жилища и е проектирано по начин, който свежда до минимум екологичните 

отпечатъци. Използвани са устойчиви източници на енергия и топлина. Производството 

на храни е интегрирано с новия корпус. Хранителните отпадъци се преработват за 

отопление, а страничните продукти се връщат в почвата за да я обогатят по естествен 

начин. Изградена е и  оранжерия със система за аквапоника, където се отглеждат риби 

и се произвеждат пресни зеленчуци и гъби. 
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В резултат нови хора се преместват да живеят в Röstånga и екоселището, като някои от 

тях, вместо да пътуват за работа до града, започват бизнес в общината, така се създават 

и нови работни места. Проектът създава нова формула за устойчиво развитие – 

раздвижва икономиката на района, опазва околната среда и има социално значение. 

Освен че допринася за борбата с демографската криза, промотира и здравословния 

начин на живот, както и доказва необходимостта от използване на новите научни 

постижения.  

9.4.Преминаване към биологично производство 

Диверсификаия на  животновъдна ферма чрез създаване на пекарна за биологичен хляб, 

Франция 

Подкрепата на ПРСР е използвана от млада жена предприемач за изграждането на 

хлебопекарна в смесена ферма. Хлябът е произведен по биологичен начин и е по 

традиционна стара рецепта от района. Освен качествен местен продукт, пекарната 

предлага и възможност за социално взаимодействие. Проектът е реализиран по мярка 

4,2 през 2017 г. и е на стойност 54 318 евро, от които 11 515 евро по ПРСР.  

Фермата Еспарсету се намира в природен парк в региона Окситен на югозападна 

Франция и е смесено растениевъдно и животновъдно стопанство, с 280 овце и 257 ха 

поле, мочурища и гора. Също така, отглежда и пшеница за собствена консумация. През 

2013 г. дъщерята на земеделския производител решава да развие нов бизнес и да добави 

стойност към продукцията и се записва на  курс за професионално обучение как да 

произвежда биологичен хляб. Сред идеите й са и разширяване пазарите за продуктите 

на фермата, подобряване на качеството и условията на труд.  

Между 2014 г. и 2016 г. Джъстийн Рос създава собствена мрежа от клиенти, продавайки 

директно около 70 кг органичен хляб на седмица, докато използва за печене фурната на 

свои приятели. В крайна сметка, Джъстийн решава да кандидатства за подпомагане 

чрез програмата ЛИДЕР и със средствата по проекта наема занаятчия, специалист в 

изграждането на традиционна пещ за хляб. Пекарната камера на такива пещи е 

изработена без зидария, използвайки само теракота и глинени блокове. Работата по 

пещта е предизвикателство и заради големия й размер -  5 квадратни метра е само  

повърхността за печене. Освен това са необходими и малки съоръжения, като складови 

рафтове и машини за преработка на храни. Самата сграда, разположена до къщата на 
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бенефициента, е построена с личен труд и за негова сметка с екологичен материал - 

слама, измазана с глина, с изключение на електрическата и водопроводна инсталация, 

изискващи професионален сертификат.  

Хлебопекарната  е завършена през октомври 2017 година и достига  седмичен обем от 

140 кг биологичен хляб, от които 30 килограма отиват в училищните столове. 

Предприятието работи по 30 часа седмично, с по два цикъла на печене, започващи от 5 

часа сутринта. Джъстийн сама разнася хляба си до различни места за продажба: 

общественото кафене в Каняк, стол на синдикат и училищна кухня в съседни села.  

През лятото доставя предварително поръчан хляб и до близките ферми, има и щанд на 

местния пазар на Ливернон.  Всеки петък магазинът е отворен за директни продажби от 

16:00 до 19:00 ч. и посреща средно по 30 клиенти, като предоставя на местната общност 

място за срещи и социални контакти.  В този изолиран селски район, където къщите са 

сравнително далече една  от друга, когато хората кажат "отивам за хляб", имат предвид, 

че ще посетят кафенето към пекарната, в което петъчната  доставка е  нещо повече от 

пазаруване, това е момент на солидарност и обмен, където се укрепват социалните 

връзки. 

Кравеферма диверсифицира дейността си като преминава към биологично 

производство на яйца, Австрия 

Австрийско семейство преобразува своята млечна ферма, за да произвежда органични 

яйца от кокошки носачки, след като отчита търсенията на пазара и потребителите. 

Проектът е реализиран по мярка 4, като подкрепата от ПРСР е 120 000 евро.  

Кравефермата  на семейство Обергер е с лоши финансови резултати, поради ниските 

изкупни цени на млякото и кризата в сектора през последните години. Семейството 

разбира, че бизнесът им вече е икономически неизгоден и започва да търси 

алтернативи, вместо да зареже стопанството си. След като виждат нарастващото 

търсене на биологични продукти, Обергер решават да се захванат с биологично 

отглеждане на кокоши яйца и започват процес на сертифициране през 2014 година. 

Допълнителен мотив е и желанието на собствениците да повишат качеството си на 

живот – с по-малко стрес и повече физическа работа, както и здравословен начин на 

хранене.  
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Двамата минават курсовете за обучение на биологични производители и през 2015 

година, със средствата на селската Програма на Австрия, на стойност 120 хиляди евро е 

построена модерна сграда, със спазени всички екологични изисквания, която побира 

6000 органични кокошки-носачки. Инвестицията включва и закрита външна площ с 

прахови вани за кокошките, както и транспортни ленти за събиране и опаковане на 

яйца. Фермата  доставя по 5 500 органични яйца дневно  на компанията "Schlögl Ei", 

която ги продава в магазинната мрежа за био продукти. Семейството добавя и още 

стойност към производството си чрез търговия с месо на биологични кокошки, както и 

с продажба на породисти кокошки-носачки на други ферми. Обергер са  удовлетворени 

от дейността си и от финансовите резултати, въпреки че очакват инвестицията им да се 

изплати чак след 20 години, тъй като освен парите, получени от ПРСР, те са вложили и 

собствени средства от над половин милион евро.  

9.5.Здравни и социални услуги 

Здравна иновация – рехабилитация на хора с увреждания, Ирландия 

НПО предоставя на хората с увреждания в селските райони уникална иновация – 

„Екзо-скелет“, който дава възможност за специфична рехабилитация на 

парализирани пациенти, възстановяващи се от наранявания на гръбначния стълб, 

инсулти и увреждания на мозъка. Проектът е реализиран през 2018 г. чрез ЛИДЕР – 

МИГ Донегал, по Мярка 6 и е на стойност 161 380 евро, от които 121 035 от ПРСР. 

„Екзо-скелетът“ е специален медицински костюм с метална конструкция „външен 

скелет“, силиконови възглавнички и различни електрически механизми, който се 

облича от пациент, обикновено използващ инвалидна количка и му помага да се движи, 

да прави леки физически упражнения и да тренира рамо до рамо със здравите хора от 

общността. Това е съвсем ново изобретение, от което има само 300 бройки в света и 

трудно би могло да бъде предоставяно като услуга от общественото здравеопазване или 

да бъде купено от частни лица, поради високата му цена. Фондация „Без бариери“ се 

занимава с хора с увреждания в района на Донегал, където действа и едноименна 

местна инициативна група.  

Фондацията, с помощта на МИГ започва начинание за набиране на средства за 

закупуване на костюма и сформира комисия от общността, в която участват 

публичните власти, местни хора, физиотерапевти и общопрактикуващи лекари. От 
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даренията на местните хора са набрани 25% от парите, а през 2018 г. е реализиран 

проект по мярка 6, като освен за купуване на „Екзо-скелет“, са предвидени и средства 

фирмата „Ексо Бионикс“ - автор на изобретението, да обучи и четирима 

физиотерапевти как се работи с него. Закупено е и превозно средство, достъпно за 

инвалидни колички, за да се осигури лесна възможност за транспортиране и използване 

на костюма в цяла северозападна Ирландия. Проведена е и медийна кампания за 

повишаване на осведомеността относно проекта и наличието на костюм за тези, които 

се нуждаят от него.  

До юни 2019-та 15 пациента в инвалидни колички са се възползвали от костюма. 

Пълният капацитет на „Екзо-скелетът“ е 30 сесии седмично, като за един пациент 

костюмът се използва в продължение на 3 месеца за рехабилитация по специална 

схема. Цената е 50 евро на сесия. Услугата вече е финансово самостоятелна с постоянен 

персонал по физиотерапия и има потенциал за по-нататъшно реинвестиране в капитала. 

Проектът позволява на Фондация „Без бариери“ да наеме двама служители на пълен 

работен ден, а за физиотерапевтите са създадени още четири позиции. Костюмът, освен 

че възстановява здравето на хората в инвалидни колички, им позволява да извършват 

активности без да са изолирани от другите в общността.  

Мобилен медицински център за най-отдалечение райони, Финландия 

Здравна асоциация купува каравана и я оборудва като мобилен медицински център, 

който може да пътува до най-отдалечените населени места, за да прави изследвания 

и профилактични прегледи, както и да оказва първична медицинска помощ. Проектът 

"Mallu does the rounds" е реализиран през 2013 г. и е на стойност 112 000 евро, от 

които от ПРСР по мярка 6 - 48 000 евро. 

Достъпът до здравеопазване е един от основните проблеми на селските райони в цяла 

Европа. Затова се търсят иновативни начини за повишаване качеството на живот в 

селските райони, като един от тях е т.нар. мобилно здравеопазване, съществуващо вече 

в много от страните членки.  То от една страна помага за ранна профилактика на 

редица болести, а от друга спомага за оптимизиране на  разходите за здравеопазване, 

тъй като медицинските сестри и фелдшерите, обслужващи подобни центрове, 

препоръчват болнично лечение, само ако наистина пациентите се нуждаят от това. Така 

лекарите могат да се концентрират единствено върху действително нуждаещите се 

болни, което повишава ефективността на регионалните здравни центрове. 
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Дейностите по проекта Mallu bus включват преобразуването на голяма каравана и 

оборудването й с медицинска апаратура. Мобилният здравен център предлага прецизно 

подбран набор от медицински услуги. Бордови компютър с широколентов достъп до 

интернет предоставя непрекъсната връзка с централизираните информационни системи 

за пациентите. Планирането осигурява фиксиран маршрут по график в населените 

места на осем общини. Услугата обхваща област с повече от 100 000 потенциални 

пациенти. Проектът помага да се полагат грижи за възрастни хора, без да се налага да 

бъде променян начинът им на живот. 

В обновената система за грижи в общността на Малу е включено и стоматологично 

лечение. Мобилните медицински сестри непрекъснато усъвършенстват квалификацията 

си и разширяват функциите си в посока издаване на рецепти за лекарства и извършване 

на предварителна оценка с последващи направления към специалисти.  

Мрежа от ферми за социална рехабилитация на уязвими хора, Белгия 

Местна болница разработва проект по ЛИДЕР за подпомагане на своите пациенти и 

реинтеграцията им в обществото чрез създаване на мрежа от местни стопанства, в 

които да работят на доброволни начала. Проектът е реализиран от 2017 г. до 2019 г. 

и е на стойност 258 037 евро.  

В Белгия има дългогодишна традиция, наречена „социално земеделие“ за приемането 

на хора с умствени увреждания да помагат в земеделските стопанства. Психиатричната 

болница в Лиернукс, област Валония, вече сто години се грижи за болни с умствено 

изоставане, възрастни хора с деменция и леки психични заболявания.  През програмния 

период 2007-2013 г. болницата реализира пилотен проект, наречен "земеделски 

стопанства за социално приобщаване", който е успешно координиран от МИГ "Haute-

Sûre Forêtd Anlier".  

На базата на този опит, през 2017 г. е поставено началото на по-мащабно начинание 

между МИГ, местните стопанства и болницата, като по ЛИДЕР по мерките за 

диверсификация е осигурено финансиране за създаването на мрежа от ферми 

„Позитивно земеделие“. Финансирането е насочено към осигуряване на заплатите на 

двама надзорници, които да координират връзката между земеделските стопани и 

пациентите – къде каква временна работа има и кой е подходящ за нея, да извозват 

пациентите до фермите и да разширяват мрежата като включват нови партньори в нея. 
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След стартирането на проекта, за една година в схемата вече са ангажирани 12 

стопанства, които осигуряват работа за 13 души, всеки от които се занимава със  

селскостопански дейности един ден през седмицата. Освен че подпомагат работата на 

местните земеделци, пациентите се чувстват по-добре и това е част от лечението им и 

интеграцията в обществото.  

Дългосрочните цели на проекта, който продължава до 2022 година са да се поддържа и 

разширява мрежата на участващите стопанства, както и да се създаде специално 

адаптирана за уязвимите хора схема за обучение в земеделски дейности, да се направят 

научни изследвания как тази работа влияе на здравето на пациентите и да се повиши  

популярността на социалното селско стопанство в област Валония, като опитът се 

приложи и в други нейни селски райони. 

Ферма се превръща в център за терапия с коне за хора с увреждания, Австрия 

Млада жена съчетава образованието си със заниманията в стопанството и с 

подкрепата на ЛИДЕР превръща фермата си в дневен терапевтичен център за деца и 

възрастни със специални нужди. Проектът е реализиран през 2013 г. по мярка 6 и е на 

стойност 305 700 евро, от които 88 500 по ПРСР.  

Конвенционална ферма за коне развива земеделски дейности в селския район Санкт 

Мартин в област Mühlkrei, Австрия. Андреа Енцхофер, дъщеря на собствениците, 

следва психология и още през 2006 г. започва да организира „училище във фермата“ за 

деца със специални потребности. Впоследствие младата жена преминава курс по 

хипотерапия (лечение с коне) и след като семейството й отстъпва фермата, решава да я 

превърне в уникално за района социално предприятие.  

Центърът Bühübl е открит през 2012 г. и е новаторски в областта на социалните грижи, 

основани на природата. Терапията е предназначена за деца с поведенчески и 

емоционални проблеми, затруднения с ученето и интеграцията в социалната среда, 

съчетани са медицина, педагогика и спортни занимания. Инвестицията по ЛИДЕР през 

следващата година е използвана за да се адаптират условията в стопанството към 

нуждите на пациентите - да се обновят пространствата за езда без бариери, да се закупи 

оборудване за терапия и да се преустрои сградата, да се стартира интернет страница, 

която да популяризира начинанието. Инсталиран е голям асансьор за няколко души от 

манежа за езда до сградата на центъра, в кабинките за конете са монтирани устройства, 
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които позволяват децата с ограничено движение да бъдат качвани на конете чрез 

система от ремъци, стените са декорирани с картини на коне, букви и цифри, закупени 

са образователни играчки, разширен са всички врати, за да минават инвалидни 

колички. 

Капацитетът на специализирана ферма е до 45 души седмично, за които се грижат 8 

специалисти-терапевти. Стопанството продължава да отглежда коне и разполага с 6 

терапевтични коня, които също преминават специално обучение, за да са спокойни и 

възприемчиви към нуждите на децата. Заедно с предлаганите услуги за  социални 

грижи за деца и възрастни, проектът създава нови работни места и влияе положително 

върху заетостта в района. 

9.6.Обучение 

Мобилни работни помещения за деца в неравностойно положение, Австрия 

Стари товарни корабни контейнери са обновени и оборудвани с мебели и компютри, 

за да се превърнат в подвижни места за обучение и общуване между млади хора, 

които живеят в бедност или в отдалечени райони. Проектът е реализиран по мярка 6 

чрез ЛИДЕР в периода 2019/2020 г и е на стойност 80 000 евро, от които 51 200 евро 

по ПРСР. 

Работна група между МИГ  Zeitkultur Oststeirisches Kernland и местно НПО решава да 

използва иновативен подход в борбата с липсата на образование, отпадането от 

училище и нарастващата младежка безработица като предостави възможности на деца 

и млади хора в неравностойно положение да се обучават и получават трудови умения. 

Бизнесът в тази част на Австрия страда от липсата а работна ръка, особено със средно 

специално образование – техници, водопроводчици, строители, а от друга страна 

младежката безработица непрекъснато расте. През ноември 2020 г. повече от 60 000 

души на възраст под 25 години търсят работа в района. Пандемията Covid-19 влошава 

още повече ситуацията, особено за младежите и децата в неравностойно положение, 

които не са обхванати от системата на образование.  

Стар товарен контейнер е преоборудван и поставен на платформа с колела, а 

пространството вътре е превърнато в място за учене и придобиване на професионални 

умения. Контейнерът пътува до училища, малки общини, села, институции за приемна 

родителска грижа и служи като място за срещи на ученици, учители, инструктори, и 
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родители. Мобилната работна стая е насочена към млади хора, чийто достъп до 

допълнителни възможности за образование иначе е ограничен. Чрез тази иновация се 

насърчават технологиите, талантите и толерантността. 

Мобилната класна стая вече си  сътрудничи с 40 училища, регионалните офиси на 

австрийската икономическа камара и държавната служба по заетостта, с образователни 

и професионални асоциации. Над 30 малки, средни и големи фирми в региона 

предлагат стажантски позиции за обучените и преквалифицирани младежи.  

9.7.Занаяти и култура 

Възраждане на традиционни местни занаяти със световна известност, Словакия 

Местна културна асоциация в Южно Ситно използва подкрепата на ПРСР за 

организиране на курсове по керамично производство и обработка на вълна, 

съживяващи забравени местни традиции, които са произвеждали изделия известни по 

цял свят.  Проектът е реализиран по мярка 6 през 2015 г. и е на стойност 25 250 евро, 

от които 20 200 евро по програмата. 

Южно Ситно е разположен в региона Банска Бистрица в югоизточна Словакия и е  

популярен с находищата си от бяла глина, от която местните жители произвеждат 

специфична керамика още от началото на 17-ти век. Сред различните видове, най-

известни са керамичните изделия от Белудж - тънкостенни и с усъвършенствана 

техника за декорация, включваща типични гравирани мотиви от цветя и растения. 

Керамиката Beluj се търгува добре по целия свят. Производството им обаче приключва 

през 1893 г. и днес художникът Стефан Млих е единственият, който може да 

произвежда тази керамика по стария традиционен начин.  

Друг уникален за района занаят е обработката на вълна, като и той е почти забравен 

през 20-ти век. Днес много фермери развиват овцевъдството и са принудени да 

продават непреработената вълна на много ниски цени. Възстановяването на 

преработката на вълна може да им даде възможност да разнообразяват дейността си и 

увеличат стойността на продукцията си. 

Местна културна асоциация вижда възможност във възраждането на тези занаяти като 

целта е освен да се запази културното наследство, да се подобри и икономиката на 

района чрез продажби на керамичните изделия и вълната, както и да се увеличат 
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туристическите посещения, да се повишат знанията и уменията сред младото 

поколение като се създадат и нови работни места. Проектът преминава през няколко 

етапа – проучване на документи и други изследвания, свързани със старите технологии, 

търсене на експерти, които да водят курсовете, разработване на учебни и рекламни 

материали. Самото обучение е проведено в два курса – по обработка на вълна през 

април и по керамика – през октомври. Обучени са 37 участника  мъже и жени от 

различи възрастови групи.  Преподавани са не само специфични занаятчийски умения, 

но също така и широки познания за конкретните занаяти, тяхната история, регионален 

контекст и развитие. Участниците продължават да работят в областта на занаятите и 

някои от тях планират да превърнат това хоби в малък постоянен бизнес. Организирана 

е и изложба, която да популяризира тяхната работа. 

Занаятчийска работилница „Дърво на светлината“, Латвия 

Местно сдружение създава занаятчийска работилница за дърво и стъкло, като по 

този начин възражда местните занаяти и създава нови възможности за заетост и 

доходи. Проектът е реализиран през 2016/2017 по мярка 6 чрез ЛИДЕР и е на обща 

стойност 49 792 евро, от които 23 701 по ПРСР, останалите средства са набрани 

чрез дарения и има малка част финансиране от местната община.  

Сдружението „Водни знаци“ работи в отдалеченото село Калдабруна в Латвия, което е 

само с около 200 жители. Главното препитание на населението е земеделието, заетостта 

е сезонна и ниско заплатена. Основен предмет на дейност на сдружението са културата 

и изкуството и от няколко години то организира различни активности в тази сфера  в 

различни населени места в региона. По време на работата си, членовете на 

неправителствената организация осъзнават, че много хора от местните общности имат 

едновременно талант и техническа сръчност, а някои занаяти са традиционно 

занимание от векове.  

През 2016 година „Водни знаци“ кандидатстват пред МИГ с проект по мярка 6, за да 

възстановят дърводелската работилница в старото училище на селото. Пространството 

е превърнато в модерна зала за обработка на дърво и стъкло. Освен извършените 

ремонтни работи - осветление, отопление, вентилация и др., са закупени и инсталирани 

съвременни работни инструменти, включващи и лазерна гравираща машина. Целта е 

производство и търговията с  персонализирани сувенири и подаръци. Изработват се 

различни дизайнерски комбинации от дърво, стъкло, камък, керамика, като се правят 
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бижута и различни аксесоари за дома – вази, свещници, украшения. Проектът „Дърво 

на светлината“ подкрепя социалното предприемачество в селските райони и 

диверсификацията на икономическите дейности. Досега 9 души от местните хора са 

преминали обучение, за да генерират допълнителни доходи и да развиват своите 

умения. Шест от тях са младежи на възраст под 30 години, така че проектът ще им 

позволи да останат в селото, има и двама пенсионери, които така ще подпомагат 

доходите си. Когато работилницата достигне пълния си капацитет, се очаква приходите 

от търговията със сувенири да се увеличат с 30% .  

Проектът помага и на самото сдружение да разшири дейността си с обучителни 

мероприятия, модернизира занаятите с въвеждането на нови инструменти за работа, 

създава работни места и възможности за бизнес, както носи допълнителни доходи, 

освен даренията, които получават НПО и които могат да бъдат използвани за други 

дейности. Едно от намеренията е работилницата да привлича  туристи от околностите, 

което ще е от полза за търговията с продукти на местните ферми, като за целта е 

създаден и специален уебсайт.  

Къщата на традициите  място за култура, занаяти и общуване, Словения 

Възстановяването на стара къща в малко село и я превръща в място за социално 

общуване и събития за местната общност. Проектът е реализиран в периода 

2013/2015 г. и е на стойност 122 147 евро, от които 43 493 по ПРСР.  

Село Опатийе се намира в община Мирен - Костаневица  в западната част на Словения, 

близо до границата с Италия. Селото има богата история  - по време на първата 

световна война е напълно разрушено, а после възстановено по план на известния 

архитект Макс Фабиани, чиито къщи и днес могат да се видят в селото. В днешни дни 

то има едва 420 жители, но от десетина години се радва на нови хора – млади 

семейства, които работят в близкия град Нова Гориция. Въпреки че всеки ден пътуват 

до града, местните обитатели са активни в областта на туризма, спорта и младежкото 

развитие.  

Лидерите на местната общност осъзнават, че тя се нуждае от пространство, в което 

членовете й биха могли да се събират и взаимодействат, като същевременно се опази и 

местното културно наследство. Опатийе е типично село – на площада  има църква, 

училище и полуразрушена сграда, регистрирана като недвижим културен паметник. 
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През 2013 г. общността взима решение да я реставрира и превърне в център за 

общуване. През 2015 с подкрепата на ПРСР, сградата е реставрирана напълно от 

общината. Използвани са местни материали – камъни и дървени греди, тъй като 

каменоделството и дърводелството са традиционен поминък, мебелите също са 

произведени от местни майстори. Ремонтът обособява зали, където да бъде изложена 

музейна експозиция от традиционни предмети и занаяти, зони за конференции и 

открити пространства за събития. Обновената къща сега се използва от местни 

асоциации и групи. Стаите на горния етаж служат за срещи, изложби, лекции и 

семинари. Средно 300 души на година използват сградата и броят им постоянно 

нараства. Дворът пред къщата е станал привлекателно място за организиране на 

културни събития. През последните 3 години местната общност, сдружения и 

доброволци с подкрепата на общината организират летен фестивал, хорове и театрални 

пиеси и други събития. 

 

 


