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Въведение 

  

Споразумението за асоцииране между България и Европейския съюз (ЕС) влиза в сила 
на 1 февруари 1995 г., което - съгласно решенията на Европейския съвет в Копенхаген 
- дава възможност България официално да кандидатства за членство. Селското 
стопанство, съгласно оценките на западни експерти, ще бъде една от проблемните 
области при присъединяването на шестте асоциирани страни от Централна и Източна 
Европа (ЦИЕС). Трудности могат да се очакват както поради разрива в 
икономическите показатели на отрасъла в двата региона, така и поради различията в 
аграрните политики, прилагани в ЕС и ЦИЕС. 

Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния 
сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за 
очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в 
периода преди присъединяването към ЕС. 

Както и другите бивши страни-членки на СИВ, България в момента е в период на 
преход от държавно регулирано към пазарно стопанство. В този период съществуват 
различни възможности за обща насока на политакита в областта на селското 
стопанство в дългосрочен и средносрочен аспект. Тези възможности следва да бъдат 
оценявани от гледна точка на две групи критерии: 

Вътрешни критерии - доколко предвижданите мерки на държавна намеса в 
икономиката способстват за развитието на българското селско стопанство и 
икономиката като цяло, или отговарят на други вътрешни извъникономически цели 
(поддържане на доходите на производителите и др.) 

Външни критерии: 

- доколко прилаганите мерки способстват за повишаване на конкурентоспособността 
на продуктите на българското селско стопанство и хранителна промишленост на 
международните пазари; 
- доколко ще улеснят и ускорят присъединяването на България към ЕС; 
- доколко отговарят на изискванията на ГАТТ и СТО;. 

Настоящата разработка съдържа пет части. Първата от тях дава определение на 
проблемите, свързани със селското стопанство в контекста на присъединяването, след 
което концентрира анализа върху един от най-важните в краткосрочен план аспекти - 
взаимното предоставяне на разширен пазарен достъп в рамките на Европейското 
споразумение между България и ЕС. Втората част представя основните елементи на 
българската селскостопанска политика, включително новоприетия Закон за подкрепа 
на селскостопанските производители. Третата част представлява анализ на 
селскостопанската политика на Европейския съюз. Логично следва сравнение на 
инструментите, прилагани от двете политика и, както и резултатите от тях в четвъртата 
част на разработката. Петата част е посветена значението на хармонизирането на 
законодателството и практиката в областта на стандартизацията, сертификацията, 
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ветеринарните и фитосанитарни норми в периода преди присъединяването. Накрая са 
дадени някои заключения и насоки за по-нататъшна работа. 
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1. Селското стопанство в преговорите за присъединяване на 
България към Европейския съюз 
 

 

Селското стопанство като “проблемна област” при присъединяването на 
България към ЕС 

Селското стопанство заема особено място в процеса на присъединяване на 
ЦИЕС към ЕС. Причина за това е не само фактът, че секторът се счита за 
“чувствителен” от гледна точка на интересите на местните производители, 
но и високият дял на разходите, които поддържането на общата 
селскостопанска политика заема в бюджета на ЕС - около две трети от целия 
бюджет. Чувствителността на сектора означава, че е силно защитен, всякаква 
външна конкуренция се възприема болезнено, а от там и склонността към 
търговски отстъпки е по-малка. Високият дял на разходите, от своя страна, е 
обусловен от принципите и съществуващите механизми на поддържане на 
цените и подкрепа на селскостопанските производители в ЕС. Имайки пред 
вид това, и тъй като едно от условията за пълно членство в ЕС е приемане и 
прилагане на цялото общо законодателство на общността (the acquis 
communautaire), присъединяването на ЦИЕС ще предизвика най-голямо 
увеличение на разходите от бюджета на ЕС в областта на селското 
стопанство. 

Разбира се, във всяка една страна секторът “Селско стопанство и 
производство на хранителни стоки” има стратегическо значение за 
националната сигурност и социалната стабилност. При това, става дума 
конкретно за стоки, които, поради сходството на природно-климатичните, 
почвените и някои други фактори, са с преобладаващо значение за аграрното 
производство и търговия, както в западноевропейските страни, така и в 
България. 

След Европейския съвет в Копенхаген различните директорати на 
Европейската комисия възложиха на независими експерти анализ на 
проблемите, свързани с този отрасъл при разширението на ЕС на изток. В 
резултат, бяха разработени шест доклада на експерти от ЕС с анализ на 
проблемите в тази област, пътищата за преодоляването им и 
идентифициране на проблемите валидни за България. 

В таблица 1 са изредени потенциалните проблеми, идентифицирани в 
посочените доклади. На първо място разликата в степента на икономическо 
развитие между 15те страни на ЕС и сегашните кандидати за приемане е по-
голяма, отколкото при всяко едно от предишните разширения. Съчетанието 
от нисък БНП на глава от населението и висок относителен дял на селското 
стопанство в централно и източноевропейските страни (ЦИЕС) прави почти 
сигурна прогнозата, че те ще бъдат “нетни получатели” спрямо 
селскостопанския бюджет на ЕС. Следователно, ако след приемането на 
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ЦИЕС си остане в сила сегашния модел на високи субсидии, това ще 
означава и прекомерни бюджетни плащания. 

Разликите в равнището на доходите са свързани с разлики в цените на 
производствените фактори. Селскостопанските цени в ЦИЕС са по-ниски от 
тези в ЕС, а капиталът и управленските умения са оскъдни. Разликите в 
стойността на производствените фактори в селското стопанство, съчетани с 
благоприятния климат и плодородните почви могат да осигурят на ЦИЕС 
някои сравнителни предимства в селскостопанската продукция с ниска 
степен на преработка. 

Всички тези характеристики са валидни за България. Както може да се види 
от приложението, БНП на глава от населението е по-нисък от този в страните 
от Вишеградската четворка, докато нивото на инфлацията и безработицата е 
по-високо. Освен това селскостопанското производство намалява в 
продължение на три последователни години, докато в страните от 
Вишеградската четворка и в Румъния тази тенденция беше спряна през 1993 
г. Заедно с това обаче България по-традиция е нетен износител на 
селскостопански продукти. Разликата в сегашните номинални цени на 
производител и номиналните заплати между България и ЕС предполага 
увеличаване на предлагането при евентуално приемане в ЕС, при положение, 
че е в сила сегашната ОСП. Освен това приемането на страната би добавило 
относително малък дял население, заето в селското стопанство, продукция и 
обработваема площ . 

Възприемането на ОСП в настоящия й вид от ЦИЕС би означавало 
повишаване на настоящите цени с около 30 % и стабилизиране равнищата на 
цените. Тези два фактора биха предизвикали повишено предлагане. При 
настоящите ограничения на ценовата конкуренция ниската цена на 
производствените фактори биха дали предимство на производителите от 
ЦИЕС и допълнително биха повишили предлагането. Това би довело до по-
високи бюджетни разходи по ОСП, по-голямо производство в международен 
мащаб и съответно до проблеми при спазването както на бюджетната 
политика, така и ограниченията, наложени от Уругвайския кръг, върху 
количествата субсидиран износ. В добавка към това, съществуват опасения 
сред западните фермери, че евтината селскостопанска продукция от изток 
ще залее европейските пазари, като изтласка местните производители и им 
отнеме както потребителите, така и бюджетните субсидии. 

Асоциирането на България към ЕС като първа стъпка към пълно членство - 
място на селското стопанство в Европейското споразумение. 

  

Европейското споразумение е легалната рамка, в която се извършва 
процесът на постепенно сближаване на България с ЕС в икономическата и 
законодателната област. В икономическата област споразумението следва да 
се развива в посока на взаимно разширяване на пазарния достъп за селско 
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стопанските стоки, с цел селското стопанство да бъде включено в зоната за 
свободна търговия, предвидена за промишлените стоки, като едновременно с 
това бъде разработен механизъм, който осигурява по-добро използване на 
преференциите от страна на България. 

Въпреки заложените цели, специално по отношение на аграрните стоки ЕС 
почти не прояви склонност да либерализира своята изключително 
рестриктивна търговска политика, докато България вече бе приела и 
продължава да прилага един доста либерален режим по отношение на вноса 
в условията на дълбока икономическа криза. Особено важно в тази насока е, 
че българската продукция, за разлика от тази в ЕС, е произведена в 
условията на изключително неблагоприятна икономическа среда: крайно 
неудачно досегашно провеждане на реформата в сектора, премахване на 
държавните субсидии, скъп кредит и т.н. 

Още по-неблагоприятен за нашата страна е факт, че в процеса на 
подготовката на Споразумението, при определянето на размера на квотите, 
като основа е взет средногодишният стокообмен за трите години, 
предшествуващи преговорите за асоцииране, т.е. периода 1989-1991 г. Този 
период обаче съвсем не е най-представителният от гледна точка на 
традиционните производствени и експортни възможности на България в 
областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 

Съгласно постигнатите първоначални договорености между нашата страна и 
ЕС по отношение на българските аграрни стоки, се предвиждаха редица 
търговски отстъпки, като намаляване на т.нар. изравнителни или 
компенсационни такси в рамките на квоти, съкращаване или пълно 
премахване на импортните мита без прилагане на количествени 
ограничения, понижаване на митата в рамките на годишни квоти. Ефектът от 
предоставените ни търговски преференции е свързан с влиянието на някои 
фактори от вътрешен и външен характер: 

На първо място това са възможностите на аграрното производство и 
съответно експортния потенциал на България. Не е тайна, че поне до 1995 г. 
негативните тенденции в тази област се задълбочаваха. Поради това 
опасността да не съумеем да използуваме получените, макар и неголеми 
отстъпки, изглежда още по-голяма. Твърде негативна и дестабилизираща 
роля играят и резките, непоследователни и необосновани промени във 
външнотърговската политика и режим на нашата страна, за каквито в 
последните години могат да се намерят достатъчно примери. Друг проблем 
от вътрешно естество е и опасността от влошаване на качеството на 
продукцията поради появата на многобройни нови производители и 
търговци, необхванати от адекватна система на качествен контрол. 

Общата аграрна политика на ЕС включва набор от защитни механизми, 
прилагани спрямо селскостопанските стоки от внос при неспазване на 
определена пазарна дисциплина или правила. В редица случаи този вид 
мерки дават възможност на ЕС на практика да преустанови доставките от 
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трети страни, а това би означавало намаляване, ако не и пълно елиминиране 
на търговските преференции по линия на Споразумението. Така например, 
при несъобразяване на нашите износители с минималните или шлюзовите 
цени при внос на стоки като например свинско и птиче месо, някои видове 
плодове и др., може да се стигне до налагане на наказателни мерки, които са 
в състояние да блокират напълно вноса в ЕС от България за цял един сезон. 

Нетарифните ограничения и твърде високите качествени стандарти в ЕС 
също налагат засилване на вътрешния контрол по отношение на 
качествените показатели на редица аграрни стоки. 

От съществено значение за реализирането на икономически изгоди от 
предоставените търговски отстъпки е също така механизмът за разпределяне 
на преференциалните квоти, в който засега Комисията на ЕС има 
решаващата дума, запазвайки си правото за лицензиране на вносителите. 
Лицензирането води до намаляване на конкуренцията сред вносителите, а 
това засилва тяхната позиция спрямо износителите и съответно увеличава 
възможностите им да си присвоят голяма част от изгодите от използуването 
на преференциалните квоти. Изход от ситуацията е създаване на дъщерни 
компании на някои български фирми в страните-членки на ЕС, които могат 
да кандидатствуват за дялове от преференциалните квоти като вносители. 

Не може да се пренебрегва и следното: данните от проведени сравнителни 
анализи показват, че като цяло абсолютната стойност на икономическата 
изгода за България от предоставените преференции е средно със 75 до 90% 
по-ниска от тази на страните от Вишеградската четворка. Направените вече 
немалки отстъпки на държавите от Централна Европа доведоха до 
предоставяне на по-ограничени преференции на България. Въпреки 
предоставените по-късно компенсации многократно по-големи са непреките 
последици, свързани със загубата на пазарни позиции на българските 
износители и стоки спрямо тези от страните от Вишеградската четворка. 
Компенсациите от закъснението на влизането в сила на ВС, както и 
Допълнителният протокол към ВС целяха да се въздейства положително за 
достъпа на български стоки в Общността. За аграрните стоки обаче се 
запазиха редица ограничения като допълнително облагане под формата на 
променливи компенсационни такси в зависимост от състава на продукта, 
съдържание на захар, сезонност и т.н. Облекченията са много по-малки в 
сравнение с тези, предоставени за внос от България в ЕС на промишлени 
стоки. 

Очевидно при съществуващата в момента на водене на преговорите 
обстановка и при общо взето неблагоприятния за българското селско 
стопанство базисен период, едва ли би могло да се стигне до много по-добър 
вариант на Споразумението. 

За жалост основните проблеми пред българския износ на аграрни продукти 
като цяло не са толкова в прилаганите квоти или мита при внос в ЕС или в 
техните изменения. Причината за проблемите е от вътрешноикономическо 
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естество. Дълбоката криза, обхванала българското селско стопанство и 
предизвикала силен спад в производството, е главният фактор, който 
препятства навлизането на нашите хранително-вкусови стоки на пазарите в 
Западна Европа. В този смисъл все още най-важната задача пред българския 
износ е неговото възстановяване. 

Данните сочат, че някои подотрасли на селското стопанство (особено с по-
дълъг производствен цикъл) са на практика ликвидирани и ще е нужно време 
да се възстановят. Неизпълнението на преференциалните квоти за пресните 
плодове и зеленчуци например се дължи изключително на вътрешни 
фактори като забавяне процеса на реституция на земята, трудности при 
заготовката и окрупняване на партидите в условията на разпокъсването на 
собствеността върху земята, затрудненият транспорт поради югоембаргото. 
Потенциалните възможности за производство на плодове и зеленчуци са 
благоприятни, но те едва ли скоро ще могат да се реализират. Наред с това, 
по мнение на водещи български износители, условията в споразумението, 
отнасящи се до редица стоки (оранжерийни зеленчуци, замразени плодове, 
месо) определено играят рестриктивна роля. 

Интересно е изследването на действието на Европейското споразумение на 
България в областта на селското стопанство на фона на ефекта от 
аналогичните споразумения в останалите ЦИЕС, намиращ изражение в 
размера на търговията им със селскостопански стоки със страните от ЕС. 

Дял на ЕС в аграрния износ и внос на ЦИЕС в периода 1986-1994 г. 

/в %, по статистически данни на съответните страни/ 

Страна 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Полша                   

Износ 51 51 55 61 63 65 55 58 51 

Внос 30 25 32 41 52 65 58 57 49 

Унгария                   

Износ               44 43 

Внос               43 43 

Чехия                   

Износ                   

Внос                   

Словакия                   
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Износ                   

Внос                   

Румъния                   

Износ                   

Внос                   

България*                   

Износ                 20 

Внос                 43 

*Аграрен износ общо - 914960654 USD 

В т.ч. за ЕС - 185201241 USD 

Аграрен внос общо - 462248273 USD 

В т.ч. от ЕС - 199899693 USD 

  

Примерът на Полша показва, че делът на ЕС в аграрния износа на страната е 
с тенденция към непрекъснато нарастване през втората половина на 80-те и 
началото на 90-те години - от 51% на 65%. Впоследствие обаче /от 1992 г. 
насам/ се наблюдава обратния процес, в резултат на който делът на ЕС в 
полския аграрен износ спада на равнището си от 1986-1987 г. По-
специфична е ситуацията при вноса. В периода 1986-1991 г., въпреки 
известни колебания, тенденцията също е към повишаване дела на ЕС, след 
което се наблюдава обрат, както е и при износа. Разликата обаче в случая е, 
че значението на ЕС като доставчик на аграрни произведения в Полша 
остава по-голямо през последните три години в сравнение с втората 
половина на 80-те години. 

Делът на ЕС в унгарския аграрен износ и внос през последните две години е 
по-нисък, отколкото в този на Полша, но все пак е значителен и при това 
остава много стабилен - в рамките на 43-44%. 

За разлика от Полша и Унгария, България реализира на пазара в ЕС едва 20% 
от своя аграрен износ през 1994 г., докато делът на ЕС в нашия аграрен внос 
е над два пъти по-висок - 43%. Това показва, че равнището на реално 
интегриране на България в ЕС в областта на селското стопанство е далеч по-
ниско в сравнение с постигнатото от останалите ЦИЕС, при това, на фона на 
ограничения дял, който тези страни имат, в общия аграрен внос на ЕС. 
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Наистина към края на 80-те и в началото на 90-те години той е с тенденция 
към повишение /от 4,04 на 5,59%/, но въпреки това остава незначителен, а 
след 1992 г. показва признаци на понижаване като през миналта година е под 
равнището дори от 1988 г. Въз основа на приведените данни може да се 
твърди, че ЦИЕС в качеството си на износители на аграрна продукция 
определено не са в състояние да застрашат сериозно равновесието на пазара 
в ЕС. 

  

Аграрен внос на ЕС от ЦИЕС през периода 1988-1994 г. 

/внос в хил.ЕКЮ; дял в % от общия аграрен внос на ЕС от трети страни/ 

Страна 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994*
* 

Внос от 
Полша 672763 895498 110665

1 
108030

0 951608 815617 26546
3 

Дял 1,64 2,09 2,61 2,40 2,09 1,84 1,61 

Внос от 
Унгария 615521 758258 713797 919637 830809 715333 21991

1 

Дял 1,50 1,77 1,68 2,04 1,82 1,62 1,33 

Внос от 
Чехия* 155801 218734 212966 247350 276828 223112 78941 

Дял 0,38 0,51 0,50 0,55 0,61 0,50 0,48 

Внос от 
Словаки
я 

          38168 15498 

Дял           0,09 0,09 

Внос от 
Румъни
я 

105782 102535 40761 76265 77981 81824 26575 

Дял 0,26 0,24 0,10 0,17 0,17 0,18 0,16 

Внос от 
Българи
я 

108571 133385 151907 191749 184231 175447 49486 

Дял 0,26 0,31 0,36 0,43 0,40 0,40 0,30 
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ОБЩО 
ВНОС 
ОТ 
ЦИЕС В 
Х.ЕКЮ 

165843
8 

210841
0 

222608
2 

251530
1 

232145
7 

204950
1 

65587
4 

ДЯЛ 4,04 4,92 5,25 5,59 5,09 4,63 3,97 

*До 1992 г. Чехословакия 

** Януари-април 

Източник: EUROSTAT 

  

  

От 6-те разглеждани страни най-висок дял в аграрния внос на ЕС има 
Полша, следвана непосредствено от Унгария, докато Чеословакия, България 
и Румъния имат значително по-скромно участие като доставчици на 
продоволствени стоки за ЕС. При почти всички страни се наблюдава 
тенденция към известно нарастване на относителния им дял в аграрния внос 
на ЕС към края на 80-те и началото на 90-те години, след което настъпва 
обрат. Изключение прави единствено Румъния, чийто дял през последните 4 
години е общо взето стабилен /в рамките на 16-18%/, но все пак остава 
значително по-нисък от този в периода 1988-1989г. 

Това показва, че сключените споразумения за асоцииране с ЕС не само не са 
довели до застрашително за Съюза разрастване на аграрния внос от Източна 
Европа, каквито опасения съществуваха в началото, а тъкмо обратното - 
налице е процес на намаляване значението на този регион като доставчик на 
селскостопански и хранително-вкусови стоки за ЕС. Следователно налага се 
изводът, че целите на Европейските споразумения, насочени към 
интензифициране на търговските отношения в областта на селското 
стопанство и ускореното интегриране на ЦИЕС в икономическите структури 
на ЕС остават все още неизпълнени. 

  

Стокова структура на търговския стокообмен между България и ЕС 

  

Стоковата структура на българския аграрен износ за ЕС през периода 1988-
1994 г. се отличава с относително ограничен асортимент. 16 стокови групи 
формират 75-85% от него, а само 7 позиции - между една втора и две трети. 
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Това са гроздовите вина, птичето месо, тютюна, билките, сиренето, живия 
дребен рогат добитък и слънчогледа. В тази група се открояват най-вече 
вината, чийто износ за ЕС непрекъснато нараства - от под 17 на близо 45 
млн.ЕКЮ или със 165% в периода 1988-1993 г. Съответно се повишава и 
отонсителния дял на тази стокова група - от 14-15% в края на 80-те години 
на 20-25% през последните две години. Подобна е тенденцията и при 
птичето месо, чиито продажби на пазара в ЕС са увеличени близо 4 пъти в 
периода 1988-1993 г., а относителния им дял в общия ни износ, въпреки 
известни колебания, също е с тенденция към повишение. Износът на тютюн 
също се развива по възходяща линия, а относителният му дял остава доста 
висок и сравнително стабилен - в рамките на 8-11%. По-неблагоприятна е 
ситуацията при живия дребен рогат добитък, при който се наблюдава 
непрекъснато понижение на относителния дял през разглеждания период /от 
почти 9,5% на 4-5%/, въпреки лекото увеличение на износа през 1988-1991 г. 
Развитието на износа на сирене е сравнително стабилно в края на 80-те 
години, след което /през 1991-1993 г./ е достигнато по-високо равнище, но 
отонсителният дял на тази категория продукти общо взето не се променя 
съществено през анализирания период и остава в рамките на 4-6%. 

По отношение на останалите по-важни стокови групи, фигуриращи в 
българската експортна листа за ЕС, заслужава внимание отбелязаното през 
последните 3-4 години повишаване на дела на компотите /от едва 0,6 на 
3,7%/, благодарение на неколкократното нарастване на стойностния обем на 
техния износ. Подобна тенденция /най-вече в периода 1991-1993 г./ се 
наблюдава и при слънчогледа, чийто износ е увеличен около 4 пъти. 

При някои стоки обаче е налице обратната тенденция - намаляване на износа 
и/или на относителния му дял спрямо периода от края на 80-те и началото на 
90-те години. Такъв е случаят с пчелния мед, заешкото и жабешкото месо, 
преработените домати и някои др. С тенденция на непрекъснато понижение 
е делът на готовите храни за животни - от почти 11% на едва 0,08%. От 1992 
г. насам се наблюдава не само относително, но и абсолютно съкращаване на 
този износ, който през миналата година почти е преустановен. 

  

  

Стокова структура на аграрния износ на България за ЕС в периода 

1988-1994 г. 

/износ в хил.ЕКЮ/ 

Стокова 
група 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994* 
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2204 
Гроздови 
вина 

16783 18957 29139 37097 37168 44552 40065 

Дял в % 15,46 14,21 19,18 19,35 20,18 25,39 21,63 

0207 Птиче 
месо 5493 8380 13278 10138 14688 20585 22703 

Дял в % 5,06 6,28 8,74 5,29 7,97 11,73 12,26 

2401 Тютюн 12220 12658 14228 14482 16021 17017 17169 

Дял в % 11,26 9,49 9,37 7,55 8,70 9,70 9,27 

1211 
Растения, 
семена и 
плодове, 
използувани 
в 
парфюмерият
а и 
медицината 

4983 6671 6330 10953 8084 5515 10952 

Дял в % 4,59 5,00 4,17 5,71 4,39 3,14 5,91 

0406 Сирена 
и извара 6568 6529 6397 8899 7343 10559 10835 

Дял в % 6,05 4,90 4,21 4,64 3,99 6,02 5,85 

0104 Жив 
ДРД 10284 11740 11974 12814 11479 6553 9200 

Дял в % 9,47 8,80 7,88 6,68 6,23 3,74 4,97 

1206 
Слънчоглед 3353 4410 4355 6840 10786 13119 8463 

Дял в % 3,09 3,31 2,87 3,57 5,86 7,48 4,57 

0811 
Компоти 646 506 738 1599 2173 3713 6886 

Дял в % 0,60 0,38 0,49 0,83 1,18 2,12 3,72 

0204 Месо от 
ДРД 2491 5372 3543 3997 874 1820 4697 
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Дял в % 2,29 4,03 2,33 2,08 0,47 1,04 2,54 

0713 Варива 1044 2963 1407 1912 5120 2037 2018 

Дял в % 0,96 2,22 0,93 1,00 2,78 1,16 1,09 

0712 Сушени 
зеленчуци 685 849 3261 6018 5377 1703 2006 

Дял в % 0,51 0,78 2,15 3,14 2,92 0,97 1,08 

0409 Пчелен 
мед 3206 2865 1173 735 1142 1379 1627 

Дял в % 2,95 2,15 0,77 0,38 0,62 0,79 0,88 

0208 Месо от 
зайци, жаби 
и др. 

2255 2017 1197 1842 2325 1455 1313 

Дял в % 2,08 1,51 0,79 0,96 1,26 0,83 0,71 

2009 
Плодови 
сокове 

2047 2362 1383 3816 2654 3218 617 

Дял в % 1,89 1,77 0,88 1,99 1,44 1,83 0,33 

2002 
Преработени 
домати 

3913 6896 8900 6950 2983 1311 523 

Дял в % 3,60 5,17 5,86 3,62 1,62 0,75 0,28 

2309 Готови 
храни за 
животни 

11779 10897 12280 13012 10218 7699 153 

Дял в % 10,85 8,17 8,08 6,79 5,55 4,39 0,08 

Други 20964 29117 32402 50659 45758 33195 45985 

Дял в % 19,31 21,83 21,33 26,42 24,84 18,92 24,83 

ОБЩО 10856
7 

13338
1 

15190
6 

19174
3 

18421
1 

17544
7 

18520
1 

Дял в % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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* По данни на НСИ, в хил.USD 

Източник: EUROSTAT 

  

  

  

  

Стокова структура на аграрния внос на България от ЕС в периода 

1988-1994 г. 

/внос в хил.ЕКЮ/ 

Стокова група 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994* 

1701 Захар 3 0 10472 4705 12594 5670 26318 

Дял в % 0,00 0,00 12,39 3,04 10,10 2,54 13,17 

0803 Банани 0 0 10 199 20 5197 19012 

Дял в % 0,00 0,00 0,01 0,13 0,02 2,32 9,51 

0805 Цитрусови 
плодове 4254 4550 6785 4130 9280 9107 13124 

Дял в % 3,88 3,82 8,03 2,68 7,45 4,07 6,57 

0901 Кафе 
сурово и печено 649 182 1158 1810 836 4770 9816 

Дял в % 0,59 0,15 1,37 1,17 0,67 2,13 4,91 

0202 Месо от 
ЕРД 6013 14710 3499 25404 283 10941 8716 

Дял в % 5,48 12,34 4,14 16,47 0,23 4,89 4,36 

1703 Меласа 0 246 0 109 1 978 7972 

Дял в % 0,00 0,21 0,00 0,07 0,00 0,44 3,99 
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2402 Цигари и 
пури 982 1571 1702 2459 21042 24937 6983 

Дял в % 0,90 1,27 2,01 1,59 16,88 11,15 3,49 

2106 
Протеинови 
концентрати и 
други 

2105 1318 1365 1492 4980 9686 6709 

Дял в % 1,92 1,11 1,62 0,97 3,94 4,33 3,36 

1103 Булгур, 
грис и др. 0 0 12 137 69 101 6496 

Дял в % 0,00 0,00 0,01 0,09 0,06 0,05 3,25 

2202 Минерална 
вода и 
безалкохолни 
напитки 

119 38 183 848 1863 11047 5974 

Дял в % 0,11 0,03 0,22 0,55 1,49 4,94 2,99 

2207 Етилов 
алкохол 10 6 14 63 106 1774 5718 

Дял в % 0,09 0,00 0,02 0,04 0,09 0,79 2,86 

1801 Какао на 
зърна 322 0 0 0 181 1 4979 

Дял в % 0,29 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 2,49 

1806 Шоколад и 
други какаови 
продукти 

2716 2470 3709 5621 8152 16964 4819 

Дял в % 2,48 2,07 4,39 3,64 6,54 7,59 2,41 

1517 Маргарин 0 5 1 357 2774 4655 2995 

Дял в % 0,00 0,00 0,00 0,23 2,23 2,08 1,50 

0405 Масло 4386 10074 8726 9916 1327 1636 2848 

Дял в % 4,00 8,45 10,33 6,43 1,06 0,73 1,42 

2401 Тютюн 2670 2317 1024 3100 5682 5276 2576 
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Дял в % 2,44 1,94 1,21 2,01 4,56 2,36 1,29 

2208 Спиртни 
напитки 9895 10662 12315 13138 22839 27916 2561 

Дял в % 9,03 8,95 14,58 8,52 18,32 12,48 1,28 

0402 Мляко и 
сметана 
концентрирани 

29060 248 1614 15402 116 956 2109 

Дял в % 26,51 0,21 1,91 9,98 0,09 0,43 1,05 

1901 Детски 
храни и 
полуфабрикати 
за тестени 
изделия 

1179 1253 4047 1106 1534 1885 1852 

Дял в % 1,08 1,05 4,79 0,72 1,23 0,84 0,93 

2005 
Преработени 
зеленчуци 

3428 6441 3020 492 694 7933 1757 

Дял в % 3,13 5,40 3,57 0,32    
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2. Селското стопанство в България - сегашно състояние 
 

Селското стопанство и икономиката като цяло - състояние на отрасъла. 

Аграрният сектор винаги е бил важен и определящ в икономиката на страната. 
Преходът към пазарна икономика се характеризира с големи промени в икономиката и 
в частност в земеделието. Тези промени се отнасят до следното: 

- всеобхватна икономическа криза; 

- колапс в търговските отношения със страните от СИВ; 

-трудности в осъществяване координацията между поземлената реформа и 
ликвидацията на кооперативните стопанства; 

- липсата на пазарна инфраструктура за новите организационни форми ( семейни 
земеделски стопанства, кооперации, сдружения, едри фермерски стопанства); 

- трудности в секторите, обслужващи земеделието - химическа промишленост , 
селскостопанско машиностроене. 

Кризата, в която изпадна аграрният сектор за периода на прехода намира отражение и в 
основните икономически показатели характеризиращи отрасъла. 

Брутната продукция общо за отрасъла "Селско стопанство" през последните години 
има намаляваща тенденция. През 1993 година тя е намаляла с 19,6 на сто по отношение 
на 1992 година. За 1994 година индексът на физическият обем на брутният вътрешен 
продукт за отрасъла спрямо 1993 година е нарастнал от 68,7 на сто на 111,6 на сто. 
Причините се обесняват с увеличаване дела на растениевъдството в почти всички 
подотрасли. 

През последните години нараства делът на частният сектор в обема на брутната 
продукция. През 1993 и 1994 година той достигна до 55,2 на сто (по текущи цени). В 
брутната продукция делът на частният сектор е най-голям в животновъдството (73,7 на 
сто). 

Динамиката на брутната добавена стойност след 1989г. показва, че общо за периода 
1989-1994г. спадът е значителен във всички икономически сектори. В аграрния сектор 
след прираст от близо 8 на сто през 1991г., обусловен и от ниската базова 1990г., 
следват две години на значителен спад от близо 14% за 1992г. и 16.3% за 1993г. За 
1994г. съществува ръст с 3% спрямо 1993г. Не без основание се смята, че прекъсването 
на тази негативна тенденция чрез създаването на благоприятни икономически условия 
за реален растеж в земеделието е един от най-ефективните пътища на стабилизиране и 
даже нарастване на равнището на БВП в следващите няколко години. 

От 1989г. до 1994г. общата продукция от земеделието е намаляла с 32.5%, като най-
драстично е намалението в животновъдството (-66.5%). Коренните промени в 
производствената структура, които са в резултат преди всичко на провежданата 
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поземлена реформа през този период предопределиха намалението на относителния 
дял на животновъдството в ОП. В същото време, пак по същата причина 
преобладаването на растителна продукция - житни култури и слънчоглед, е свързано с 
предоставянето на земя за временно ползване. 

Най-голям спад в продукцията от растениевъдството има в периода 1992г.-1993г. 
Положителните показатели за 1994 г. за растениевъдството (плюс 23 на сто), определят 
за периода положителна тенденция на развитие (+0.4%) на подотрасъла. За 1995г. може 
да се очаква продължаване на тази тенденция за растениевъдството. Животновъдството 
се нуждае от по-продължителен период, за да излезе от отрицателните нива. 

Ценовите индекси (1990г.=100) илюстрират много ясно политиката в тази област за 
изминалия период. За периода 1990г-1994г. индексът на цените на влаганите ресурси е 
2342, докато на изкупните цени е 868. Индексът на цените на дребно е 2208. 

Емпиричните доказателства показват, че средногодишно за 1991/1992г. цените на 
продуктите от животновъдството са се увеличили с по-бърз темп в сравнение с 
основните растителни продукти. След 1992г. тенденцията е обратна, което е в резултат 
от рязкото влошаване положението в животновъдния сектор. За този период е 
характерно и значителното изоставане на изкупните цени от ръста на инфлацията и 
темпа на нарастване на цените на дребно. Вследствие на това непрекъснато намалява 
делът на фермера в крайният продукт. 

Аграрният сектор и ХВП през този период се сблъскаха с така наречения феномен на 
".верижна задлъжнялост" през преходния период, което означава, че всеки 
производител в производствената верига дължи средства на снабдители, доставчици, 
персонал и има задължения към бюджета. В началото на 1994г. земеделските 
стопанства в ликвидация имаха задължениея или т.нар. лоши кредити от 2.7 билиона 
лева (1% от Брутния вътрешен продукт), на които задълженията по лихвите бяха 4.1 
билиона лева. През 1995г. 2 билиона лева - на колективните стопанства, бяха 
трансформирани в държавен дълг. Държавните фирми имаха задължение от 2 млрд. 
лева. В подотрасъла имаха, и сега имат най-големи кредитни 
задължения(свиневъдство, птицевъдство и сладководно рибовъдство). Задълженията 
във фуражната промишленост в началото на 1994г., се оценяват на 31 млн. лева (19% 
от всички задължения на ХВП). 

СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

През 1948г. земеделското население е било 82% от цялата работна сила. В резултат на 
процесите на индустриализация, на миграционните процеси, процентът на заетите в 
земеделието рязко намалява: от 2.2 млн. през 1960г. на 1.5 млн. през 1970г.; от 956 000 
за 1980г. на 698000 през 1989г. Средно-годишният темп на развитие е : 

1960-1970 - 3.9% 

1970-1980 - 4.1% 

1980-1989 - 3.4% 

1980-1985 - 1.7% 
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1985-1989 - 5.6% 

В резултат на проведената поземлена реформа, като част от аграрната реформа, която 
реално започна след промяната в Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи в началото на 1992г., настъпиха сериозни промени в структурата на 
заетите в земеделието. 

Очакваше се, както е заложено като основна идея на реформата, насочване на бившите 
собственици на земя, живеещи в градовете, към земеделското производство. В 
действителност селското население между двете последни преброявания (1985-1992) 
се е увеличило вследствие на механически прираст с 4740 човека за сметка на 
намаляване на градското население. 

Това обаче е резултат на завръщането преди всичко в селата на лица в 
нетрудоспособна възраст. Те са с 17904 повече от притока на такива лица в градовете. 
За същия период миграционният прираст на селското население в трудоспособна и 
подтрудоспособна възраст е с отрицателен знак -84685 за сметка на прираста на 
градското население. Съществуват заселвания в селата предимно на лица в 
нетрудоспособна възраст, а не за сметка на приток на жизнеспособни млади хора - 
4740 души. Това по същество са ремиграционни процеси, осъществени от хора, за 
които градския начин на живот в условията на цялостните социално-икономически и 
политически промени в страната е загубил своята привлекателна сила. От всичко 
заселили се на село през последните седем години преди преброяването лица 65.8 на 
сто идват от градовете. От 5.4 на сто през периода 1976-1985г. делът на лицата над 60 
годишна възраст сред общия брой на мигриралите се е увеличил на 9.5 на сто през 
1985-1992г. 

Би следвало да очакваме, че с механичния прираст на селското население са се 
увеличили и лицата, заети в земеделието. 

По данни на отдел "Население и трудова заетост в селското стопанство" към НСИ 
броят на заетите в отрасъла през 1992г. (1994г) възлизат на 409842 души. 

От информацията за движението на заетите в земеделието може да се направят 
следните изводи: 

1. Налице е драстично намаление на броят на заетите в земеделието в периода 1989 - 
1994г. - приблизително с 50%. Обосновката е, че в страната относителния дял на 
заетите в отрасъла (18.7% - за 1989г.) в сравнение с развитите страни е много висок и 
трябвало да се понижи. Действително той бе понижен. За 1992г. на 17.4%, което на 
фона на много високата безработица през 

годината показва по-бързия темп на нарастване на безработните в отрасъла. 

2. Наблюдава се известно подобрение на възрастовата и образователната структура на 
заетите в отрасъла. Относителният дял на заетите над 50 годишна възраст от 45% през 
1988г. намаляват на 30.3% през 1992г. Увеличен е делът на младите хора (до 20 
години) от 0.9% до 4.2%. Делът на заетите с основно и с незавършено основно 
образование лица намалява от 80.4% на 70.4%. Това е станало за сметка на слабото 
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увеличение делът на лицата с висше образование - от 6.2% на 11.7% и със средно общо 
- от 10.3% на 14.7%. 

3. Безработицата в отрасъла надхвърля всякякви допустими норми. Около 50% от 
заетите в отрасъла след започване на ликвидацията на ТКЗС останаха безработни. За 
същия период специалистите с висше образование намаляха с 47.1%, а тези със средно 
специално с 7.9%. 

4. Заети в аграрния сектор (за периода 1989г.-1994г.) показва тенденция на запазване 
относителния дял на заетите (20-21%), но броят на наетите в земеделието намалява от 
814 000 (1989г.) на 694 000(1993г.). В същото време този показател следва да се 
използва много внимателно, защото не е много ясно какво се включва в земеделския 
сектор, тъй като фермерската структура е в процес на преход и бързи промени. 
Различията между малките земеделски стопанства (градинари) и действителните 
фермерски стопанства е един от проблемите. Наетите в кооперативните стопанства 
членове, които са собственици , е много трудно да бъдат оценени. За това може да се 
приеме в преходния период заетите в земеделието могат да се оценят като свръхнаети, 
тъй като не е ефективно използването на РС и има ниска производителност. 
Земеделието ще освобождава много бавно заети (РС), тъй като земята ще се 
възстановява предимно в малки парчета и високите цени на влаганите СП дават 
предпочитани към заселване дела на живият труд. Основен икономически напредък в 
тази област и промяна е възможна в най-голяма степен в резултат от вложения в 
обслужващия сектор, който може да поеме голяма часто от хората, които са извън 
земеделието, главно млади хора. Сега главна характеристика на заетите в земеделието 
с малки изключения имат неблагоприятна възрастова структура (45.5% са на възраст 
над 50 години) и са недостатъчно квалифицирани. новата генерация фермери ще се 
нуждае от много по-ефективна земя, с по-добро образователно ниво, тъй като 
сегашната ситуация е твърде тревожна за развитието на сектора. 

ПОЗЕМЛЕНА РЕФОРМА И ОРГАНИЗАЦИОННА 

СТРУКТУРА 

Стопанисването на земята в последните години минава в условията на драстични 
промени в България. Поземлената реформа е тази, която даде начален тласък на тези 
промени. Многото трудности, които съпътстваха поземлената реформа доведоха до 
забавяне процеса на възстановяване на собствеността. Те са следните: 

- финансов и технически аспект. До сега поземлената реформа струва 1166 млн. лева, 
като 75% е финансирането от държавния бюджет (867 млн. лева). Тъй като тези суми 
бяха фиксирани, те не бяха съобразени с инфлацията. Като технически причини може 
да се посочи липсата на технически кадри и техническо оборудване. 

- легални аспекти - те са савързани с трудности при възстановяването на земята в 
реални граници; 

- такси (заплащане): Изискването да се заплащат подобренията за напоителните 
системи и за овощни насаждения( около 20 000 лв/ха за напоителни системи); 

- временното ползване на земята от ликвидационните съвети. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА 

България произвежда голямо разнообразие от култури. Важно е да се отбележи 
увеличаването на домашната консумация (вътрешното потребление ), докато за 
плодовете, зеленчуците и тютюна основно предпочитание бе експортът. 
Обработваемата земя е 4.1 млн.ха, 14% са пасбища(1.52 млн.ха), 35% са гори (3.87 
млн.ха). Около 2.3 млн.ха е със зърнено-житни култури и то преди всичко пшеница. 
Основните индустриални култури, вкл. слънчоглед и захарно цвекло, и малки площи от 
памук и соя се изчисляват на около 0.6 ха. Исторически пшеницата е основна 
продоволствена култура която заема около 50 на сто от обработваемата земя. 

Царевицата за фураж заема 0.5-0.6 млн.ха, като получените добиви са в размер на 4.6 
тона/ха. В периода 1974-1989г. на напоявани площи добивът е от 5.5 тона/ха. 

Слънчогледът е традиционна маслодайна култура. В България има добри условия за 
нейното отглеждане. Обработваемата земя засята със слънчоглед за 1994г. е 495 
млн.ха, като средният добив е 1.0 - 1.4 тона/ха. Производството на слънчоглед ( 657 
хил.тона през 1994г), надвишава производството за 1989г., но с по-малък темп от 
площите. Повече от 90% от производството на слънчоглед се преработва в България, 
като се задоволяват основно вътрешните нужди на страната. 

Захарното цвекло драстично намали своето производство (8 хил.ха за 1994г., при 
средно-годиш. 40 хил.ха за периода 1986-1990г.). Производството от 970 хил. тона за 
1989г. спада на 150 хил. тона за 1994г. България в последните години е нетен вносител 
на захар. 

Тютюн - Ориенталският тютюн и неговото производство е концентриран в семейните 
стопанства. През 1994г. производството на тютюн е от 27 хил. ха (-63% в сравнение с 
1989г.). Причините за намаленото производство на този етап следва да се търсят в 
намаляване на експорта и то на руския пазар. 

Плодове - Производството на плодове е експортно ориентиран подотрасъл (през 1990г. 
втори по дял в експорта след тютюна). Производството и площите са намалели 
съответно с 75% и 46% сравнено с 1989г. Най-голям относителен дял заемат: ябълките 
(30% от общото производство); сливи (22%); череши (15%) и праскови (15%). 

Зеленчуци - Засетите площи от зеленчуци се изчисляват на 65 хил.ха (-38% в сравнение 
с 1989г.), като преобладават доматите (40%), пипер (20%). Голяма част от площта, 
заета със зеленчуци е засята със слънчоглед и други житни култури. В зеленчуковият и 
плодов подсектор цените са напълно либерализирани. 

Картофи - Площите и производството на картофи спадна с различен темп между 1989г. 
-1994г. Производство (553 хил. тона - 1989г., 550 хил. тона - 1994г.). Площ - 40 хил. ха 
- 1989г., 47 хил. ха - 1994г. 

Единствено през 1993г. производството и добивите спаднаха рязко. 

Винени лозя - те заемат 100 хил. ха през 1994г. Намалението е около 20% спрямо 
1989г. Особено внимание се обръща в последните 2 години на възможността за износ 
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на български вина на пазара в Русия, Германия, Полша. Производството се оценява на 
1.4 милиона хектолитра (2.4 млн.нл.- 1989 г.). 

Животновъдство 

Драстични промени настъпиха в животновъдството, като основните характеристики в 
подотрасъла са: 

- рязко намаляване на поголовието (с 50-54%) и броят племенни животни, което през 
следващите 5-6 години ще окаже влияние върху породния състав; 

- увеличаване дела на частния сектор в резултат от организационното 
преструктуриране на земята. 

- обемът на произвежданата продукция е намалял значително; 

- силно се свива домашното потребление на животински продукти. Домашното 
потребление на месо се свива от 36.4 кг. на 24 кг. или 34% по-малко, при свинско и 
говеждо съответно с 59 и 57%. Домашната консумация на прясно мляко е на човек от 
населението -от 55.7л. спада на 39 л. Покупките на кисело мляко за същия период 
спадат с около 6..%, а на млечни масла с 43%. 

- спад в износа на животински продукти, с изкл. на 1992г., която се характеризира с 
облекчен митнически режим. През първото шестмесичие на 1994г. България стана 
нетен вносител на месо. 

Проблемите на реализацията на селскостопанската продукция са свързани с условията 
на преходния период към пазарна икономика, когато се разрушават старите структури, 
а новите са още в процес на създаване. 

Те се отнасят основно до намаляването на обема на изкупената селскостопанска 
продукция (растителна и животинска) и до трудностите при реализацията на 
произведената продукция на вътрешния и външния пазар. 

Протичащата аграрна реформа в земеделието и свързаните с нея процеси създават 
затруднения при изследването на материално-техническата база, в т.ч. и на основните 
селскостопански машини и инвентар. На този етап от провеждането на аграрната 
реформа липсват структури, специализирани в стопанисването и експлоатацията на 
селскостопанската техника, което би спомогнало за нейното ефективно използване. 

. 

Политика в областта на селското стопанство - основни характеристики. 

Преди 1989 г държавното регулиране и контрол на всички сфери на българската 
икономика значително надвишаваха степента на държавна намеса дори и в такава 
силно регламентирани сфери като селското стопанство на ЕС. След 1989 г. 
либерализирането на цените, външната търговия и освобождаването на частната 
инициатива постави българското селско стопанство в коренно различна стопнска 
среда. В тази стопнаска среда един от елементите на пазарната икономика- свободната 
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търговия и ценообразуване - присъства в по-голяма степен, отколкото в ЕС за сметка 
на други елементи като ясно дефинирани права на собственост, както и други 
структурни елементи. Характерно за тази пазарна обстановка е това, че тя не създава 
стимули за дългосрочни инвестиции. Това се отнася за икономиката като цяло, но в 
особено голяма степен за селското стопанство поради размиването на правата на 
собственост в този отрасъл. 

Изграждането на ефективни механизми на селскостопанска политика е 
отизключително важно значение поради следните причини: 

Един от критериите за присъединяване, установени от Европейския съвет в 
Копенхаген, е страните да “бъдат способни да поемат отговорностите и задълженията 
на членството” в Съюза. Съществена част от тези отговорности и задължения, 
приемането на които е предпоставка за членство, е Общата селскостопанска политика. 
Както по отношение на бюджетни те разходи, така и по сложност на регулативните 
механизми селскостопанската политика заема е на първо място в общата политика на 
ЕС. 

Тежкото състояние на отрасъла би забавило присъединяването повече от страховете от 
"конкуренция аот Изток". 

Развитието ще оказва цялостно въздействие на състоянието на българската икономика. 
Не е възможно да бъде изпълнен втория критерий за присъединяване* - завършването 
на прехода към пазарна икономика, без да бъде изградено конкурентоспособно селско 
стопанство. 

В сравнение с ЕС, селскостопанската политика на България не така ясно обособена 
като част от общата икономическа политика и механизмите й не са достатъчно 
развити. Поради това анализът ще засегне освен мерките, които са насочени 
специфично към селското стопанство и онези елементи на държавната намеса в 
икономиката, които пряко му въздействат - това са преди всичко ценовата и търговска 
политика, като и някои характеристики на макроикономическата политика. Ще бъдат 
разгледани сегашното положение и въздействие върху селското стопанство на мерките 
в областта на: 

Макроикономическата политика 

Поземлената реформа 

Финансово-кредитната и 

Ценова политика и пазарни организации 

Търговската политика; 

Макроикономическа политика 

В процеса на преход от планово към пазарно стопанство мерките, прилагани в областта 
на общата икономическа политика, както и параметрите на макроикономическата 
ситуация оказват не по-малко влияние върху производството, заетостта и доходите в 
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аграрния сектор, отколкото е влиянието на тепърва изграждащите се специфични 
механизми за този сектор. Най-характерни моменти на прилаганата от 1991 
макроикономическа и структурна политика, които се отразяват върху селското 
стопанство и хранително-вкусовата промишленост са: 

Освобождаването на цените от 1991 г., последвано от премахване на държавния 
монопол във външната търговия и либирализирането на търговския обмен; 

Премахването на преките държавни субсидии. В процеса на преструктурирането на 
банковата система субсидирането на практика частично се замества с кредитиране 

Предприетата от 1991 г. стабилизационна програма, съчетаваща рестриктивна 
политика по отношение нарастването на паричната маса, съчетаваща висок лихвен 
процент с ограничаване растежа на доходите и предоставяните от търговските банки 
кредити, както и стабилизиране на валутния курс. 

Бавно протичане на процеса на преструктуриране на институциите, който би трябвало 
да завърши с ясно дефинирани права на собственост, функциониращ капиталов пазар и 
изграждане на адекватна законова база за функционирането на пазарна икономика. 

Липса на адекватна система за социално сигурност, което води след себе си 
прилагането на други видове мерки, като тези на търговския режим или на ценовата 
политика, с цел подкрепа на доходите. 

Освобождаването на цените и външната търговия, както и премехването на 
държавните субсидии, са мерки, насочени към един от елементите на модерната 
икономика, а именно свободния пазар. Свобода на пазара и стопанската инициатива, 
обаче, при липса на структурни елементи като правата на собственост, например, 
създават икономическа среда, благоприятстваща краткосрочните инвестиции за сметка 
на дългосрочните. Такава обстановка благоприятства инфлационните тенденции и 
препятства осъществяването на макроикономическата стабилизация. По отношение на 
селското стопанство тази икономическа среда е особено неблагоприятна, тъй като 
единствените бързи печалби в този отрасъл могат да дойдат от разпродаването на 
основния и оборотен капитал. Протичането на този процес се вижда от рязкото 
намаляване на броя на стадата в животновъдството. Едновременно с това, заместването 
на субсидирането с кредитиране предизвиква по-голямва задлъжнялост в сравнение с 
другите отрасли. Висок лихвен процент и оскъдност на кредитния ресурс Инфлацията, 
която е несъразмерно по-висока при цените на дребно, отколкото при цените на едро 
(през 1992 инфлацията при цените на едро е 25%, а при цените на дребно - 80%) 
понижава значително доходите на селскостопанските производители. Изоставането на 
валутния курс от темпа на инфлация от своя страна благоприятства вноса. 

Финансово-кредитна политика 

Кредитната политика в момента е главния механизъм за непряко субсидиране на 
селскостопанските производители в България. От 1992 г. започва процесът на 
ликвидация на държавните и кооперативни структури в селското стопанство. Прякото 
субсидиране на селското стопанство е твърде скъпо, за да бъде прилагано в период на 
оскъдни бюджетни средства и би било неефективно при неяснота относно бъдещата 
структура на собствеността и окономическите субекти в отрасъла. Преки субсиди не се 
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прилагат вече и в промишлеността като цяло, включително и в хранително-вкусовота 
промишленост. 

През 1992 г. Народното събрание прие Закон за финансово осигуряване на земеделието 
през 1992 според който 320 млн. лева от държавния бюджет трябваше да бъдат 
отделени за субсидиране на лихвения процент по краткосрочни кредити за оборотен 
капитал на земеделските производители*. Две трети от лихвата по кредитите се 
поемаше от държавния бюджет. Подобен закон бе приет и през 1993 г. През 1994 делът 
на погасяване на лихвата от държавния бюджет бе намален на 50%. В момента действа 
ПМС № 46 от 23 феврурари 1995 г. (ДВ, бр. 21 от 1995 г., с. 46), което препоръчва на 
търговските банки да предоставят целеви кредити на доотглеждане на есенните 
култури. Постановлението се отнася за зърнените храни и трайните насаждения, като 
за целта са определени 750 млн. лева. 

Докато при първия закон за финансиране на земеделието, прилаган през 1992г. 
предвидените в държавния бюджет 320 млн. лв. почти не бяха усвоени, през 1994, 
когато кредитните субсиди се изплащаха от извънбюджетната сметка при МЗ, 
търговските банки проявиха значително по-голям интерес към отпускането на този вид 
кредити. 

Мерките, които са взети в областта на средносрочното и дългосрочно кредитиране, не 
са със средствата на държавния бюджет, а посредством чуждестранна помощ - от 
програма ФАР и Агенцията за чуждестранна помощ. През 1993 програма ФАР 
предостави 7 млн. екю, които бяха отделени на извънбюджетна сметка на 
Министерство на земеделието. В началото на същата година бе създадена 
Селскостопанската кредитна централа, с цел отпускане на средносрочни и дългосрочни 
кредити за аграрните производители. СКЦ е акционерно дружество, чийто основен 
капитал е на основата на средства, получени чрез Агенцията за чуждестранна помощ. 

Освен тези мерки, друго средство, което има ефект на непряко субсидиране е 
поемането от страна на държавата на лошите кредити на ликвидационните съвети, 
както и на държавните банки. 

Ценова политика 

Характерно за ценовата политика през последните четири години е прилагането на 
елементи с противаположен ефект - мерки за ограничаване растежа на цените с цел 
защита на потребителя и опит за осигуряване на относително гарантирани цени за 
някои селскостопански производители - преди всичко тютюнопроизводството и до 
известна степен в зърнопроидводството. насочеността към подпомагане на 
потребителя. Основната насоченост на ценовата политика засега с в защитата на 
интересите на потребителя чрез ограничаване растежа на цените. Основните моменти в 
ценовата политика са следните: 

С ПМС No 41 от 25.II.1993 се утвърждава "Наредба за наблюдение и контрол 
върхуцените на стоки и услуги с особено важно значение за насалениета и 
икономиката на стараната". В списъка на наблюдаваните стоки към 1 януари 1995 г. 
влизат следните хранителни продукти: хляб (някои видове), пилешко месо, прясно и 
кисело краве мляко, сирене, кашкавал, олио, масло, рафинирана захар, ориз, картофи, 
фасул, детски храни. 
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За някои от тези продукти са установени пределни цени, които се изчисляват на 
основата на пълните разходи за производство плюс определен нормативно определена 
рентабилност нормативна печалба за производителите и търговска отстъпка за 
търговците. От септември 1994 нормативната рентабилност за хранителните стоки е 
14%, а търговската отстъпка остава 10%, както беше определена с Наредбата от 1993 г. 
Наредбата определя начина на контрол и санкции. 

Освен пределните цени, епизодично се бяха приложени фиксирани цени за 
преодоляване на временен пазарно неравновесие - за олиото през 1994, при които 
твърдо е поределена долна граница на цената. Въвеждането на фиксирани цени на 
слънчогледа и олио местно производство през август 1994г беше съпроводено с намеса 
върху предлагането: освобождаване на 5000 т. слънчогледово олио от държавния 
резерв и забрана върху износа. Фиксирани цени са определени и за цигарите от местно 
производство и внос. 

Друг елемент, които може да бъде отнесен към пазарната организация е лицензирането 
на производителите и търговците, което се прилага и при виното и спиртните напитки. 

В ПМС No 41 от 25 февруари 1993, с което е утвърдена Наредбата за наблюдение и 
контрол върху цените, на Държавната комисия по цените бе възложено да внесе в 
Министерския съвет проект за закон за цените до 30 юни същата година. Поради 
сблъсъка от интереси около този проект той бе връщан няколко пъти за преработка. 
Последният проект за Закон за цените в момента е внесен за обсъждане в Народното 
събрание. В най-общи линии проектозаконът включва в себе си в по-развит вид 
спомената по-горе Наредба за цените. Разликата е, че със закона трайно се 
регламентира държвното регулиране на цените. 

Проектозаконът за защита на селскостопанските производители, който също е внесен 
за разглеждане в Народното събрание, предвижда наблюдение на пазарите на 
основните селскостопански и хранителни стоки и въвеждането на минимални изкупни 
цени, съчетано с държавни поръчки. 

Двата проектозакона донякъде задълбочават съдържащия се в ценовата политика 
сбълъсък на две противоричив цели - ограничаване на растежа на цените на дребно на 
хранителните стоки и ограничаване спадането на реалните дохади на производителите 
на тези стоки. 

Aнализът на индекса на изменение на цените на дребно за някои от продуктите, 
включени в системата на прогнозните цени (хляб, месо, мляко) и индексът на 
изменение на потребителските цени показват незначителното влияние на използваните 
системи за контрол върху цените на дребно и по - голямото влияние на тези системи 
върху производителите.Единствено за хляба увеличението на цените на дребно е по - 
малко от инфлацията за периода 1992 - 1994г., като през 1992г. и 1994г. увеличението 
само на цената на хляба е по - малко от инфлацията, а през 1993г. индексите на 
изменение на цените на месото и млякото са по - малки от инфлацията. Индексите на 
изменение на изкупните цени и цените на едро и дребно сочат, че увеличението на 
изкупните цени на пшеницата, месото и млякото за този период е значително под 
инфлацията и значително по - малко от увеличението на цените на едро през целия 
период както и по години. Увеличението на цените на едро е значително по - малко от 
увеличението на цените на дребно за същия период. 
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Регулация на пазара 

За пазарна организация може да се говори само при производството на тютюн и 
тютюневи изделия. Тя се регулира от Закона за тютюна и тютюневите изделия от ... . и 
Правилника за неговото прилагане (ДВ, бр. 18 от 1994 г., с. 3-10). С посочените 
нормативни актове е регламентирано разпределението на посевни площи, 
снабдяването със сортови семена, определени елементи от технологията на 
отглежденето на тютюна и равнището на производството на тютюн. Освен това, 
законът регламентира минимални изкупни цени, които се индексират всяка година. 
Също така законът е единственият нормативен акт в България, в които се предвижда 
субсидиране на износа. 

Търговска политика 

В сравнение с другите асоциирани страни бълграската търговска политика е най-
либерална по отношение на аграрния сектор. С изключение на въведените в края на 
1994 г. *специфични мита, засега в България не действат специфични защитни 
механизми по отнешение на този сектор по подобие на прилаганите от *ОСП или в 
страните от Вишеградската четворка. Не следва да се дава прибързана оценка на този 
факт, като положителен или отрицателен, тъй като прилагането на политика, 
аналогична на ОСП, но с по-ниско равнище на регламентирани цени и експортни 
субсидии все още съвсем не е доказала своята ефективност в Полша и Унгария (виж). 
Едновременно с това, проектът на Закон за защита на селскостопанските 
производители, внесен за обсъждане в народното събрание, предвижда въвеждането на 
специфични защитни мерки по отношение на вноса и износа на селскостопанска 
продукция, без обаче да е изяснен механизмът на действие на такива мерки.В 
таблицата по-долу съдържа основните мерки, които се прилагат в момента или 
предстои да бъдат прилагани по отношение на вноса и износа на селскостопанска 
продукция. 

Специфичните мита, въведени с ПМС ... за повечето селскостопански стоки* варират 
от до . Те заместват действащите до средата на 1994 г. рефернтни цени. Промяната е 
съобразена с изискванията на Споразумението по селско стопанство от Уругвайския 
кръг от преговори по ГАТТ, според което нетарифните ограничения в търговията със 
селскостопнаски стоки следва да бъдат заменени с тарифни. 

Освен специфичните мита, в новия търговски режим, определен с ПМС от 1995 г., не 
се съдържат значителни ограничения върху вноса на селскостопански и хранителни 
стоки. На неавтоматично лицензиране подлежат тютюна и тютюневите продукти, 
небутилираните алкохолни напитки, пестицидите и сухото мляко, а на автоматично - 
останалите млечни продукти, месото и бутилираните вина. Възможно е това 
положение да се промени в течение на годината, особено по отношение на млечните 
продукти. Продължава да действа квотата за внос на сладолед, която се разпределя с 
конкурс и беще въведена за защита на българското производство на сладолед. 

Защитните и антидъмпингови мерки, възможността закоито се създаде с ПМС 180 и 
181 от 1993 г., засега не се използват от селскостопанските производители. 
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По отношение на износа характерни черти на съществуващия режим са липсата на 
експортни субсидии и значителните ограничения върху износа. Тези ограничения са 
мотивирани от две главни съображения: 

1. Предотвратяване на изтичането от страната на основен капитал за селското 
стопонство, какъвто представляват селскостопанските животни и семената за посев, и 
стимулиране на износа при по-голяма степен на преработка; 

2. Защита на интересите на преработващата промишленост - поддържане на цените на 
някои от суровините на ниско равнище: хмел за пивоварната промишленост, царевица, 
соев шрот и др., нерафиниран мед. 

Характерна черта през периода 1992-1994 г. бяха честите промени на 
външнотърговския режим. Само за периода от декември 1993 до декември 1994 
промените в търговския режим бяха повече от веднъж месечно. В това отношение 
може да се каже, че краткосчната перспектива значително преобладаваше пред 
средносрочната и дългосрочната и търговската политика представляваше реагиране на 
проблемите и на натиска на различни групови интереси. 

Внесеният в Народното събрание проект за Закон за защита на селскостопанското 
производство съдържа текстове, които имат отношение към търговската политика. 
Предвижда се, в частност, Министерски съвет да въвежда "ограничения върху вноса на 
селскостопанска продукция по предложения, идващи от Министъра на земеделието 
или Министъра на търговията, за осигуряване на националните баланси с оснвни 
хранителни стоки". Освен за други видове подпоматане на селскостопанското 
производство, средствата по новия фонд "Селско стопанство" ще бъдат изразходвани и 
за стимулиране на износа на селскостопански стоки, без да се уточняват начините или 
размера на такова стимулиране. 

Ефект от прилаганите мерки в областта на селското стопанство 

Една от характерните черти на селскостопанската политика е, че тя трябва да съчетае 
по някакъв начин противоположните в статичен аспект интереси на непосредствени 
производители, преработваща промишленост и потребители. При това във всяка една 
страна акцентът пада върху една от тези групи. В страните с високо равнище на доход 
на глава от населението тази група са непосредствените производители. Това е особено 
характерно за Европейския съюз. От друга страна, в бившите социалистически страни 
освобождването на цените в повечето случаи бе съпроводено с мерки за 
предотвратяване на прекалено силен спад на доходите на потребителите. Но дори и 
там, където контрол над повишаването на цените вече не се прилага, непрякото и 
пряко субсидиране на производителите не може да бъде в твърде големи размери 
поради бюджетните ограничения, поради което политаката не е еднозначно насочена 
към селскостопанските производители. 

Мерките в областта на макроикономическата, кредитната, ценовата и търговската 
политика в България имат различна, често противоположна насоченост и съответно са 
с противоположен ефект върху равнището и ефективността на производството, както и 
върху заетостта и доходите в селското стопанство. При това ефектът върху доходите и 
равнището на производство е краткосрочен, докато върху ефективността и 
конкурентоспособността на производството е с по-отдалечен времеви хоризонт. 
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В представената по-долу таблица са обобщени основните групи, върху чиито доходи 
оказва влияние мерките на държавна намеса в икономиката в периода на преход към 
пазарно-ориентирано стопанство в България. Със знаци + и - е обозначена посоката на 
трансфера на доход по отношение на отделната група, като с * са обозначени 
непреките трансфери. 

Обозначението на посоката на трансфера все още не дава представа за размерите му и, 
съответно, за това доколко отрицателните трансфери от селскостопанските 
производители неутрализират ефекта на положителните трансфери на доход към тях. 
Противоположната насоченост на правителствените мерки най-ясно се проследява по 
двете оси селскостопански производители-крайни потребители и селскостопански 
производители-преработваща промишленост. Контролът върху цените е мярка в полза 
на потребителите. Направените досега анализи показват, че потребителите са групата, 
в полза на която са насочени в крайна сметка по-голямата част от мерките на държавна 
намеса в икономиката. По отношение на втората ос съществува известна двойственост 
на политиката, която най-ясно проличава при търговската политика: една част от 
мерките за ограничаване на износа са в защита на интересите на преработващата 
промишленост, докато мерките по вноса са насочени към защита на производителите. 
Така се стига до парадокса за една и съща стока да има и специфично мито, и 
експортна такса. 

Таблица 1 

Краткосрочен ефект от някои основни мерки на правителствената политика 

  

видове меркиосновни групи кредитни 
субсидии 

контрол 
върху 
цените 

импортни 
ограниче-
ния 

експортни 
ограниче-ния 

производители + - + - 

потребители +* + - + 

преработваща 
промишленост +* - + + 

държавен бюджет - -* + + 

промишленостпроизвеждаща 
фуражи +* -* +* +* 

търговци на едро ина дребно +* - + - + - 

Изброените мерки на правителствената политика с краткосрочен ефект сами по себе си 
не изчерпват въздействието върху селското стопанство и в много случаи не са основна 
причина за протичащите процеси на разпределение на доходите. Последните 
изследвания на трансферите на доход от и за аграрния сектор показват, че трансферите 
на доход в българската икономика не са в посока към селскостопанския производител, 
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а от селскостопанските производители към преработващата промишленост, търговията 
на едро и дребно и -в по-малка степен - към крайните потребители. 

В не по-малка степен върху аграрния сектор оказват влияние мерките на 
макроикономическата политика, процесите на структурно преустройство в аграрния и 
свързаните с него по вертикална линия сектори, както и формиращата се постепнно 
пазарна структура. При това следва да се отбележат като особено важни следните 
фактори: 

Освобождаването на цените и премахването на преките и непреки субсидии - рязко 
намялване на доходите, но и формиране на частния сектор. 

Продължителното състояние на липса на ясно определени права на собственост - 
стимулира краткосрчните решения като разпродаването на основния капитал, 
например. 

Оскъдност на кредитния ресурс - което важи за цялата икономика, но особено за 
селското стопанство, тъй като вложенията в него са с висока степен на риск и дълъг 
срок на изплащане. 
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3. Общата селскостопанска политика (ОСП) - сегашно състояние и 
перспективи за развитие 
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4. Варианти на бъдещо развитие през периода преди 
присъединяването към ЕС. Възможни сценарии 
 

Сравнение между българската политика в областта на селското стопанство и ОСП4 

За разлика от страните от Вишеградската четворка, в България не са прилагани 
целенасочени усилия, които да обвържат селскостопанската полтика с перспективата 
за присъединяване към ЕС и приемане на ОСП. 

Критериите за сравнение са следните: 

Основни характеристики: 

степен на обособеност на селскостопанската политика; 

механизми ; 

“цена на политката” 

Резултати: 

равнище на подкрепа на селскостопанските производители; 

равнище на цените 

Степен на обособеност 

Под “степен на обособеност” следва да се разбира доколко механизмите на политиката 
в дадения сектор са самостоятелно изградени и различни от тези на общата 
икономическа политика. Ткава обособеност е налице в аграрния сектор на почти 
всички икономически развити страни, но при ЕС тя е най-значителна. Сложността на 
защитните механизми, необходимостта от внасяне на корекции за уравновесяване на 
негативните тенденции (като контрол върху предлагането), както итова, че действието 
на полтиката обхваща не една, а няколко страни - всички тези фактори постепенно 
превръщат ОСП в най-детайлно изработената система на селскостопанска политика в 
сравнение с тези, действащи в останалите страни. 

Като се изключат секторното регулиране в тютюнопроизводството, в българската 
селскостопанска политика не е обособена от общата иконочическа политка. 
Съществуват следните специфични регулации: 

тютюн и тютюневи изделия - регулиране на производството и търговията на едро и на 
дребно; 

външнотърговски режим - специфични мита за редица селскостопански стоки (виж 
Приложение No); 

лицензиране на производителите на вино и спиртни напитки 
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Ако законът за подкрепа на селскостопанките проиводители бъде приет и приложен на 
практика, ще бъдат въведени следните специфични елементи: 

минимални изкупни цени; 

държавно изкупуване на определени продукти; 

наблюдение върху балансите на основните селскостопански стоки; 

възможност за специфични защитини мерки по вноса и износа на селскостопнаски 
стоки 

От казаното дотук може да се направи изводът, че 

Механизми на селскостопанската политика; 

Таблица 4 показва в изчистен сравнението на прилаганите механизми на 
селскостопанска политика. Част от тези различия не се явяват абсолютна пречка за 
присъединяването на България към ЕС. Налице са обаче елементи, които са 
несъвместими с ОСП. Такива елементи са преди всичко мерките за ограничаване на 
цените и експорта на селскостопанска продукция. Мерките за ограничаване на износа 
са редки в практиката на западните страни по принцип. Те биха били несъвместими и с 
нормите на ГАТТ, ако не бяха включени в първоначалния текст на ГАТТ от 1947 г по 
предложение на Нова Зенландия. Според чл. От ГАТТ, подобни мерки са оправдани 
при наличие на “критичен недостиг” на продукт, който се явява суровина за даден 
отрасъл. Когато се прилагат за селскостопански стоки, това е в защита на интересите 
на преработващата промишленост. В ЕС, обаче - както и в други западни страни - 
преработващата промишленост не е защитена така, както е селското стопанство. Една 
от причините за това, е че икономическите субекти в преработващата промишленост 
по принцип са по-малко раздробени и имат по-голям фьижьсхсхж здуеи. 

Постепенното премахване на подобни мерки в България, съчетано със завършване на 
приватизацията в хранително-вкусовата промишленост, се налага поради следните 
причини: 

подобни мерки са насочевни пряко към поддържане на изкупните цени на 
селскостопанските производители на равнище, по-ниско от международните цени; 

те са насочени към компенсиране на липсата на положително развитие в хранително-
вкусовата промишленост, с което спомагат за запазването на неконкурентоспособни 
производители в нея; ако при присъединяване към ЕС българската хранително-вкусова 
промишленост е неконкурентоспособна и защитена, тя няма да издържи както 
конкуренцията на тази на ЕС, която се отличава с висока конкурентоспособност, така и 
новата ситуация, при която цените на суровините й ще бъдат над световните 

Мерките за предотвратяване растежа на цените са насочени към поддържане цените на 
дребно под определен “таван”, което пряко влияе върху изкупните цени. Всъщност 
това е елемент на социалната политика, който обаче се прилага чрез механизми, които 
не са адекватни на социалната политика като такава поради недостатъчно развитата 
система за социално осигуряване. 
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Цена на политиката 

Равнище на подкрепа на селскостопанските производители; 

Равнище на цените 
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 5. Сближаване на законодателствата на България и ЕС в периода преди встъп  
в Съюза и хармонизация на стандартите и санитарно-хигиенните норми 
 

 

Законови и подзаконови актове, регулиращи селското стопанство в България. 
Законодателство в ЕС на равнище съюз и по страни според принципа на 
“субсидиарността”. 

Оценка на степента на хармонизация на стандартите и сертификационната практика. 

Стандартизацията и сертификацията са основните моменти за осигуряване на 
качеството на продуктите на земеделието и хранителната промишленост. Както вече 
беше отбелязано, разликата в качеството на продуктите е една от основните бариери за 
българския износ в ЕС. При евентуалното ни присъединяване към Съюза подобен 
разрив би се оказал пагубен за конкурентоспособността на българския аграрен сектор, 
особено на хранителната промишленост, която не се ползвоа със силна защита в ЕС. 

Съгласно възприетата в ГАТТ терминология, Технически пречки за търговията. 

В тази връзка следва да бъдат създадени национални сиситеми за акредитация и 
сертификация на осоновата на европейските стандарти от сериите EN 45000 и EN 
29000 и глобалния подход на ЕС за оценка на съответствието. 

На действащата нормативна уредба в областта на стандандартизацията са присъщи 
недостатъци, които я правят несъвместима с ролята й в условията на пазарно 
стопанство и със законодателството на ЕС. 

Извършените досега анализи на действието на Закона зда стандартизацията и 
правилнитка за неговото прилагане показват изоставане на тези нормативни актове от 
съществуващата практика в европейските страни и доказват необходимостта от 
тяхната отмяна. 

Това трябва да бъде съпроводено с адекватни законодателни решения за нормативно 
уреждане на стандартизацията едновременно и в съгласие с разпоредбите, свързани със 
задълженията на роганите на властта по осигуряване защитата на живота и здравето на 
хората, животните и растенията и на околната среда. 

Досега част от тази защита, заедно с организацията на дейнстта по стандартизация, се 
уреждаше със Закноа за стандартизацията и правилника за неговото прилагане. Този 
подход беше предопределен от задължителността на българските стандарти. 

Необходимостта от нов статут на стандартите и ново отношение към тях от страна на 
изпълнителната власдт налагат стандартизацията да се обвърже по-тясно и по нов 
начин с регламентирането на задължителни технически правила и норми. Спецификата 
на тази материя изисква това да стане в отделен закон. 

От друга страна, на специфично регламентиране подлежат въпросите, свързани с 
оценката и контрола на продукти и услуги с определените за тях изисквания. 



37 
 

Съществуващите в сегашното законодателство общи и специални разпоредби по тези 
въпроси са разхвърляни в различни нормативни актове, а по някои от тях има 
съществени празноти. Това прави необходимо уреждането с отделен закон на 
отношенията при такива дейности като изискванията, акредитацията, сертификацията, 
разрешаването на предзлагане и пускане на пазара на стоки и услуги, наблюдението на 
пазара, упълномощаването на органи, които да участват в този процес, регистрацията и 
други. 

Необходимостта от хармонизиране на нашето законодателство с това ЕС прави 
наложително създаването у нтас на правни предпоставки, за да може такива дейности 
като стандартизация, акредитация и сертификация да се организират и провеждат на 
асоциативна основа. 

Регламентирането на новата роля на стандартизацията еизисква нов единен подход, 
който да се приложи и при разработване на техническите правила (като подзаконови 
нормативни актове) на органите на изпълнителна власт. Това налага в отделен 
нормативен акт да се отразят общите принципи при създаване и прилагане на 
технически правила и стандарти, т. е. да се разработи закно за техническите правила и 
стандарти. 

С оглед постигането на хармонизация със законодателството на ЕС е необходимо да се 
въведат: 

Директива 85/374 на ЕС за отговорността на доставчика за щети от негова дефектна 
продукция; 

Директива 92/59 на ЕС за общата безопасност на продукта. 

Трябва да се имат пред вид разпоредбите на : 

Директива 83/189 за процедурата на получаване на информация в областта на 
техническите стандарти и нормативни актове 

Резолюция 85/C 136/01 за новия подход на ЕС при техническото съгласуване и 
стандратите 

Резолюция 93/465 на ЕС за модулите, прилагани в различните фази на процедурите за 
оценка на съответствието и за правилата за поставяне и използване на маркировката 
"СЕ". 

Начините и механизмите за въвеждане на директивите са част от материята, която ще 
бъде уредена в предложения проект за закон за техническите правила и стадарти. 

Наложително е, до премането на специален закон, въпросът за въвеждане на 
Европейските директиви да се уреди с ПМС, с цел органите на изпълнителната власт 
да започнат интензивна работа в тази насока. 

За разработване и хармонизация на стандартите, съгласно Наредба No 2/1991 г. на 
Комитета по стандартизация и метрология (КСМ) бяха изградени технически комитети 
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по стандартизация, съставени от тесни специалисти в съответната област, които 
предстваляват работните органи на КСМ. 

В областта на селското стопанство е изграден ТК-46 "Земеделие", а в хранително-
вкусовата промишленост ТК-32 "Хранително-вкусова промишленост". 

Приоритетие в стандартизационната политика в земеделието и хранително-вкусовата 
промишленост в краткосрочен план са свързани с 

  

За двата подкомитета има разработени конкретни програми за хармонизирането на 
стандартите през 1995 г. В областта на селското стопанство хармонизирането на 
стандартите започна през 1992 г. До този момент са хармонизирани следните 
стандарти: 

БДС-ИСО 950 "Зърнено-житни. Вземане на проби" 

БДС-ИСО 712 "Зърнено-житни. Опредзеляне съдържанието на влага" 

БДС-ИСО 3093 "Зърно. Определяне числото на падане" 

БДС-ИСО 5529 "Пшеница обикновена. Определяне на седиментационното число - 
метод на Зелени" 

БДС-ИСО "Зеленчуци. Номенклатеура. Първи списък" 

БДС-ИСО "Зеленчуци. Номенклатеура. Втори списък" 

БДС-ИСО "Плодове. Номенклатеура. Първи списък" 

БДС-ИСО "Плодове. Номенклатеура. Втори списък" 

БДС-ИСО "Плодове и зеленчуци. Вземане на проби" 

БДС-ИСО "Терминология на живи животни за клане - говеда" 

БДС-ИСО "Терминология на живи животни за клане - овце" 

БДС-ИСО "Терминология на живи животни за клане - свине" 

  

В плана за 1995 година са приети за хармонизация следните проекти БДС-ИСО или със 
стандарта на ЕС: 

мляко краве сурово изкупувано 

мляко козе сурово изкупувано 
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Директива на Съвета от 5 август 1985 г. за здравословното състояние на животните - 
аспекти засягащи участващите в Общността производители на млека (85/397/ЕЕС) 

Овце и кози изкупувани за клане и реализация 

Едър рогат добитък за клане 

Фуражи комбинирани за патици 

Вълна овча стригана. Термини и определения 

Фуражи комбинирани за гъски 

Свине предназначени за клане 

БДС-ИСО 

1-82 Плодове и зеленчуци 

2-89 Морфологична и структурна терминология 

Триезичен речник 

БДС-ИСО Анализ на съществуващите стандарти за плодове и зеленчуци - сборник 

ООН - Комисия за бързоразвалящи се продукти: 

БДС-ИСО 5526 Зърнено-житни, бобови и други видове продоволствено зърно. 
Номенклатура. 

БДС-ИСО Зърнени и бобови. Вземане на проби. 

БДС-ИСО Култули зърнени и бобови. Метод за отделяне на масата на 1000 зърна 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Номенклатура" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Вземане на проба" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Редукция на лабораторна проба до проба на 
изпитване" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Определяне съдържанието на влага и летливи 
вещества" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Определяне съдържанието на примеси" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Определяне на хексанов екстракт (масленост)" 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Определяне киселинността на маслото" 
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БДС-ИСО "Маслодайни семена. Слънчогледово семе, предназначено за добиване на 
масло.Спецификация." 

БДС-ИСО "Маслодайни семена. Соя. Спецификация." 

  

При продуктите на хранително-вкусовата промишленост през 1994 г. са приети 
следните международни стандарти: 

  

БДС-ИСО "Мазнини и масла растителни и животински. Метод за определяне на 
кисерлинното число и киселинността." 

БДС-ИСО "Мазнини и масла растителни и животински. Метод за определяне на 
перокисното число" 

БДС-ИСО "Мазнини и масла растителни и животински. Вземане на проби" 

  

Предстои съгласуването и окончателното приемане през 1995 г. на следните стандарти: 

БДС-ИСО "Подправки и добавки. Вземане на проби" 

БДС-ИСО "Подправки и добавки. Номенклатура - първи списък." 

БДС-ИСО "Подправки и добавки. Определяне съдържанието на примеси" 

БДС-ИСО "Подправки и добавки. Определяне на пепел, неразтворима във вода" 

БДС-ИСО "Подправки и добавки. Определяне на пепел, неразтворима в киселина" 

БДС-ИСО "Зърнено-бобови култури. Вземане на проби от млевни продукти" 

БДС-ИСО "Съхранение на зърнени и бобови. Част 1. Общи правила за съхранение на 
зърнени." 

БДС-ИСО "Съхранение на зърнени и бобови. Част 2. Основни изисвания" 

БДС-ИСО "Ръжено и пшенично брашно. Общо ръководство за разработване на метод 
за изпитване на хлебопекарски изделия" 

БДС-ИСО "Продукти плодовозеленчукови. Метод за определяне на етиловия алкохол." 

БДС-ИСО "Мазнини и масла растителни и животински. Метод за определяне 
съдържанието на неразтворимите примеси" 
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Основен проблем е набирането на средства. Техническите комитети работят на 
доброволни начала и разработките се финансират единствено от членски внос. 
Средствата, с които двата технически комитета разполагат към 1 януари 1995 г. са 
съответно 97 000 лева за ТК-46 "Земеделие" и 82 000 лева за ТК-32 "Хранително-
вкусова промишленост". От липсата на средства произтича и липсата на оборудване. За 
да бъдат прилагани някои от методиките за изпитване на показателите е необходимо да 
бъде закупена специализирана апаратура на стойност над 7 млн. лева. 

  

Оценка на степента на хармонизация на санитарните и фито-санитарните и 
ветеринарните норми 

  

Фитосанитарните и ветеринарни норми на ЕС са основен проблем при износа на 
голяма част от селскостопанските ни продукти. За немалко стоки те прерастват в 
нетарифни ограничения и играят ролята на основен ограничителен фактор при износа 
за ЕС. Спирайки достъпа до пазара на съюза, ограничителните фитосанитарни и 
ветеринарни мерки обезсмислят преференциите, заложени в Европейското 
споразумение, поради невъзможността те да бъдат използвани. 

Трудностите при спазването на ветеринасрните и фитосанитарни стандарти на 
общността могат да спрат, например, износа за ЕС на патешки и гъши дроб, овче бяло 
саламурено сирене и др. Този проблем е особено актуален при износа на месо за ЕС и е 
свързан с ветеринарната практика на европейската администрация за ежегодно 
одобряване от експерти на Европейската Комисия на българските кланици за износ в 
общността по видове месо. През 1994г. например, експертите от Брюксел не одобриха 
нито една българска кланица за ЕРД и пилешко месо, което направи невъзможен 
българския износ на тези видове месо за ЕС, независимо от предоставените 
възможности за преференциален пазарен достъп. Подобно е положението и със 
свинското месо. Въпреки добрите ни конкурентни позиции и договорените 
преференциални условия за износ в общността, реализираният български износ на 
свинско месо в ЕС е нулев. Основната причина за тази аномалия е отново от 
ветеринарен характер. България се намира в рисков район, където ваксинирането на 
животните от рода на свинете против чума е абсолютно наложително. Ветеринарното 
законодателство на ЕС обаче, забранява вноса на месо от ваксинирани против чума 
животни. Поради тази причина, независомо от наличието на одобрени от ЕС кланици в 
Добрич, Враца, Шумен, Силистра и Свищов, българското свинско месо става 
непригодно за внос в ЕС, тъй като не отговаря на ветеринарните изисквания на съюза. 

Съществуват и други подобни примери, които налагат извода, че хармонизирането на 
българските фитосанитарни и ветеринарни стандарти и цялостното законодателство в 
тази област с тези на ЕС е от жизнено значение за използване потенциала на 
преференциите по линия на Европейското споразумение и за безпрепятствения износ 
на български селскостопански стоки като цяло. Наложително е установяването на 
интензивно сътрудничество в тази област със страните от ЕС и насочване на средства 
за привеждане на нашето производство в съответствие със западноевропейските 
фитосанитарни и ветеринарни изисквания . 
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Фитосанитарните и ветеринарни норми на ЕС са основен проблем при износа на 
голяма част от селскостопанските ни продукти. За немалко стоки те прерастват в 
нетарифни ограничения и играят ролята на основен ограничителен фактор при износа 
за ЕС. Спирайки достъпа до пазара на съюза, ограничителните фитосанитарни и 
ветеринарни мерки обезсмислят преференциите, заложени в Европейското 
споразумение, поради невъзможността те да бъдат използвани. 

Трудностите при спазването на ветеринасрните и фитосанитарни стандарти на 
общността могат да спрат, например, износа за ЕС на патешки и гъши дроб, овче бяло 
саламурено сирене и др. Този проблем е особено актуален при износа на месо за ЕС и е 
свързан с ветеринарната практика на европейската администрация за ежегодно 
одобряване от експерти на Европейската Комисия на българските кланици за износ в 
общността по видове месо. През 1994г. например, експертите от Брюксел не одобриха 
нито една българска кланица за ЕРД и пилешко месо, което направи невъзможен 
българския износ на тези видове месо за ЕС, независимо от предоставените 
възможности за преференциален пазарен достъп. Подобно е положението и със 
свинското месо. Въпреки добрите ни конкурентни позиции и договорените 
преференциални условия за износ в общността, реализираният български износ на 
свинско месо в ЕС е нулев. Основната причина за тази аномалия е отново от 
ветеринарен характер. България се намира в рисков район, където ваксинирането на 
животните от рода на свинете против чума е абсолютно наложително. Ветеринарното 
законодателство на ЕС обаче, забранява вноса на месо от ваксинирани против чума 
животни. Поради тази причина, независомо от наличието на одобрени от ЕС кланици в 
Добрич, Враца, Шумен, Силистра и Свищов, българското свинско месо става 
непригодно за внос в ЕС, тъй като не отговаря на ветеринарните изисквания на съюза. 

Съществуват и други подобни примери, които налагат извода, че хармонизирането на 
българските фитосанитарни и ветеринарни стандарти и цялостното законодателство в 
тази област с тези на ЕС е от жизнено значение за използване потенциала на 
преференциите по линия на Европейското споразумение и за безпрепятствения износ 
на български селскостопански стоки като цяло. Наложително е установяването на 
интензивно сътрудничество в тази област със страните от ЕС и насочване на средства 
за привеждане на нашето производство в съответствие със западноевропейските 
фитосанитарни и ветеринарни изисквания . 

Идентифициране на проблемите в тази област и набелязване на пътища за 
преодоляването им. 
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