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Искам да продължа заключението, което направи г-н Калфин, а именно, че 

темата за общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. е отворена от 

гледна точка на това какво ще се случва, какво ще се договаря и мястото на нашата 

администрация и държава да защитава интересите на българското земеделие. Тази 

дискусия е важна от гледна точка на това да се чуят различни мнения и аргументи,  

защото ако ние не поставим нашите приоритети и искания, няма кой сам да ни 

предложи по-добри варианти за развитие на нашето земеделие. На практика ние сме 

хората, които знаем какво трябва да се случва и съответно ще искаме това да се получи. 

 За съжаление се обсъжда въпроса за ограничаване на бюджета за обща 

селскостопанска политика. Никой не си прави илюзията, че това ще бъде свързано с 

тези индикативни до сега средства, с които държавата под някаква форма е защитила. 

Тяхното намаляване ще доведе до влошаване на ситуацията и до политики, които 

вероятно няма да бъдат изпълнени. Както беше подчертано, основните елементи на 

общата селскостопанска политика 2014-2020 г. – това са мерки свързани с екологията и 

иновациите в земеделието, защото без наука и иновации в българското земеделие то не 

може да се развива като конкурентоспособно, и отделно от това по-голяма гъвкавост в 

прилагането и прехвърлянето на средства между първи и втори стълб. Това са неща, 

които се обсъждат и са представени като приоритети на общата селскостопанска 

политика в този програмен период.  

Това, което ни притеснява и това, което поставям като тема на дискусия са 

значителните промени, които се правят в директните плащания. За България до този 

момент се говори за една сума за 2014-2020 г. от около 5 млрд и 500 млн евро за 

директни плащания разпределени по години, като 2016 г. вече се стабилизираме на 812 

млн евро директни плащания, а за 2014 г. и 2015 г. те ще са по-малко, но ще могат да 

бъдат допълвани с национални средства, за да има елемент на изравняване.  

Ако обърнете внимание на изискванията, които драстично се разминават с 

предходния период на обща селскостопанска политика, ще се види, че българските 

земеделски производители ако вземат бюджета, който им се полага и изпълняват 

всичко това, което се иска, а именно схема за основно базово плащане (40%), зелени 

площи (30%), то земеделските производители ще получават толкова средства през 2014 

г., колкото и през 2012 г. на единица площ, т.е. около 26 лв на декар. Имаме едно 

връщане спрямо 2013 г., когато се очаква това да бъде 31 лв. Това няма обяснение и не 

може да бъде елемент от политика, която да води до стабилизиране на производството 

и неговото развитие, така че темата с възможността още от 2014 г. да се изравнят 

плащанията е една от важните, които да се постави с цел да няма връщане назад с това 

подпомагане.  

Фактът, че директните плащания са най-сигурният и лесен начин за усвояване, и 

това е нормално, във всички страни това се прави, но факт е, че изискванията, които се 

поставят сега ще постават на изпитание всички фермери, а и администрацията. Много 



се съмнявам, че ще останем с тази администрация, която е в момента. Тези изисквания 

да се наблюдават малките стопанства, плащане на млади фермери, зелени площи – 

всичко това ще изисква значително увеличаване на административния капацитет и 

доста по-голяма ефективност и може да стане така, че за всеки двама фермери да 

отговаря по един човек от администрацията, за да може да следи за всички тези 

изисквания за плащания на единица площ.  

Нещото, което искам също да поставя за обсъждане, това е референтната 2011 г. 

Според мен за България това решение не е добро, по простата причина, че броят на 

земеделските стопанства се променя през целия преходен период. Даже ако погледнете 

преброяването на земеделските стопанства, които агростатистиката извършва при 

периодично си преброяване (последното е през 2010 г.) то ще видите , че  в рамките на 

две преброявания имаме разлика в броя на земеделските стопанства от порядъка на 

100-120 хил земеделски стопанства. Последното преброяване сочи, че имаме 345 хил 

земеделски стопанства, а подпомагане получават 87 хил, т.е. всеки един, който има 

желание да се занимава със земеделие, даже и с интензивни култури със собствен труд, 

той ще бъде поставен в условията, че не е бил активен земеделски производител до 

2011 г. и трябва да кандидатства за права за подпомагане. Това е една процедура, която 

ще ни вкара в ситуация, при която всеки един захванал се или желаещ да направи нещо 

за себе си или домакинството ще се сблъсква със сериозни административни трудности.  

Важно е  да се отбележи и плащането  за малки производители, което се 

предвижда до 10%.  Ние нямаме категория „малък земеделски производител”. Какво 

означава това - дали това е свързано със земя, с доходи и какви критерии ще се 

приемат, дали 20% или 30% от доходите са от земеделие? Такава статистика до сега не 

е водена и това също ще бъде една голяма въпросителна - кои ще бъдат тези малки 

земеделски производители.  

Това, което за мен е важно също да подчертая като един плюс в общата 

селскостопанска политика за следващия програмен период е, че се предвижда 

създаване на кризисен резерв от 3,5 млрд евро, който да се задейства при трудни 

ситуации в хода на стопанската година. Трябва да ви кажа, че в периода 2007-2013 г. 

българското земеделие имаше проблеми. Те бяха свързани основно с драстична 

промяна в климатичните фактори, при което имаше загуби при производство на 

основни земеделски култури. Такава беше 2007 година. Значително неблагоприятна 

година и проблеми имаше и през 2011 и 2012 години. Създаването на такъв резерв дава 

възможност Комисията да реагира при ситуации, когато се влошават доходите или 

когато имаме голямо разминаване между цените. Цени на земеделска продукция в 

растениевъдството и съответно това, което отива в животновъдството като фуражи и от 

там факторът ножица в цените води до това, че много земеделски стопанства фалират.  

Нещото, на което също трябва да обърнем внимание и от сега да започнем да 

работим по програми, това е възможността средствата от този бюджет да се прехвърлят 

върху дейности и отрасли, които са в затруднено положение. Предвижда се да бъдат 

отделяни такива средства от директните плащания в рамките на 10%. Какви са 

приоритетите на нашето правителство – кои програми да изпълняваме за да 

стабилизираме отделни сектори. Смятам, че всички тук ще се съгласите, че 

животновъдството е в изключително тежко положение и неговото положение се 

влошава, както от ценовите равнища, които се формираха, така също и от изискванията, 

които са свързани с прилагане на стандарти и хуманно отношение към животните. 

Всичко това са средства, които трябва да се инвестират, но забележете, че в програмата 

за развитие на селските райони субсидията е 50% или 60%, което на практика не води 

до по-голяма ефективност на производството, а до спад, заради спазване на тези 

изисквания. По данни на статистиката за 2012 година делът на животновъдството е 29% 



от производството на селскостопанска продукция. През 2007 година, когато влизаме в 

ЕС, този показател е 45%, което означава, че все по-малко животновъдна продукция 

произвеждаме и отрасълът, т.е. желанието да изнасяме или да продаваме на пазара 

продукти с по-висока добавена стойност доста се отдалечава при условие, че отрасълът 

не се развива.  

До 30% се предлагат зелени плащания. За мен лично това е изключително 

огромен ресурс, който държавата няма да използва за производство на земеделски 

продукти. При 36 млн декара, които се подпомагат, сметнете 7% да не се обработват. 

Това е продукция, която няма да бъде произведена. Ако този подход се прехвърли 

върху отделното стопанство, там проблемите стават още по-големи. Да кажем, че в 

зърнопроизводството може да имаме сеитбооборот, може да имаме смяна на култури и 

т.н., но все пак имаме райони, в които тютюнопроизводството не може да се замени с 

друго, овощарството или зеленчукопроизводството – какъв оборот ще правим. Това 

означава, че тези фермери ще бъдат санкционирани ако се прехвърли наистина върху 

стопанство, но даже и върху държавата да се прехвърли, това е нещо, което ще ни лиши 

от следства като стойност, получена от отрасъла. Моето мнение е, че повече от 5-6% 

зелени плащания ще поставят в риск България, а предполагам, че и в други страни това 

ще бъде важен въпрос. Директните плащания са свързани именно с плащанията на тези 

елементи от общата селскостопанска политика. Санкцията на фермерите не води до 

никакъв положителен знак за земеделските стопанства.  

Искам да обърна внимание , че доста често се споменава в директивите на ЕС, че 

водещи са науката, иновациите и трансфера на знания. Когато се говори за България се 

акцентира на трансфера на знания. Няма как да има трансфер на знания, ако няма 

знания. Няма как ако трансферът на знания не е свързан с научните изследвания (в 

България селскостопанската академия е тази, която е основен носител на знания в 

сектора) да се усвояват средства и земеделието да се стабилизира. Толкова проблеми 

има, които са важни и науката трябва да изследва, но в същото време финансовият 

дефицит в тази система създава вече трудности за изпълнение на научни проекти и 

участие в международни такива. Много ми се иска да се обърнем към този потенциал, 

който имаме, за да може да го използваме в следващия програмен период, а именно с 

цел да бъдем ефективни в земеделското производство.  

Нещо, което също ми се иска да коментираме, това е прехвърлянето на средства 

между двата стълба. Опитът от предния програмен период, когато имаше възможност 

от втория стълб да се прехвърля в първия във вид на директни плащания, трябва да ви 

кажа, че беше положителен, защото по този начин голяма част от земеделските 

производители достигнаха нива, близки до тези в ЕС като плащания на единица площ. 

Освен това националните плащания са елемент от общата селскостопанска политика и 

възможностите, които се предоставят с нея, ми се струва, че трябва да бъдат 

използвани. Държавни помощи, обща селскостопанска политика, национални 

доплащания – това са три елемента на политиката, която трябва да се води в следващия 

програмен период и за това ние трябва да имаме разчети и възможности да 

подпомагаме и развиваме тези сектори, които за нас са важни, които ще стабилизират 

не само земеделието, но и селските райони, което също е един приоритет. 

 Така или иначе връщаме се отново към темата, че ни е необходима национална 

стратегия за селското стопанство. Без национална стратегия ние няма да видим 

абсолютно никакъв хоризонт и ще вървим след събитията или това, което се предлага 

без да имаме възможност да аргументираме нашите позиции. Винаги в едни преговори 

са важни аргументите, а те излизат от добро познаване на ситуацията и това къде и 

какво искаме да направим в отрасъла селско стопанство. Така или иначе 5-6% от БВП 

се пада на земеделието, мисля че при тези ресурси, които имаме и при възможностите, 



които се дават с политиката в областта на земеделието сме далеч от възможностите и 

перспективите. Благодаря за вниманието. 

 

(Запис на изказването, подготвен за публикация със съдействието на Георги Пашев, 

Танита Пешалова и Евгени Тодоров) 

 


