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1. Методология на изследването 

Методологията на "Проучване възможностите за коопериране на земеделските 

производители от територията на МИГ Исперих" е разработена според т. 1.1 от раздел 1 

на Договора за услуга между СНЦ “Местна инициативна група Исперих” и „Обединени 

български консултанти“. Цел на проучването е да се определи готовността на 

земеделските производители за коопериране  с акцент - насърчаване на инвестициите в 

преработка на земеделски продукти и диверсификация на земеделското производство, 

тъй като МИГ предвижда отварянето на втори прием по Мярка 4.2 от ПРСР, включена 

в Стратегията за ВОМР на МИГ. 

Методологията включва: анализ на документи, програми и законодателство; 

наблюдение и ситуационен анализ на територията на МИГ; съставяне на база данни на 

производители и преработватели от различни източници – публични регистри и чрез 

информация, получена по ЗДОИ; обработка на статистически данни и вторично 

набиране на данни; съставяне на въпросник за проучване; провеждане на проучването 

сред заинтересованите страни от територията на МИГ; изработка на доклад от 

проучването, включващ аналитична  част, изводи и препоръки, включително и за 

следващия Програмен период.  

Анализът  на подмярка 4.2, нейните цели, приоритетни сектори и допустими дейности е 

базиран върху: Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие"; Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти"; Условия за кандидатстване по 

подмярка 4.2 на МЗХГ (2018 г.); Условия за кандидатстване по подмярка 4.2 чрез 

подхода ВОМР на МИГ Исперих (07.2019 г.); Стратегия на ВОМР на МИГ Исперих; 

Анализ на най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмярка 4.2 на РА 

„Държавен фонд земеделие“ (2017 г.); Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. (шесто изменение, 2020 г.); Регламент 1303/2013 г. за общоприложимите 

разпоредби (РОР) и Регламент 1305/2013 г. за ЕЗФРСР на Европейската комисия и 

Европейския парламент; Предложение за Общ Регламент на структурните фондове за 

периода 2021-2027 г. на Европейската комисия (2018 г.).  Направен е преглед на 

проектите по подмярка 4.2 на двата национални приема (2015 и 2018 г.), както и на 

проектите по подмярката, подадени пред всички МИГ в страната до края на август 2020 

година. За целта са използвани публичните регистри на ДФЗ и са получени данни от 

ИСУН, както и от базите данни на МИГ. Анализирани са проблемите пред 

бенефициентите, видовете подадени проекти, често допусканите грешки при 

кандидатстване и оформяне на документите, като целта е извличане на полезни за 

екипа на МИГ информация и изводи. На тази база са направени и коментари към 

разписването на подмярка 4.2 в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих и са формирани 

препоръки за обявяването на  евентуален втори прием. 

С цел повишаване информираността на екипа на МИГ са разяснени формите на 

сдружаване на земеделските производители -  преди всичко учредяването на 

Организации и Групи на производители. Този раздел от доклада се основава на: 



Наредба № 11 от 2007 г. „За условията и реда за признаване на организации на 

производители на плодове и зеленчуци“; Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. „За 

договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на 

организации на производители“; Наредба № 12 от май 2015 г. „За условията и реда за 

признаване на организации и групи на производители на земеделски продукти“; 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 

2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти; 

Регламент 1305/2013 г. за ЕЗФРСР; Условия за кандидатстване по Мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители” на МЗХГ (2019 г.). В анализа 

са включени основните характеристики на ОП и ГП, секторите и целите, за които могат 

да бъдат създавани, юридическите форми, етапите на признаване и критериите за 

признаване, изискванията и евентуалните проблеми, предимствата и недостатъците. 

Използвани са данни от регистъра на признати групи и организации производители на 

МЗХГ. В следваща точка накратко са изложени други видове сдружаване – кооперации, 

които също са допустими бенефициенти по подмярка 4.2 и неформална клъстеризация 

чрез подписване на предварителни договори с цел скъсяване веригите за доставка и 

интеграция между производители и преработватели, която обаче в изискванията на 

подмярка 4.2 се допуска само за групи и организации производители.  

Извършено е проучване и описание на ситуацията на територията на МИГ 

Исперих, което включва: подсекторите на селското стопанство – растениевъдство и 

животновъдство, както и преработватели и биологично производство, брой земеделски 

производители и съотношението растениевъдни/животновъдни и смесени стопанства. 

Направен е анализ на размера на стопанствата на базата на преброяванията през 2010, 

2013 и 2016 г. като е отчетена продължаващата тенденция към намаляване броя на 

стопанствата и окрупняването на големите стопанства в сектора на зърнено-житните 

култури. Отбелязана е нуждата на по-малките и средни стопанства от модернизация и 

добавяне на стойност към първичната земеделска продукция, липсата на вертикална 

интеграция между местното производство и преработка, дисбаланса на секторите и 

необходимостта от сдружаване и обединение, проблемите с реализацията на 

продукцията, зависимостта от субсидирането, конкуренцията на големи стопанства, 

които започват диверсификация на дейността си в чувствителните сектори. За описание 

на ситуацията на територията на МИГ Исперих са обработени данни публикувани 

ежегодно от Националния статистически институт (НСИ); данни на Отдел 

„Агростатистика” на МЗХГ; „Преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. на 

база реално преброяване“ и „Преброяване на земеделските стопанства през 2016 г. на 

база статистическа извадка“; данни от „Годишен доклад за състоянието и развитието на 

земеделието“ (Аграрен доклад) на МЗХГ, 2019 г.; данни на ОДЗ „Разград“, получени 

чрез заявление по ЗДОИ за броя регистрирани земеделски производители, площите и 

вида обработвани култури. За животновъдния сектор са използвани данни, 

предоставени от Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), а за 

биологичните производители – от регистъра за биологично производство на МЗХГ. 

Проектите и заявленията за подпомагане на производителите са извлечени от 

публичните регистри на ДФЗ. Методите за набиране на информация за територията на 



МИГ и формулиране на заключения съдържат още  наблюдения на място, анкетно 

проучване сред местната общност, вторично набиране на данни (от предишни 

изследвания на територията на МИГ).   

Съставена е база данни на производители и преработватели от територията на МИГ 

Исперих: за първичното производство е получена информация от: ОДЗ „Разград“; 

регистъра на БАБХ за животновъдството, вкл. пчелари; регистъра на МЗХГ за  

биологичните производители,; регистъра на БАБХ за преработватели на растителна и 

животинска продукция; регистър на ДФЗ за бенефициентите, получили субсидии от 

ЕФГЗ и ЕФРСР за последните две финансови години. Някои от данните са ограничени 

(без имена на физически лица и фирми, а само регистрирани обекти), поради 

наложените изисквания на GDPR. Базата данни е налична в настоящия доклад, както и 

в Приложенията към него, като е в помощ на МИГ, за да може да бъдат обхванати 

максимален брой от заинтересованите лица при обсъждането и обявяването на приема 

на проекти, както и за създаването на организации и групи на производители.   

Съставен е въпросник за анкетното проучване, който е разделен на две части: 

установяване на готовността/нежеланието на земеделски производители и 

преработватели да кандидатстват с проекти по подмярка 4.2 и допустимостта им към 

условията на подмярката и за нагласите и склонността им да се кооперират и 

сътрудничат помежду си. В периода септември-октомври 2020 г. проучването е 

проведено на територията на МИГ Исперих, като стремежът е да се обхванат всички 

заинтересовани подсектори на земеделието и представители на повечето населени 

места. Резултатите са отразени като част от доклада във вид на графики и обобщени 

отговори, направени са съответните коментари и изводи по тях.  

На базата на събраната от документите и проучването информация, е изработен 

настоящият аналитичен доклад. В него са включени: теоретично изложение относно 

подмярка 4.2 и кооперирането между земеделските производители и съвети за 

практическото им прилагане, описание на ситуацията на територията на МИГ Исперих, 

обобщени резултати от проведената анкета. Направени са изводи и са формирани 

препоръки към екипа на МИГ относно повишаване информираността на 

производителите, евентуално провеждане на втори прием по подмярка 4.2, мотивация 

за коопериране между членовете на местната общност, тенденциите за приложимост на 

подмярка 4.2 в условията на коопериране в рамките на територията на МИГ Исперих 

през следващия Програмен период. За съставяне на изводите и препоръките са 

използвани метод на сравнение и екстраполация; метод на експертна оценка; системен 

подход. 

 

  



2. Кратко представяне на подмярка 4.2 – същност и приоритети 

2.1. Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  е наречена „ключова“ в ПРСР, поради 

изключително широкия й обхват – основната й роля се определя от Приоритет 2 на 

ПРСР, насочен към повишаване на конкурентоспособността на всички видове 

селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността им чрез подпомагане на 

инвестиции на стопанствата и преработвателните предприятия. Мярката обаче помага 

за постигане на ефекти и в: Приоритетна област 2A, Приоритетна област 2Б, 

Приоритетна област 3A, Приоритетна област 4A, Приоритетна област 4Б, Приоритетна 

област 4В, Приоритетна област 5A, Приоритетна област 5Б, Приоритетна област 5В, 

Приоритетна област 5Г, Приоритетна област 6A. Т.е. Мярка 4 има принос към 11 от 

общо 18 подприоритета на 5 от 6-те Приоритетни области  на ПРСР. Мярката 

допринася и за реализирането на приоритета за иновациите и трансфера на знания, като 

по този начин на практика включва всички приоритети на ПРСР. 

Приоритети на ПРСР в табличен вид (попълват се в Приложение 13 на Наредба 22): 

Приоритетна област 1: Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в 

областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху 

следните области: 

Подприоритет 1А: Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони (М1, М2, М4, М6, М16)  

Подприоритет 1Б: Укрепване на връзките между селското стопанство, производството 

на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните 

показатели (М1, М2, М4, М6, М8, М16) 

Подприоритет 1В: Поощряване на ученето през целия живот и професионалното 

обучение в секторите на селското и горското стопанство (М1, М2, М16) 

Приоритетна област 2:  Повишаване на жизнеспособността на земеделските 

стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска 

дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото управление на горите 

Подприоритет 2А : Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство (М1, М2, М4, М6, М16) 

Подприоритет 2Б : Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията (М1, М2, М4, М6) 

Приоритетна област 3 : Насърчаване на добро организиране на хранителната 

верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското 

стопанство 



Подприоритет 3А: Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации 

(М1, М2, М4, М6, М9, М14, М16) 

Подриоритет 3Б: Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата (М1, М2, М17) 

Приоритетна област 4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското стопанство 

Подприоритет 4А : Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, 

М8, М15) 

Подприоритет 4Б : Подобряване управлението на водите, включително управлението 

на торовете и пестицидите (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М13, М16, М8, М15) 

Подприоритет 4В: Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 

управлението им (М1, М2, М4, М10, М11, М12, М16, М8, М15) 

Приоритетна област 5: Насърчаване на ефективността на използване на 

ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението 

на климата икономика в секторите земеделие, храни и гори 

Подприоритет 5 : Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското 

стопанство (поливни съоръжения по М 4.3; М1, М2, М4, М16) 

Подприоритет 5Б: Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в 

селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (М1, М2, М4, М16) 

Подприоритет 5В: Улесняване на доставките и използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на биоикономиката (М1, М2, М4, М7, М16) 

Подприоритет 5Г: Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското 

стопанство (М1, М2, М4, М10, М16) 

Подприоритет 5Д: Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското стопанство (М1, М2, М8, М16) 

Приоритетна област 6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони 

Подприоритет 6А: Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на 

малки предприятия, както и разкриването на работни места (М4, М6) 

Подприоритет 6Б: Стимулиране на местното развитие в селските райони (М7) 

Подприоритет 6В: Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони (М7) 

 

 



Материалните инвестиции по Мярка 4 са насочени главно към повишаване 

конкурентоспособността на стопанствата и преработвателните предприятия. 

Подкрепата е насочена към  трудоемките  сектори като зеленчукопроизводство, 

трайни насаждения, етерично-маслени и медицински култури, животновъдство, които 

имат нужда от модернизиране на физическия капитал, въвеждане на нови технологии, 

увеличаване на площите с трайни насаждения, подобряване на пред-пазарната 

подготовка и съхранение на продукцията. Инвестициите имат за цел и повишаване на 

производителността на труда, качеството на продукцията и добавената стойност. 

Приоритет е и увеличаване  броя на биологичните оператори и размера на площите 

системата на контрол.  

Конкурентоспособността на хранителния сектор се определя, освен чрез инвестициите 

в модернизация на активите, и чрез нарастването на дела на продуктите с по-висока 

добавена стойност, както и създаване на нови продукти. Това  може да се постигне чрез 

по-пълното интегриране между преработвателните предприятия и доставчиците на 

суровини с цел производство на качествени и със специфични характеристики храни, 

както и чрез интегриране на български производители в големите компании за 

производство, търговия и доставка на хранителни продукти. Мярка 4 спомага и за 

запазването на производството на продукти, отговарящи на вкусовите предпочитания  

и хранителни навици на българските потребители и утвърждаване на качествени 

хранителни продукти със специфични национални и регионални характеристики, вкл. и 

на такива със защитено географско означение. 

Приносът на мярка 4 към междусекторните цели в областта на иновациите, 

опазването на околната среда и борбата с изменението на климата се постига чрез 

предоставянето на приоритет за проекти, включващи такива дейности. Приоритетно 

подпомагане има и за постигане изискванията на стандартите на Общността, което 

спомага за  опазване на околната среда и борба с климатичните промени, наред с 

инвестиции в подходящо оборудване, съоръжения и техника за прилагането на добри 

земеделски практики. 

Инвестиционната подкрепа по мярката цели да улесни и подобри достъпа до пазарите 

и пазарните позиции на стопанствата и предприятията и чрез насърчаване на 

кооперирането и подобряване на ефективността на хранителната верига. Мярката 

подпомага инвестициите във физически активи в селското стопанство и 

преработващата промишленост за производство на продукти с висока добавена 

стойност, включително такива свързани с къси вериги на доставка и схеми за качество. 

Дейностите по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ са разпределени в следните 

подмерки: Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; Подмярка 4.2  

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; Подмярка 4.3 

Инвестиции в инфраструктура (насочена към развитие на селското стопанство и 

горското стопанство) и Подмярка 4.4. Непроизводствени инвестици (необходими за 

постигане на агроекологични цели и цели в областта на климата и опазване на околната 

среда). Всички подмерки имат съответстващ еквивалент за малки стопанства. 



2.2.Описание на подмярка 4.2 

В описанието на подмярка 4.2 при отварянето на двата национални приема, УО на 

ПРСР акцентира върху Приоритет 3 от ПРСР: „Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство“, 

като водещ е изведен подприоритет 3А: „Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на производителите и организации и между браншови организации“. 

Мярката има принос и към Приоритет 5: „Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението 

на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското 

стопанство“, с акцент върху подприоритет 5Б: „Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост“ и подприоритет 5В: „Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на биоикономиката“. 

Важно е да се отбележи, че подмярка 4.2 е насочена към два типа бенефициенти – към 

съществуващи преработвателни предприятия, които искат да модернизират и обновят 

дейността си и към земеделски производители, които желаят да добавят стойност към 

продукцията си като започнат да я преработват и създадат нови преработвателни 

мощности и нови продукти в стопанствата си. В последната нотификация на ПРСР 

(шеста поред, 2020 г.) е добавен терминът „жизнеспособни“ микро, малки и средни 

предприятия. Планираните инвестиции трябва да доказват подобряване на резултатите 

от преработвателната дейност и жизнеспособността на предприятието. 

По мярката са допустими и т.нар. „колективни инвестиции“, свързани със 

сътрудничеството между производителите чрез по-ефективни и печеливши вложения в 

общи съоръжения, оборудване, машини и т.н. В тази връзка в ПРСР има дерогация с 

мярка 16.1 „Сътрудничество“, като разграничението е на основа допустими кандидати. 

По мярка 16.1 за сътрудничество се подпомагат дейности представени от оперативни 

групи в рамките на ЕПИ. По мярка 4.2 се подпомагат организации и групи на 

производители. Организациите и групите производители в сектор „Плодове и 

зеленчуци“ не могат да бъдат подпомагани по подмярка 4.2 за дейности включени в 

техните Оперативни програми. В сектор „Вино“ и сектор „Пчеларство“ не се 

подпомагат дейности, свързани с инвестиции по съответните Национални програми. По 

подмярка 4.2, за разлика от предишния Програмен период (мярка 123), не се 

финансират проекти за първична преработка на горски продукти (дървесина, 

диворастящи гъби и плодове), като тези дейности се финансират по мярка 8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти”. 

В таблицата са представени основните неща, които трябва да се знаят за мярка 4.2. 



Цели: 

Основна цел на подмярка 4.2 е подобряване на цялостната дейност, икономическата 

ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост чрез: 

1. По-добро използване на факторите за производство; 

2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

5. Подобряване опазването на околната среда. 

Вид на подкрепата: 

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: 

1. Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително 

такива свързани с къси вериги на доставка;  

2. Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга; 

3. Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на 

производствения процес и маркетинга;  

4. Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, 

замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;  

5. Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или 

готова продукция, включително хладилни транспортни средства;  

6. Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството; 

7. Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници;  

8. Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, 

включително пречиствателни съоръжения 

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:  

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора 

за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;  

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на 

Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; 

Допустими кандидати: 

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на 

подаване на проектното предложение са: 

a) земеделски стопани; 

б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители"  

в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, а) и б)  

2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 



Допустими дейности: 

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на 

предприятието чрез: 

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на 

използването им, и/или  

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или  

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или  

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или  

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или  

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или  

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или  

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или  

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, 

и/или  

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти.  

Допустими разходи: 

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, 

свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за 

опазване компонентите на околната среда; 

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и 

маркетинга, както и инсталирането им; 

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане 

и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за производствени дейности; 

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на 

селски район съгласно приложение № 1; 

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко 

свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;  

7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на 

Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг; 

8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, 

системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията 

само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 



9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, 

включително чрез финансов лизинг; 

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, 

хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 

устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 

подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които 

не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, 

включени в т. 1 – 10. 

Приоритетни сектори: 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани 

производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански 

продукти: 

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на 

производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи 

мляко и млечни продукти;  

б) месо и месни продукти; 

в) плодове и зеленчуци, включително гъби; 

г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или 

маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти; 

д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, 

преработка и/или маркетинг на маслиново масло; 

ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи 

изделия, захар и сладкарски изделия; 

з) готови храни за селскостопански животни (фуражи); 

и) гроздова мъст, вино и оцет. 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на 

енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински 

продукти с изключение на биомаса от рибни продукти и при условие, че енергията ще 

се използва за собствено потребление.  

Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават. 

За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже 

наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана. 

 



Приоритетни целеви групи: (критерии, които носят допълнителни точки) 

Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:  

а) с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно 

приложение № 11, измерени в приложимите мерни единици; 

б) с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в 

преработвателната промишленост; 

в) с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, 

включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от 

биомаса; 

г) с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични 

продукти; 

д) с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските 

стопани и предприятия от преработвателната промишленост; 

е) чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на 

селските райони; 

ж) изпълнявани в Северозападния район. 

з) на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на 

селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова 

помощ за сходна дейност (нов) 

и) насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни 

предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, 

включително експортна активност (нов) 

Финансови параметри: 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, 

малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, 

финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи  

Минимален и максимален размер: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 15 000 евро. (Или се определя индивидуално от МИГ). 

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период 

на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран 

проект за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро. (Или се определя 

индивидуално от МИГ, но не повече от 200 хил. евро за един кандидат) 

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за 

колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, 

включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане 

на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро 

(или максималната стойност, определена от МИГ, но не повече от 200 хил. евро).  

Финансовата помощ може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно. 



По-важни условия за изпълнение: 

- Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи 

разходи за строително-монтажни работи – в срок до 36 месеца, считано от датата на 

подписването на административния договор. Крайният срок не може да е след 15 

септември 2023 г 

- Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и 

стопанството или предприятието за период от 5 години, а в случаите на проекти, 

включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години 

- Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива 

най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата 

дейност по технологичен проект. Минималният размер на произведената продукция се 

изчислява средноаритметично за срок от: три години от датата на получаване на 

окончателно плащане - за бенефициенти, които са микро-, малки или средни 

предприятия; пет години от датата на получаване на окончателно плащане - за 

бенефициенти, които са големи предприятия. 

- Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база 

по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за 

първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а ако проектът е свързан с 

инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични 

продукти – за целия период на мониторинг. 

- Най-малко 30% от общата суровинна база, определена в производствената програма 

за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени 

в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски 

стопани. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на 

100% осигурена суровинна база за целия период на изпълнение на бизнес плана. 

- Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се 

подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 

37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Използваните за 

производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други 

богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се 

използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20% от общия обем суровини, 

използвани за това производство.  

- Инвестициите по проекта трябва да водят до повишаване на енергийната 

ефективност с минимум 10 % за предприятието. 

- Проектите, представени от признати групи или организации на производители или 

такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации 

на производители" трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на 

всеки член и с основната за групата/организацията. 

- Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва 

подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната 



дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и 

дейности и постигане на една или повече цели на подмярката, както и да показва, че 

инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители. 

- За период от датата на получаване на окончателно плащане до изтичане на 

мониторинговия период бенефициентите се задължават да реализират приходи от 

продажба на произведените в изпълнение на проекта продукти в размер не по-малък от 

50 на сто от посочения в представения към проектното предложение и одобрен от 

Фонда бизнес план. Още на етап кандидатстване се представят предварителни или 

окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като 

доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на 

преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата 

прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ. В случаите 

на производство на гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена 

реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж за целия период на 

изпълнение на бизнес плана. 

- За проекти, които са заявили точки за инвестиции и дейности, насочени в 

чувствителни сектори, над 75% от обема на преработваните суровини трябва са от 

растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 

- В проекти заявили точки за инвестиции за преработка и производство на 

сертифицирани биологични продукти, над 75 % от обема на преработваната суровина 

и произведена продукция, посочена в бизнес плана, трябва да бъде биологично 

сертифицирана. Още на етап кандидатстване се представят предварителни договори за 

реализация на над 75 % от обема на производствената програма на преработвателното 

предприятие като биологично производство за срок минимум три години за МСП и 

минимум пет години за големи предприятия след изплащане на финансовата помощ. 

Договорите са  придружени с копие от сертификат/и от контролиращо лице, като 

доказателство, че кандидатът ще произвежда най-малко 75 % биологична продукция – 

за съществуващи предприятия, и не се отнася за пазари на производители. 

- В проекти, заявили точки за насърчаване интеграцията на земеделските 

производители, предприятието на кандидата трябва да предвижда в бизнес плана 

преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организацията 

на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 

- За признати групи/организации на производители, както и за предприятия, които са 

предвидили в бизнес плана преработка на 65 % собствени суровини (земеделски 

продукти), се изискват за всички членове на групата/организацията и за всички 

съдружници/собственици на предприятието 

 

  

 

 



3. Прилагане на подмярка 4.2 

3.1.Прилагане на подмярката чрез двата национални приема 

Първият национален прием по подмярка 4.2 е през ноември/декември 2015 г. и е с 

бюджет от 100 млн. евро (195,583 млн. лева). Подадени са 598 заявления, с обща 

стойност на инвестициите над 1.6 млрд. лв. (субсидия от 823 млн. лв.), което надвишава 

около четири  пъти предвидените възможности за финансиране. Затова и през есента на 

2016 г.  финансовата помощ е увеличена с 80, 794 млн. евро (158 млн. лева).  

През февруари/май 2018 г. мярката отваря за втори път с бюджет от 85 млн. евро. 

Няколко месеца по-късно през същата година се добавят още 97 млн. лв., а през 

септември 2019 г., е предложено увеличаване на бюджета по втория прием с още 75 

млн. лв. Така през март 2020 г. „съгласно шесто предложение за изменение на ПРСР за 

периода 2014-2020 година определените индикативни средства от бюджета на мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ за подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се увеличават на общо 309 629 

412 евро.“  В рамките на процедурата на втория прием чрез ИСУН са подадени 593 

проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро – 

отново многократно надвишаваща бюджета. За разглеждане са допуснати 175 проекта. 

От тях одобрени за финансиране са 153 проекта на обща стойност 95 млн. евро. Още 11 

проектни предложения са одобрени и записани като резервни и така общо одобрените 

проекти стават 164. От тях досега са сключени 82 договора. 

Във връзка с увеличаването на бюджета по мярката, ДФЗ обявява и допълнително 

класиране на проекти от първия прием през 2015 г. Условието е общите допустими 

разходи за един проект да бъдат намалени от 3 млн. на 2 млн., съгласно изменението на 

ПРСР. Обработени са още 125 заявления за подпомагане, получили под 55 точки до 

минимума 46 точки по критериите за подбор от приема от 2015 г. След проверка за 

допустимост са одобрени 92 проекта с безвъзмездната финансова помощ за 83 млн. лв. 

За целия период на прилагане на подмярката до края на 2018 г. са сключени 295 

договора, от които 270 действащи, с размер на договорената финансова помощ 342, 

181 млн. лева. Проектите за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост са 82, а за 

преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти - 33 

проекта. Сред действащите договори, най-значителен е делът на проектите в сектор 

„Плодове и зеленчуци“ - 49,3%, животновъдството е представено с 42,2% от проектите, 

а  преработката на етерично-маслени култури с 8,5%. 

Очевидно интересът към подмярка 4.2 в национален мащаб е много голям. От 

подадените по първи прием проекти най-много - 81 броя, със сума на заявената 

субсидия от 121 745 540,34 лв. са в област Пловдив, а най-малко – по 9 броя имат три 

от областите – Кърджали, Кюстендил и Разград. Подадените в област Разград проекти 

са със заявена субсидия от 16 937 217,46 лв. Най-ниска заявена субсидия имат 

проектите от Кюстендил – едва 5 445 584,15 лв. От всички подадени проекти 181 са със 



субсидия до 1 млн., от 1 до 2 млн. лв. са 101 проекта, от 2 до 4 млн. лв. са 121 проекта. 

Най-много са тези със заявена субсидия над 4 млн. – 186 проекта, като в рамките на 

тези проектни предложения са заявени разходи в размер на 1.033 млрд. лв. или 

приблизително 62,7 % от общия размер на заявените разходи в рамките на приема. 

Именно това налага и намаляването тавана на субсидията при втория прием, вкл. и 

за организациите и групите производители. Освен това, условията по първия прием 

дават възможност фирми без никаква история да получават предимство и като резултат 

45% от всички одобрени проекти са за изграждане на нови преработвателни мощности 

в новорегистрирани стопанства. Това е друг от очертаните от преработвателния 

сектор проблеми по този прием. Наблюдава се засилен интерес от страна на 

земеделските производители за започване на преработка на техните продукти – 22% от 

подадените заявления, или 133 проектни предложения са подадени от регистрирани 

земеделски стопани, около 60%, т.е. 79 проекта са одобрени. Тъй като индикатор за 

подмярка 4.2 в ПРСР е броят подпомогнати преработвателни предприятия, данните на 

ДФЗ сочат, че подадените заявления съответстват на едва около 9% от всички 

потенциални кандидати - предприятията в сферата на преработка на селскостопански 

продукти. От тях са одобрени за финансиране около 35%, което представлява под 3% 

от всички предприятия - потенциални ползватели на помощта в сектора. По данни на 

НСИ страната функционират над 4 800 хиляди предприятия в сектора „Производство 

на хранителни продукти“. Това е и вторият мотив за намаляване тавана на допустимите 

разходи – да има повече проекти на повече бенефициенти в рамките на бюджета. 

След първия национален прием по мярката стават видими редица проблеми. Някои от 

тях намират решение чрез промяната на Наредба 20 и условията за втория прием, други 

остават нерешени, което ограничава част от инвестициите по проектите. Вече беше 

споменато, че много голяма част от проектите, събрали над 60 точки са на 

новосъздадени дружества, регистрирани през самата 2015 г., които до този момент не 

са развивали никаква дейност. Проектите им са структурирани в приоритетните 

сектори и общини, за което те получават повече точки, но подозрението е, че така се 

отнема финансов ресурс от съществуващите преработватели, които също имат нужда 

от подпомагане. От друга страна, малките производители, които искат да започнат 

преработка възразяват, че по мярката субсидии ще получават само по-големите 

предприятия, част от които вече са монополизирали пазара. Според статистиката на 

ДФЗ за проектите, по аналогичната мярка 123 от предишния период, наистина тези на 

новосъздадените фирми са по-рискови за изпълнение, най-често заради по-трудното 

осигуряване на съфинансирането – половината от проектите не са изпълнени, друга 

част не са постигнали устойчивост. Именно това налага и добавянето на нов критерий 

по подмярка 4.2 – допълнителни точки за предприятия, които съществуват повече от 3 

години.  

Друг проблем при оценката на проектите на първия прием са точките за енергийна 

ефективност и за иновации. По отношение на енергийната ефективност проектите са 

два вида: инвестиции, които се изграждат върху съществуваща материална база, при 

които документите от енергийното обследване доказват оптимизацията в 



енергоемкостта (ново енергоспестяващо осветление или машини, допълнителна 

изолация, производство на собствена енергия и др.) и инвестиции в изграждане на 

чисто нови сгради/съоръжения, при които обаче обследването трябва да докаже 

енергийна ефективност  над задължителната. Т.е. при втория вид проекти самият 

строеж на нова сграда или изграждането на ново съоръжение не е достатъчно да бъде 

признато за енергийна ефективност, а изискването е и повишаване на енергийната 

ефективност да бъде с минимум 10 % за цялото предприятие. В тази връзка, най-

оспорвани по приема през 2015 г. са докладите за енергийна ефективност – кои от тях 

да бъдат признати и кои не. Много кандидати са подали незаконосъобразни доклади, 

които не покриват изискванията на член 60 и член 44 от ЗЕЕ. Документите за 

енергийните обследвания трябва да бъдат задължително изготвяни от лица, които са 

сертифицирани съгласно Закона за енергийна ефективност и имат регистрация към 

АУЕР, отделно за промишлените обследвания има допълнителни правила по наредбата 

за обследване на промишлени системи. ДФЗ установява липса на компетентност на 

своите експерти по отношение на енергийната ефективност, тъй като те са експерти по 

мерките на ПРСР, а не по енергетика и сключва споразумение с АУЕР, така че 

енергийните одити по проектите да могат да бъдат проверявани от Агенцията. 

По отношение на иновациите, още от миналия Програмен период има известен 

проблем с доказването на иновацията по различните проекти (не само по ПРСР). От 

кандидатите се изискват документи за патент, полезен модел, лицензия, които се вадят 

от Патентното ведомство, ако са български, но в много случаи не е ясно кой може да 

издава документи, ако са иновации от чужбина и не са лицензирани у нас. В поредната 

промяна на Наредба 20 (ДВ, бр. 102 от 2017г.) в Допълнителните разпоредби е 

разширено и определението за иновация: „„Иновации" са: иновативен продукт, 

произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес 

(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова 

организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за 

ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на четири 

години преди датата на подаване на проектното предложение.“. При използване на 

критерия за иновация, в изискуемите документи е включено „Удостоверение за ползван 

патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, 

изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири години 

преди датата на подаване на проектното предложение“ или „Лицензионен договор, 

вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ правото на 

ползване на патент от бенефициента на помощта, за срок не по-малък от 5 години от 

датата на подписване на договора с РА“. Чл. 35 от Регламент 1305/2013 е за 

Сътрудничество и създаване на оперативни групи по мярка 16.1 от ПРСР, като в случая 

очевидно се имат предвид инвестициите по ЕПИ. Мярката обаче е отворена у нас едва в 

края на 2019 г. Субективизмът относно признаването или не на документи за иновация, 

издадена от чужди организации и фирми е голям. По тази причина точките за иновации 

често остават неизползвани от бенефициентите, въпреки че много от кандидатите 

въвеждат именно иновативни продукти, технологии и практики.  



При втория прием по подмярка 4.2 през 2018 г. са въведени доста промени, някои от 

които засягат и проектите на МИГ. Най-съществената е, че максималният размер на 

допустимите разходи се намалява от 3 на 2 млн. евро (т.е. субсидията става 1 млн.), 

като това се отнася за всички бенефициенти, вкл. и за колективните инвестиции. 

Организациите на производители с 6 до 10 члена вместо 4 млн. вече имат право само на 

2 млн. евро за периода на прилагане на програмата. Проекти на групи и организации, 

надхвърлящи 10 души, също са ограничени в рамките на 2 млн. евро вместо на 5 млн. 

евро, както е според предишните разпоредби. Т.е. не се допуска увеличаване 

интензитета на безвъзмездната финансова помощ за колективните инвестиции.  

Вече беше споменато и въвеждането на нов критерий за допълнителни точки на 

предприятия, които извършват селскостопанска дейност или преработка на 

селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова 

помощ за сходна дейност досега. Целта е да се стимулират работещите земеделски 

производители, които преработват собствени суровини или функциониращи 

преработватели, като е въведен термина „жизнеспособно“ предприятие. Друг нов 

критерий дава приоритет на проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските 

производители и преработвателни предприятия, които са с добри пазарни позиции, 

включително износ на стоки. Създадена е скала за процент изнесена продукция на 

предприятията – между 2% и 50% от приходите, осигурени от износ носят и съответно 

между 8 и 13 точки. По отношение на първия нов критерий точки носят и работните 

места. Земеделските производители с история от минимум 3 години получават 10 

допълнителни точки, ако поддържат персонал от 5 човека за тези 3 години. Тези, които 

отговарят на такова изискване, но не са получавали безвъзмездна помощ за преработка 

досега, получават 15 точки. Преработвателите, които имат история от 3 финансови 

години и поддържат персонал от минимум 15 души средно за тези три години, имат 10 

допълнителни точки, а тези, които не са получавали досега финансиране по програмата 

– 15 точки. Двата нови критерия дават до 28 точки повече за съществуващите 

предприятия/земеделски производители в сравнение с новорегистрираните фирми, 

което е и целта на промените. 

Стимулира се и създаването на нови работни места, което носи между 7 до 12 точки в 

зависимост от броя на местата. Планираните работни места вече трябва да отговарят на 

критериите за устойчиво развитие на бизнеса – тоест разходната част на заплатите 

трябва да бъде обвързана с приходната част на бизнес плана. Периодът на мониторинг 

от страна на ДФЗ е 3 години след приключване на проекта – това означава, че ако 

инвеститорът е поел ангажимент за осигуряване на 5 работни места, то той ще трябва 

да ги поддържа за минимален период от 3 години след окончателното изплащане на 

субсидията. Въпросът с работните места обаче остава щекотлив – технологичната 

модернизация в преработвателните предприятия по-скоро намалява броя на работните 

места, особено за неквалифициран труд и евентуално създава нови, но за 

висококвалифицирани служители. Това е проблем, отбелязан и в различни документи 

на ЕК – модернизацията на стопанствата и предприятията преструктурира пазара на 

труда, като над 30% от ръчния труд се заменя с механизирани процеси  и това 

допринася за увеличаване на безработицата, особено в селските райони, където по-



голямата част от работната сила е именно неквалифицирана. Самите собственици на 

земеделски стопанства и малки преработвателни мощности не са достатъчно запознати 

с новите технологии. Затова в наредбата се въвежда нова възможност - до 30 дни от 

датата на сключване на договора ДФЗ организира въвеждащо обучение за изпълнение 

на проектите за бенефициенти, които са заявили желание за това.  

Други промени по приема, оценени като положителни от бенефициентите са свързани с 

предвидената възможност за получаване на авансово плащане 6 месеца преди датата 

на приключване на договора между бенефициента и ДФЗ. Преди това възможността 

за бенефициентите е да усвоят авансово плащане до 6 месеца след сключване на 

договора. Предвид закъснялото стартиране на повечето проекти, това до голяма степен 

облекчава кандидатите при планиране на финансирането. За изпълнение на проектите, 

включващи строително монтажни дейности вече се предвиждат 36 месеца, а не както 

преди 24 месеца. Проектите включващи СМР се облекчават и по още един параметър – 

възможност за две, а не както преди едно, междинни плащания в 36 месечния период.  

Като проблемни се определят някои от непроменените критерии. Например, 

суровините за преработка от чувствителните сектори са ограничен брой, описан в 

Приложение 5 на Наредбата и проекти за преработка на тези, които не фигурират там, 

стават спорни за преценка. Има разминаване между въпросното Приложение 5 и 

Приложение № 15 (Таблица за изчисляване на стандартния производствен обем), в 

което културите пък са изброени по Код по Наредба № 3. Това кара например 

производители на кестени (има ги в Приложение 15) да питат допустими кандидати ли 

са по подмярката, тъй като в Приложение 5 са изброени само „орехи, бадеми и 

лешници“. Същото важи за преработватели на дивечово, конско и заешко месо, които 

не са описани в Приложение 5. ДФЗ приема, че всички продукти, описани в 

Приложение 15 са допустими, независимо че ги няма в Приложение 5. Все пак спорни 

за преценка остават някои продукти, които влизат в графата „други“ на таблицата по 

Наредба 3, в която свободно могат да се прибавят видове растения или животни. Така 

преработватели на някои по-екзотични подправки и култивирани билки, нови за 

отглеждане у нас видове плодове и зеленчуци (например киви, физалис, аспержи), са 

оставени на субективна преценка на проверяващите.  

Труден е и въпросът с биологичните суровини. Според Наредбата 20, за признаване 

на критерия се изискват сертификати за биологично производство. Подлежи на 

тълкуване дали преработвател може да използва суровина, която е в преход към 

биологично производство. Според българското законодателство, една година след 

началото на преходния период, производителят получава сертификат за стопанство в 

преход и продуктите могат да се продават като „биологични“ или като „биологични в 

преход втора година“. ДФЗ не дава ясен отговор дали такива сертификати ще се 

признават. Освен това, съществува проблем с новите преработвателни мощности – 

производител, който има сертификат за първична продукция, няма как да притежава 

такъв за вече преработени продукти, които все още не съществуват. В Наредбата се 

изисква над 75 % от обема на преработваната суровина и произведената продукция, 

посочена в бизнес плана да бъде биологично сертифицирана. Биологично 

сертифицираната преработена продукция обаче изисква 95% биологични суровини. 



Според европейските правила, само 5% от вложените в един преработен продукт 

съставки могат да са произведени по небиологичен начин и това са например вода, сол, 

някои минерали, витамини и др. (Регламент 889/2008). Не става ясно как ще бъдат 

отделени например поточни линии за преработени биологични (75%) и 

конвенционални (25%) продукти за един производител. Практиката показва, че 

биологичните производители, които преработват собствена продукция или изкупуват 

такава от други стопани произвеждат напълно биологични храни, при което се нуждаят 

от почти 100% осигурена суровина.  

Непроменен остава и спорният член 9 за изкуствено създадените условия, според 

който, ако някое предприятие с повече дейности е отделило една от тях чрез създаване 

на нова фирма за преработвателна дейност, няма право да получи субсидия, ако това е 

станало след 1 януари 2014 г . Според много експерти, този член ограничава повече 

коректните преработватели, отколкото измамите, тъй като е напълно нормално и 

въпрос на бизнес-преценка голямо предприятие да обособява дейностите си, особено 

ако стартира ново производство. Например, преработвател на месо, започва да 

произвежда и зеленчукови консерви със собствена марка, различна от тази за месните 

продукти, като заводът е и в друго населено място. Логиката е предприятието да е нова 

фирма, което ще облекчи счетоводните, снабдителните и производствени процеси и 

едва ли се прави, само за да се повиши субсидията от 40% (колкото е за големи 

предприятия) на 50%. В тази връзка ДФЗ предоставя данни, че на първия прием масово 

са подадени проекти на големи винарски изби за производство на гроздов сок от 

десертни лозя и за производство на плодов оцет, представени като суровини от 

чувствителните сектори. Финансираното оборудване обаче се използва за производство 

на вино, което не е включено в приоритетните сектори. Винарските изби, които 

принципно са допустими по мярка 4.2, но не получават точки като чувствителен сектор, 

заобикалят правилата именно чрез т.нар. изкуствено създадени условия.  

Въпреки проблемите, както вече се каза, интересът към подмярката остава много 

висок и на втория прием през 2018 г. От всички одобрени 164 проекта (153 за 

финансиране и 11 резерви), поради новоприетите критерии, едва 67 са за създаване на 

нови мощности. Останалите са за модернизация на вече съществуващи 

преработвателни предприятия, сред които има и добре познати и наложени на пазара 

големи компании – Оранжерии Гимел АД и Екоплод Милево ООД (замразени плодове 

и зеленчуци), Натура Фит ООД – консервирани плодове, Биопрограма ЕАД (билки, 

чайове и добавки), Дестан ЕООД, ЕТ Димитър Пъхлев - Олимп Калиманци, Димитър 

Маджаров ЕООД, Мероне ООД (млечни продукти), Джиев АД (пилета).  

По-малко от една трета от проектите са за преработка на животински суровини – само 

51. В сектор мляко проектите са 32, мед – 4 проекта, за месо - 13, за птици и яйца – 4. 

От тези, свързани с месни продукти, 4 проекта са за създаване на кланици, други 4 са 

едновременно за преработка на мляко и месо. Растениевъдството е представено от 113 

проекта - 34 са за създаване или модернизиране на дестилерии за етерично-маслени 

култури или за сушене и преработка на билки, подправки и ароматни растения; 14 

проекта са за сушене и преработка на ядки – лешници и орехи, 65 проекта са за 

преработка на плодове и зеленчуци – сушене, замразяване, консервиране, има и два 



проекта за белене и пакетиране на леща. Въпреки че получават допълнителни бонус 

точки, само 19 проекта са за преработка на био продукти, като повечето са в сектора на 

плодовете и зеленчуците, има  2 за биологичен мед, 1 за етерични и 4 за орехи и 

лешници. Вече се обясни, че причината за малкото проекти в биологичния сектор е 

липсата на достатъчно суровинна база – повечето кандидати преработват собствени 

суровини или се затрудняват с местните доставчици. Малко са и проектите за 

енергийна ефективност – общо 6. Два са за изграждане на пречиствателни станции към 

млекопреработвателни предприятия, един за подмяна на стари парни котли с котли, 

съобразени с изискванията на Директива 2009/125(постигане на стандарти на ЕС), един 

за преработка на собствени отпадъчни продукти от дестилерия в екобрикети за 

собствено потребление, два за реконструкция на сгради и строеж на нови съоръжения 

за производство (водна кула). 

Проектите подадени от организации на производители са 7 – на Свиневъдно 

сдружение ООД в сектор преработка на месо, Росна китка ООД, Хари агрогруп ООД и 

Северозапад-2016 ООД в сектор мляко, Бългериан Органик Фуудс ООД – за 

изграждане на цех за преработка на органичен мед, Консорциум Хербал ойл – Калиакра 

ООД и Българска роза – Иван Вазово ООД – преработка на етерично-маслени култури. 

Проектите, подадени от кооперации са три – ЗК Цар Самуил за преработка на 

зеленчуци, ЗК Изгрев 92 – етерично-маслени и ЗКПУ Зора  мляко и млечни продукти. 

В област Разград на двата приема са одобрени 8 проекта по подмярка 4.2, като 

общият размер на субсидията им е близо 6 млн. лева.  В областния град проектът е на 

Сортови семена ЕАД – изграждане на обект за преработка на мляко с капацитет 250 

литра/ден на територията на Семепроизводна база в гр. Кубрат, със субсидия 52 хил. 

лева. Агро Лозница ООД (град Лозница) изгражда силозно стопанство и мелница за 

кориандър на територията на бившия завод „Арма“ със субсидия от 1,8 млн. лева. 

Вторият етап ще разшири съществуващата мелница, която освен кориандър ще 

преработва и пшеница. Ще бъде изградена и автоматизирана пекарна за хляб и други 

тестени изделия. По друг проект на „Еко мраз“ (бившето държавно хладилно 

предприятие) е извършен основен ремонт на стоманобетонно хале, изградена е 

пристройка на камера за хладилно стопанство. Предстои доставка и монтаж на 

технологично оборудване – шоков тунел за замразяване и закупуване на специализиран 

транспорт. В базата ще се съхраняват ягоди и малини. Реконструирана и 

модернизирана е мандра „Мери“ в село Езерче (община Цар Калоян) на ЕТ Мери-

Ахмед Чакър. В селото има още една мандра, обновена по проект по подмярка 4.2 – 

„Дениз“ на Дениз-Адем Ибрахимов ЕТ. В община Исперих инвестицията е на 

„Агротайм“ за модернизиране на цех за преработка на костилкови плодове, има и 

проект на ЗП  Гюлюстун Ферад – производител на плодове и зеленчуци.  

  



3.2.Прилагане на подмярката чрез проекти на МИГ 

Поради многото и различни приоритети, заложени в подмярка 4.2, тя се счита за една 

от най-важните и за местното развитие. От всички 64 МИГ в този Програмен период 

само 4 не са я включили в стратегиите си за ВОМР. Както личи от данните в таблицата 

по-долу обаче, почти всички екипи на МИГ изпитват затруднения с приемите  по тази 

мярка и за разлика от националните приеми, при които интересът е огромен, на много 

места просто няма бенефициенти.  

До края на август 2020 г. 13 МИГ все още не са обявили нито един прием по мярка 4.2, 

други 8 са обявили едва първи прием, който не е приключил поради удължаване на 

сроковете, т.е. една трета (общо 21) от МИГ все още не знаят ще реализират ли проекти 

по тази мярка. 9 МИГ са обявили втори прием поради липса на подадени или 

неподходящи проектни предложения при първия прием, при 3 МИГ няма подадени 

проекти и при двата приема, други 4 се готвят да обявят или вече са обявили трети 

прием. Само 2 МИГ са изчерпили бюджетите си по мярката още на първия прием с 

одобрени от тях проекти. Прави впечатление, че в много от случаите кандидатите пред 

МИГ и по двата приема по мярка 4.2 са едни и същи – проектите, отхвърлени на първия 

прием се явяват втори и трети път с коригирани документи и бизнес планове.   

8 МИГ имат само по един подаден проект по мярка 4.2, 11 МИГ са с по два проекта, 5 

МИГ са с по три проекта, останалите са с по 4 или 5 проекта, като някои от тях са на 

едни и същи бенефициенти на първи и втори прием, много от проектите са оттеглени 

впоследствие или са отхвърлени от оценителните комисии. Едва 9 от МИГ нямат 

проблем с подадените проекти на първи и втори прием – бенефициентите са различни, 

дейностите на пръв поглед отговарят на условията по мярката и са в рамките на 

предвидените бюджети. Няма яснота обаче, дали въпросните проекти ще бъдат 

одобрени и от ДФЗ, тъй като досега сключените договори с МИГ за проекти по мярка 

4.2 са едва няколко (до края на август по-малко от 10).  

Общо подадените проекти по мярка 4.2 пред МИГ са 79 (повтарящите се на двата 

приема не се броят), което е в пъти по-малко от тези подадени в ДФЗ при двата 

национални приема. Разпределението също е различно. Най-много са проектите в 

сектор преработка на млечни продукти – 21, следвани от тези от сектора на плодовете и 

зеленчуците – 18. Проектите за месни продукти са 8, за модернизация на винарни – 7, 

зърнени и фуражни – 7, етерично-маслени - 6, преработка на ядки – 6, мед и пчелни 

продукти – 4. Проектите за подобряване на енергийната ефективност на предприятията 

от преработвателния сектор са едва 3, тези, свързани с преработка на био-храни са 5, 

само един проект е свързан с повишаване на качеството и свързване с научните 

изследвания. По-голямата част от подадените проектни предложения са за 

модернизация на вече съществуващи преработвателни предприятия, едва 23-ма от 

бенефициентите кандидатстват за изграждане на нови преработвателни мощности – т.е. 

смятат тепърва да добавят стойност към дейността си.   



Област МИГ Първи прием Втори прием 

Северозападен район 

Враца МИГ Бяла Слатина Технологична и маркетингова  модернизация на  

мелничен  комплекс на „Апе 2001“ ООД 

Подобряване на маркетинговия  капацитет на 

„Стартмес“ ЕООД  чрез доставка на ново 

оборудване (месни продукти) 

Оборудване на цех за обработка, преработка и 

пакетиране на пчелен мед и продукти в село 

Попица, Община Бяла Слатина 

Ловеч МИГ Троян, Априлци, 

Угърчин 

Не е обявен  

МИГ Луковит-Роман Не е обявен Не е обявен 

Монтана МИГ Берковица и 

Годеч 

Обособяване на обект  за търговия на дребно с  

преработка на  собствено козе мляко  по 

изискванията на Наредба 26/2010, ЗК Караяна 

Не е приключил 

МИГ Лом 2019 г. – няма постъпили проектни предложения Не е приключил 

Плевен МИГ Белене-Никопол Не е обявен  

МИГ Долна 

Митрополия - Долни 

Дъбник 

Изграждан на склад към мелница за царевичен 

грис, Изитанк, ЕООД 

Закупуване на оборудване за преработка на 

мляко, Камелия-Васил Гетов, ЕООД 

МИГ Карлуковски 

карст, Червен бряг, 

Искър   

Не е обявен  

Северен Централен район 

Велико 

Търново 

МИГ Елена и 

Златарица 

Цех за производство на сурово сушени деликатеси 

от домашни копитни животни, с. Вълчовци, 

община Елена - Извор-63 Трухчеви ЕООД 

Цех за разфасоване и преработка на мед - Диком 

ЕООД 

Инвестиции за подобряване дейността на Елена 

Мес ООД  

МИГ Лясковец-

Стражица 

Няма подадени проекти Одобряване на прилежаща бетонова 

инфраструктура, реконструкция на котелно 

помещение и закупуване на специализирано 

оборудване, осигуряващи възможност за по-

добро използване на факторите за производство, 



въвеждане на нов процес и опазване на околната 

среда, в предприятието на ЕТ Пейчо Пейков - 

Атла Мария (рафинирано олио) 

Модернизация на производствена база на 

Горнооряховска скара ООД 

Ремонт на производствена сграда, инвестиции в 

съоръжения за прецизна преработка на отпадъци 

от слънчоглед и спомагателни съоръжения за 

пакетиране на пелети от слънчоглед, "ДМД-

КЛБ" ООД 

Трети прием – не е приключил 

МИГ Павликени-

Полски Тръмбеш 

ЕТ "Стоян Ячков" - „Закупуване на технологична 

линия за преработка на зеленчуци“ 

ВИ ЕН ЕЙ ТРЕЙДИНГ ООД - Закупуване на 

лабораторно оборудване за анализ на фуражни 

суровини и пакетираща линия за фуражи 

Не е приключил 

Габрово МИГ Дряново-Трявна - 

в сърцето на Балкана 

Няма подадени проекти Не е приключил 

Разград МИГ Исперих Няма подадени проекти  

МИГ Завет- Кубрат Подобряване на производствения процес в 

"Агросем" ООД чрез закупуване на Линия за 

почистване и пакетиране на варива и семена 

Закупуване на Линия за фото-сортиране и 

калибриране на варива и зърнени култури 

„Агросем“ ООД (и двата проекта са отхвърлени) 

Изграждане на плодохранилище и склад в ПИ № 

0342010 по КВС на с. Севар, общ. Кубрат, обл. 

Разград, ЗП Хасан Хасанов (отхвърлен) 

  

Трети прием: не е приключил 

Силистра МИГ Главиница-

Ситово, Крайдунавска 

Добруджа 

Не е приключил  

МИГ Тутракан - Сливо 

поле 

АА ФАРМА ЕООД „Закупуване на контейнер и 

технологично оборудване за производство на 

фуражни смески – с.Шуменци 

 

Не е приключил 



Североизточен район 

Варна МИГ Аврен-Белослав Нямат мярка 4.2 в Стратегията за ВОМР 

МИГ Девня-Аксаково Не е обявен Не е обявен 

МИГ Долни чифлик и 

Бяла 

Не е приключил  

МИГ Възход - 

Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия 

Създаване на иновативен съвременен комплекс за 

производство на млечни продукти, "МУГЕЛ" 

ЕООД 

Закупуване на технологично оборудване за 

дестилерия за етерични масла, ЕТ Николай 

Щърбаков 

Дивес Плюс ЕООД - Закупуване на 

производствено оборудване (зърнени храни) 

САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД, Изграждане на ФвЕЦ 

за нуждите на преработвателно предприятие 

Добрич МИГ Тервел-Крушари Повишаване на конкурентоспособността на 

„Джамбо - Л” ЕООД, произвеждащо плодови 

сокове от собствена суровина 

Закупуване на поставяемо съоръжение за 

преработка и търговия с мляко и млечни 

продукти с дневен капацитет от 250 литра овче 

мляко и специализиран автомобил оборудван с 

хладилна инсталация за превоз на готова 

продукция, Николай Георгиев Петров 

(отхвърлен) 

А И К 2000 ООД - По-конкурентно 

производство на качествени зеленчукови 

подправки (отхвърлен) 

МИГ Добричка Изграждане на работилница за вторична 

преработка на пчелен мед и производство на крем-

мед по метод на Дайс  в с.Орлова Могила, общ. 

Добричка, ЗС Атанас Атанасов 

Модернизация на Предприятие за преработка, 

замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци, 

"ЕКОЕКС-М" ЕООД 

Закупуване на оборудване за Цех за преработка на 

сурово мляко, ЗС Радослава Станчева 

 

Изграждане и оборудване на цех за сушене на 

сливи, ЗС Теодора Веселинова Василева 

Закупуване на оборудване за производство на 

плодови сокове, ЗС Енчо Донев Панчев 

Закупуване на оборудване за винарска изба в с. 

Стожер, община Добричка, "М-АГРО" ЕООД 



МИГ Балчик - 

Генерал Тошево 

Закупуване на автоматична термоформ опаковъчна 

машина, "ВАРНА ФУД ФАКТОРИ" ЕООД  

Технологична модернизация за нуждите на "Еко 

Агро" АД 

Закупуване на автоматична термоформ 

опаковъчна машина, ВАРНА ФУД ФАКТОРИ" 

ЕООД (плодови сокове) 

Закупуване на технологично оборудване за 

винарско предприятие на „ОНИВ” ООД 

Шумен МИГ Нови пазар-

Каспичан 

Изграждане на цех за първична преработка и 

пакетиране на ядки, закупуване на машини и 

оборудване, Иванови Агро ООД 

Закупуване на оборудване и благоустрояване на 

цех за първична обработка и пакетиране на 

орехови ядки, Иванови Агро ООД (отхвърлен, 

тъй като вече имат проект на първи прием) 

Модернизация на производствени мощности на 

фабрика за растителни масла „Крис ойл 97“ 

Търговище МИГ Попово Закупуване и инсталиране на линия за преработка 

на орехи, НАТ-РВД ЕООД 

Пускане в експлоатация на цех за производство на 

флейковани и млени биохрани, „БЪЛГАРСКИ 

БИО ХРАНИ“ ЕООД 

Няма, поради изчерпан финансов ресурс 

Югоизточен район 

Стара Загора МИГ Мъглиж, 

Казанлък, Гурково 

Изграждане на производствена база за сушене и 

складиране на етерично-маслени и медицински 

култури в село Тулово, РАДАР - ТРЕЙД ООД 

Не е обявен 

МИГ Чирпан „Цех за преработка на ядки“ в УПИ IX-33, 

кв.31,с.Рупките, ИНТЕР EOOД 

Модернизация на производствената база на 

"Пенчев - 2002" ЕООД (млечни продукти) 

МИГ Гълъбово-Опан ЕТ "Весна - Енчо Каравелов", „Закупуване на 

линия за преработка на биологични орехови ядки в 

с.Мъдрец, общ. Гълъбово" (оттеглен) 

Не е приключил 

Сливен МИГ Котел, 

Сунгурларе и 

Върбица 

Не е приключил  

МИГ Нова Загора Не е обявен  

Ямбол МИГ Елхово-

Болярово 

„Дестилерия за производство и преработка на 

етерично-маслени и медицински култури в с. 

Малко Кирилово“, ЗП Христо Карастайков 

Не е приключил 



МИГ Стралджа 2016 Няма подадени проекти Няма подадени проекти 

МИГ Тунджа Не е обявен  

Бургас МИГ Средец Подобряване на конкурентоспособността на Гана 

99 ООД, чрез увеличаване и подобряване на 

производствения капацитет 

„Подобряване на конкурентоспособността на 

Гана 99 ООД, чрез модернизиране на 

производството“ (млечни продукти) 

МИГ Поморие Модернизация на винарска изба,"Винарско имение 

Санта Сара" АД 

Модулни предприятия за преработка на мляко и 

месо ЕТ " ЗП - Стойко Колев Иванов " 

Не е приключил 

МИГ Айтос Технологично оборудване за Винарска изба 

"Бенони", етап 1, Бенони ЕООД, 

Модернизация на млекопреработвателно 

предприятие ХЕЛИОС МИЛК ЕООД 

Южен централен район 

Пазарджик МИГ Белово, 

Септември, Велинград 

АРКОМ 3 ООД, Изграждане на база за 

производство и пакетиране на свежи боровинки 

ЛАЗЕВ ЕООД, Изграждане на цех за 

млекопреработка и закупуване на оборудване в 

УПИ IV, ПИ 047064, м.“Еловата”, землището на с. 

Кръстава, общ. Велинград, (резерва) 

Не се предвижда поради изчерпван на бюджета 

МИГ Панагюрище, 

Стрелча, Лесичово 

Изграждане на цех за млекопреработка и 

закупуване на оборудване в местност „Калейца“, 

с.Свобода , АГРО АТРАКТ -КАТЯ ДИЛОВА ЕТ 

Модернизация на животновъдна ферма ИЛЧО 

КРЪСТЕВ  

Закупуване на оборудване за преработка на 

мляко КРЪСТЕВ 62 ЕООД 

Пловдив МИГ Раковски Нечърал Нутришън къмпани ООД  „Пускане в  

експлоатация  на цех за производство на 

експандирани храни“" (отхвърлен) 

"Конкпакс  ЕООД" "Модернизация на цех за 

преработка  на  плодове  и  зеленчуци  в    гр.  

Раковски (отхвърлен) 

Нечърал Нутришън къмпани ООД "„Пускане в  

експлоатация  на цех за производство на 

експандирани храни“"  

"Конкпакс  ЕООД" "Модернизация на цех за 

преработка  на  плодове  и  зеленчуци  в    гр.  

Раковски 

СНЕП ГРУП ООД Закупуване на оборудване и 

специализирани транспортни средства за 

повишаване капацитета за  производство  на 

сладолед 



МИГ Брезово-Братя 

Даскалови 

Нямат мярка 4.2 в стратегията за ВОМР 

МИГ Куклен-

Асеновград 

Нямат мярка 4.2 в стратегията за ВОМР 

МИГ Хисаря Закупуване на поточна линия за преработка на 

лешници и бадеми, ВАЛНУТС ЕООД 

Закупуване на хладилно оборудване и бокс палети 

за съхранение към предприятие за преработка на 

плодове и зеленчуци чрез сушене, НАТУРА ФИТ  

Не е приключил 

МИГ Марица Не е обявен  

МИГ Перущица-

Родопи 

Не е приключил  

Смолян МИГ Преспа - Баните, 

Лъки и Чепеларе 

Нямат мярка 4.2 в стратегията за ВОМР 

МИГ Високи Западни 

Родопи – Борино, 

Доспат, Сърница 

ДАЕД МИЛК ЕООД, „Модулна мини мандра с 

капацитет 500 литра мляко на ден за производство 

на сирене, кашкавал и кисело мляко” 

БИОМИЛК БОРИНО ЕООД, „Въвеждане на 

нова технология при производство на кашкавал 

чрез закупуване на „Машина за сухо изпарване 

и грамиране на кашкавал 

Хасково МИГ Минерални бани 

и Черноочене 

Не е приключил  

МИГ Харманли Закупуване на оборудване и съоръжения за 

модернизация на винарна, ТРАКИЙСКО ВИНО 

ООД 

Подобряване на производителността, чрез 

закупуване на Модулен обект за преработка на 

мляко с капацитет 250 литра на ден и 

производство на сирене, кисело мляко и 

кашкавал, ЗП Гошо Желязков Пейков 

МИГ Любимец-

Ивайловград 

Закупуване на оборудване за подпомагане на 

производствената дейност на Ройс агро (оттеглен) 

"Закупуване на линия за производство на готови 

храни за селскостопански животни", "Метафуудс" 

Закупуване на машини за преработка на био мляко, 

Йоланда Даракчиева (оттеглен) 

Модернизация на предприятие Ройс Агро 

Закупуване на машини за преработка на био 

мляко, Йоланда Даракчиева 

Модернизация чрез реконструкция на 

производствена база Метафуудс ЕООД 

(отхвърлен) 

МИГ Свиленград Не е приключил  



Ареал 

Кърджали МИГ Ардино –

Джебел 

Модернизиране на млекопреработвателно 

предприятие "АНМАР" ООД (мляко) 

Закупуване на модулен обект за преработка на 

собствена суровина от краве мляко, ЕТ 

"Кравеферма - Еньовче 

Подобряване на конкурентоспособността на 

"Персенски" ООД чрез увеличаване и 

подобряване на производствени я капацитет 

(мляко) 

Подобряване качеството на продукцията на 

Фирма "Перперикона" ООД, чрез закупуване на 

ново оборудване - мляко (резерва) 

МИГ Момчилград и 

Крумовград 

Изграждане на кланичен пункт и транжорна за 

собствена продукция в село Свобода, общ. 

Момчилград, МВЕ ДИМИТРОВИ ЕООД  

Подобряване конкурентоспособността на фирма 

Орегано БГ ЕООД, чрез внедряване на ново 

оборудване (етерични масла) 

„Инвестиции в материални активи в „Радомес“ 

ЕООД (оттеглен) 

Закупуване на технологично оборудване за 

кланичен пункт и транжорна за собствена 

продукция в с. Свобода, общ. Момчилград, обл. 

Кърджали, МВЕ ДИМИТРОВИ ЕООД 

МИГ Стамболово - 

Кърджали 54 

Не е приключил  

МИГ Кирково-

Златоград 

Не е приключил  

Югозападен район 

Софийска 

област 

МИГ Сливница-

Драгоман 

Изграждане на обект за производство на млечни 

продукти от краве мляко от собствена ферма, с. 

Братушково, Апекс Плант ЕООД  

 

МИГ Костенец 2010 Не е обявен  

МИГ Костинброд-

Своге 

Не е обявен  

МИГ Ябланица-

Правец 

Не е приключил  

МИГ Самоков Модернизиране на цех за обработка, разфасовка и 

пакетиране на зеленчуци АНРО 73 ООД   

Модернизиране на съществуваща фабрика за 

Не е обявен 



преработка на плодове и зеленчуци ВАСИЛЕВ И 

ТОДОРОВ ООД   

Благоевград МИГ Гоце Делчев-

Гърмен-Хаджидимово 

"Инвестиции в машини и оборудване за преработка 

и маркетинг на пчелен мед с цел развиване на 

успешен бизнес на ново предприятие „Авдиков 

1956“ ЕООД в село Рибново (отхърлен) 

Закупуване на модул за преработка на мляко, ЕТ 

ЗП Иван Панчев (отхвърлен) 

Закупуване на специализирано оборудване, 

хладилен бус и довършителни работи на сграда за 

преработка и сушене на плодове в с. Брезница“, ЕТ 

АХМЕД ГРОШАР - 2003 

Закупуване на машини и производствено 

оборудване за нуждите на "Меркез" ООД 

(месни) 

Модулен обект за преработка на мляко, ЕТ "ЗП 

Иван Панчев" (резерва) 

МИГ Разлог „Закупуване на машини и специализирани 

транспортни средства за месопреработвателно 

предприятие в гр. Разлог”, МЕСОКОМБИНАТ 

РАЗЛОГ ООД (оттеглен) 

„Закупуване на машини и специализирани 

транспортни средства за месопреработвателно 

предприятие в гр. Разлог”, МЕСОКОМБИНАТ 

РАЗЛОГ ООД (отново оттеглен) 

Закупуване на машини и оборудване за 

преработка на картофи", АГРО ДИАНА-2012 

ЕООД (оттеглен) 

Трети прием не е приключил 

МИГ Сандански "Пристройка и допълващо застрояване към 

винарна" в УПИ XIV, КВ. 15" по плана на с. 

Плоски, общ. Сандански и закупуване на 

оборудване, Братя Георгиеви - Клуб за 

винопроизводство ООД 

Реконструкция, модернизация и подобряване на 

енергийната ефективност на винарна "Дамяница" 

Няма, поради изчерпване на бюджета 

 МИГ Струма-

Симитли, Кресна и 

Струмяни 

Не е обявен  

Перник МИГ Радомир - Земен Не е обявен  

*Данните са актуални към 31.08.2020 г. След тази дата някои от обявените приеми вероятно са приключили.
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Проблемите на голямата част от МИГ с мярка 4.2 се дължат на редица обективни и 

субективни обстоятелства. Сред субективните са от една страна непрекъснато 

променящите се и понякога неясни условия от страна на ДФЗ, които обикновено трябва 

да се тълкуват от професионални консултанти, но по-малките производители и 

преработватели по места не могат да си ги позволят и разчитат единствено на екипите 

на МИГ. Забавеното финансиране на бюджетите на самите МИГ води до текучество и 

честа смяна на експертите. Това пък от друга страна, налага необходимостта от 

технологично време новите хора да се запознаят с условията, заложени в СВОМР  и с 

потенциалните бенефициенти. Прави впечатление, че вместо бързо да отворят мерките 

4.1 и 4.2, тъй като те са с дълъг период на изпълнение, повечето МИГ започват с 

отварянето на мерките за общините (7.2 и 7.5), тъй като ги считат за „сигурни“. 

Времето между написването и одобрението на стратегиите също е негативен фактор, 

който създава проблеми – първоначално заявилите намерения заинтересовани страни 

да кандидатстват с проекти по подмярката, просто се отказват или вече са намерили 

друг начин на финансиране – има немалко случаи, когато бенефициентите предпочитат 

приема директно в ДФЗ, а не през МИГ, тъй като там приемите изпреварват тези на 

МИГ, а и субсидиите по подмярката са много по-големи. 

Съществуват обаче и обективни фактори, предопределени от развитието на 

земеделието и структурата на хранително-вкусовата промишленост в последните 

години. След влизането ни в ЕС връзката между производители и преработватели е 

скъсана, първо поради закриването или приватизирането на големите държавни 

предприятия от сектора и загубата на пазари, и второ заради промяната в приоритетите 

и логиката на самото селскостопанско производство. В произведената земеделска 

продукция у нас първото място се държи от зърнените и техническите култури, като 

в България се преработват около 38% от пшеницата, 35% от царевицата, 40% от 

слънчогледа и 20% от рапицата – в брашна, фуражи, масла и горива, съответно в тази 

сфера са и най-големите преработватели. Първите три места сред най-големите 

компании от хранително-вкусовата промишленост  са свързани именно с преработката 

на маслодайни и зърнени култури и са с чуждо участие - "Олива" (фабрики в Кнежа, 

Полски Тръмбеш и Варна), "Папас олио" (Ямбол, Балчик и Бяла Слатина) – растителни 

масла от слънчоглед и "Амилум" (Разград, собственост на американската Archer Daniels 

Midland) - нишесте, глюкоза и други производни при преработката на царевица, като 

тези три компании държат и 39.5% от пазара на храни. Сред най-големите 

преработващи фирми е и "София мел" (собственост на австрийската GoodMills Group) – 

различни видове брашно, както и "Белла България" – производител на тестени изделия 

и маргарин, а впоследствие и на колбаси.  

В т.нар. чувствителни сектори – месо, мляко, плодове и зеленчуци също навлизат 

големи чужди компании, а българските уедряват все повече и повече бизнеса си и 

работят не с местните, а с производители от цялата страна, както и внасят суровини  от 

чужбина. Всъщност, именно липсата на достатъчно суровинна база в уязвимите  

сектори е огромен проблем, който започва да намира решение едва в последните две-

три години. Например, месопреработването разчита основно на вносни суровини: 

около 90% от говеждото, 65% от свинското и 40% от птичето месо се внасят отвън, тъй 
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като у нас няма достатъчно ферми, които да отговарят на европейските стандарти, не се 

отглеждат подходящи породи, не може да се осигури достатъчно количество и 

постоянно качество от малките производители.  Делът на родната продукция в 

преработката на плодове и зеленчуци все повече се увеличава, но още не може да 

захрани напълно големите заводи. Няма достатъчно големи засети площи, особено за 

зеленчуците, и като следствие се получават различни количества и качество в 

партидите, продукцията се оскъпява, не се спазват изискванията на ЕС, тъй като за 

дребния производител е трудно да провежда всички  агробиологични процедури по 

стандартите. Много от големите преработватели започват да отглеждат собствени 

суровини, за да не зависят от доставчиците – например „Пилко“ (четвъртата по 

големина компания в преработвателния сектор у нас и собственост на един от най-

големите производители на пилешко в Европа - германската PHW) обединява няколко 

птицеферми с кланицата "Пилко" и "Лудогорско пиле" в Разград, няколко ферми за 

бройлери в областта, вкл. и в община Исперих, фуражния завод "Росица" в Павликени, 

"Свиневъдство Аспарухово" край Плевен, "Ферма Енево" – Шумен и на практика е 

затворила цикъла и не работи с други български производители. Консервното 

предприятие "Палиррия България" в Нова Загора,  собственост на гръцката "Палиррия 

Сулиотис" е най-голямото в този сектор, но изнася над 95% от продукцията си зад 

граница, а българската „Дерони“ пък започва отглеждането на собствени зеленчуци за 

суровина върху близо 300 ха и съответно изкупува все по-малко продукция от малки 

производители. Т.е. големите преработвателни предприятия поглъщат все по-

съществена част от първичното земеделско производство и за по-малките няма 

суровинна база, а и за дребни производители в много случаи се оказва по-изгодно да 

продават продукцията си на големите предприятия с редовни договори за доставка, 

макар на по-ниска цена, отколкото да започнат да я преработват.  

Потенциалните бенефициенти на МИГ естествено са не големите, а именно малките и 

средни местни преработвателни предприятия, които обаче са неравномерно 

разпределени както териториално, така и по сектори и са силно зависими от 

структурата на  земеделското производство. Това личи и от проектите, подадени пред 

МИГ – в Северна България са предимно за преработка на зърнени храни, фуражи и 

масла, както и за млечни продукти, в Южна – животновъдство, плодове и зеленчуци, 

винарство, мед, етерично-маслени култури, ядки. Тук е мястото да се спомене, че през 

последните две години на север, освен традиционното отглеждане на зърнени и 

фуражни култури, се възобновява и животновъдството, съответно преработката на 

животински продукти. По данни на МЗХГ, през 2019 г. най-много прясно и кисело 

мляко са преработени в Южния централен район, но най-голямо количество бяло 

саламурено сирене (25 850 тона) е произведено в Северния централен район, където е и 

МИГ Исперих. Това е 41.6% от общото производство на сирене на национално ниво и е 

отчетен ръст от 21% за района. 

Друга група бенефициенти са земеделски производители, които в търсене на повече 

добавена стойност, печалба и сигурност на пазара искат да започнат да преработват 

сами продукцията си и така да увеличат доходността на стопанствата си. За това има 

обективни предпоставки, свързани с промените в пазарното търсене и в навиците на 
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потребителите – все повече се предпочитат и консумират пресни фермерски продукти, 

като това е особено видимо в млечния сектор, в който и увеличението на малките 

преработвателни фирми е най-осезаемо в последните две години. Доста от продуктите 

намират реализация и чрез износ, особено някои специфични ниши като овче сирене и 

изделия от козе и биволско мляко. За 2019 г., по данни на МЗХГ, делът на 

преработеното козе мляко бележи ръст от 5.3%, а преработеното биволско мляко се 

увеличава с 29 % спрямо предходната година. Пак според МЗХГ, през 2019 година се 

наблюдава увеличение с 9% на броя на млекопреработвателните предприятия. Промяна 

има и в потреблението на плодове и зеленчуци – целогодишно се предпочитат 

пресните, въпреки високите им цени през зимата, традиционните консерви се заместват 

от замразени зеленчуци, плодовете се влагат повече в сокове и концентрати, отколкото 

в конфитюри и сладка. За 2019 г. преработените пресни плодове са 114.3 хил. тона, с 

16.6% повече от предходната година, а преработените пресни зеленчуци са 105.3 хил. 

тона, което е ръст от 3.5 %. Трябва да се отбележи обаче, че само 45% от плодовете са 

от български производители, останалите са внос от ЕС и трети страни, при зеленчуците 

делът на българските вече е цели 86%. С най-голям дял от преработените пресни 

плодове са ябълките – 39%, черешите – 26%, прасковите – 13%, и сливите – 8%. От 

зеленчуците най-много се преработват доматите – 38%, следват чушки – 22%, картофи 

– 11% и патладжани със 7%. Най-много обаче се изнасят замразени плодове – малини и 

ягоди, следвани от сладко от вишни и сок/компоти от праскови, „пулпа“ и концентрат 

от череши или т.нар. „коктейлни“ (захаросани) череши. При зеленчуците се изнасят 

продукти, съдържащи доматен концентрат, домати, чушки и лютеници. Голяма част от 

сладката и мармаладите, вкл. и био са произведени „на ишлеме“ – т.е. за големи чужди 

компании, които продават продуктите в чужбина под своя собствена марка.  

Както става ясно, има пазарна ниша и за малките преработватели, но тя все още е 

доста тясна. Страната ни е с най-ниското  ниво на доходи от домакинствата в ЕС, а 

храните са най-голямото перо в техния бюджет. Съответно пазарът на храни у нас се 

определя най-вече на принципа ниска цена, която може да се постигне предимно от 

големите предприятия, като трябва да се припомни и конкуренцията на вносните, често 

по-евтини стоки. Бутиковите продукти (фермерски и био), макар и по-качествени, 

трудно намират пазар извън няколко големи града, в които има по-платежоспособно 

население. Достъпът до пазарите за малките производители на храни е затруднен и 

поради липсата на предприемачески опит, липса на средства и познания в областта на 

професионалния маркетинг и реклама, натиск от страна на търговците на едро. 

Директните продажби на потребители (по интернет, чрез споделено земеделие – 

кошници с продукти, платени на „зелено“, направо във фермите и т.н.) са свързани с 

регистрация по Наредба 26 или са в „сивия“ сектор. Зареждането на заведения с местни 

храни (освен ако не е собствена къща за гости) отново е усложнено с хиляди 

бюрократични изисквания. Проблем е и нежеланието да се правят сдружения в 

организации на производители, които да отстояват общите интереси и да водят 

преговори за по-добри цени и условия. Износът на преработена продукция също е 

почти невъзможен за дребен производител на храни, който трудно се договаря 

самостоятелно с чужди търговци, няма как да плати сам щанд, примерно в търговско 
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изложение в ЕС. Често не се познават възможностите и на промоционалните програми, 

предоставяни от МЗХГ за някои продукти и т.н. 

В последните няколко години проблем за малките местни преработватели е и 

намирането на работна ръка, въпреки безработицата в селските райони. Заетостта в 

малките предприятия в много случаи е сезонна, за разлика от големите, в които има 

непрекъснат годишен цикъл и съответно сигурна и по-висока заплата. Демографската 

криза по селата, както и възможността сезонно да се работи срещу по-високо 

възнаграждение в чужбина увеличават трудностите да се намерят работници само за 

определени месеци. Освен това, преработвателният период е не повече от 6 месеца, а в 

момента в Закона за сезонни работници се считат тези, които имат заетост не по-малко 

от 9 месеца в годината. Увеличават се и разходите за един нает – както по отношение 

работна заплата, така и по отношение социални плащания – осигуровки, обезщетения, 

болнични и др. В различни доклади на ЕК напоследък се отчита споменатото 

противоречие между целите на ОСП за модернизацията на стопанствата и 

преработвателните предприятия и нуждата от нови работни места в селските райони. 

Вече се каза, че иновациите, оптимизацията на производството и технологичното 

обновление често пъти съкращават работната сила, а не обратното, тъй като много от 

процесите се механизират напълно и ръчният труд отпада. За малки производители 

изискването за нови работни места често се оказва неприложимо. 

Допълнително ограничение за малките местни фермери и преработватели, които искат 

да кандидатстват по подмярка 4.2 е и високият процент съфинансиране – 50%, тъй 

като повечето нямат достъп до допълнителен финансов ресурс (кредити), нито 

собствени средства. Дори да успеят да договорят кредит, забавянето на одобрените 

проекти от странна на ДФЗ и плащанията впоследствие се считат за риск, който 

стопаните не желаят да поемат. Все по-високите изисквания от страна на ЕС за 

спазване на определени стандарти, както и контролът на храните от страна на БАБХ, 

бюрокрацията по регистрация на обекти за преработка също са възпиращ фактор малки 

производители да се захващат с преработването на собствена продукция. Тенденцията 

към окрупняване на стопанствата и затваряне на цикъла производство/преработка също 

работи предимно в полза на „големите“, като много от по-малките стопанства и 

предприятия им продават бизнеса си или просто прекратяват дейност. 

От всичко казано дотук, става ясно, че проблемите с намирането на бенефициенти за 

подмярка 4.2 от поне половината от МИГ в България са в голямата си част от съвсем 

обективен характер. Като се прибавят и малките бюджети, предвидени в стратегиите, 

които най-често стигат само за промишлен хладилник или модулна мандра, не е чудно, 

че първоначално заложените добри идеи, може и да не бъдат реализирани. По подобен 

начин в миналия Програмен период, проектите по мярката за преработка (123), 

изпълнени чрез МИГ са едва 41. За сравнение, по мярката за модернизиране на 

първичното производство (мярка 121) проектите са 307, а тези за диверсификация в 

неземеделски дейности (мярка 311), създаване на микро-предприятия (мярка 312) и 

насърчаване на туризма (мярка 313) – общо 391. Не трябва да се забравя обаче, че 

добавянето на стойност към земеделските продукти чрез преработка и маркетинг, 
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скъсяване на веригите за доставка и насърчаване на местното производство ще остане 

приоритет и за следващия Програмен период 2021-2027 година.  

4. Коментари към разписването на подмярка 4.2 в Стратегията на МИГ Исперих 

В Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих подмярка 4.2 е част от Приоритет I: 

Развитие на устойчив бизнес и неговата Специфична цел 1:  Развитие на балансирано 

и конкурентно земеделие чрез насърчаване на инвестиции и пренос на знания в 

трудоемки аграрни вериги, т. 2 Проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига. По отношение на подмярка 4.2 е записано още, че Стратегията ще 

насърчава „преработката на местна земеделската продукция (М4.2) за осигуряване на 

по-висока добавена стойност и заетост“ и че „ще се насърчава хоризонталното и 

вертикално коопериране в производствената верига, включително и  чрез колективни 

инвестиции (по М4.2)“, което е отразено адекватно и в критериите за избор на проекти 

по подмярката. В индикаторите се предвижда подпомагане за 4 

стопанства/предприятия (средно с по 87,5 хил. лв.), общият бюджет е 350,000 лв., 

максималната допустима стойност на БФП е 200 000 лв.  

За самата подмярка 4.2 са записани като цели и обхват: - Добавяне на стойност към 

местните земеделски продукти;  - Развитие на къси вериги на доставка; - Максимално 

оползотворяване на отпадъците. Тези цели адресират определени подприоритети от 

цялата ПРСР: 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“ и 

5В „Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, 

на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката“. Подприоритет 6А се отнася за „Улесняване на 

разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места“ (вж. таблицата в глава 1 от анализа). Приоритетните 

области са записани и в Приложение № 13 към чл. 47, ал. 2, т. 3 (ново, 2017г.) 

„Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“ на Наредба 22/2015. 

Целите на самата подмярка 4.2 са формулирани в ПРСР и чрез Наредба 20/2015 г. за 

прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти". Те са 5:  1. по-добро използване на факторите за производство; 2. въвеждане 

на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; 3. 

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 4. 

постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 5. подобряване 

опазването на околната среда.  

В условията за кандидатстване, изготвени от всяка МИГ се попълват целите на 

процедурата, така както са формулирани от МИГ, заедно с обосновка, която включва и 

целите и приоритетите на самата Стратегия.  Добре е обаче да бъдат включени и 

целите на самата подмярка 4.2, за да бъде ясно коя цел от нея  адресират 
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интервенциите. Повечето МИГ, които са провели успешни приеми са включили своите 

цели в обосновката, а като цели на подмярката са записали тези от ПРСР, за да улеснят 

проверяващите от ДФЗ. В бизнес-плана на кандидатите, според Приложение № 11 към 

чл. 46а, ал. 1 от Наредба №22/2015 г., се попълват други две таблици с цели само за 

ВОМР – първата таблица съдържа приоритетите на Мярка 19 в ПРСР, които са 

свързани с реализацията на 11-те цели, записани в Регламент 1303/2013 (РОР) за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Във втората таблица са само 

специфичните цели на ВОМР, формулирани според ПРСР и Регламент 1305/2013 за 

ЕЗФРСР.  

Препоръчително е за бенефициентите да се направят подробни разяснения, както и в 

условията и документите за кандидатстване експертите на МИГ да се придържат 

максимално към указанията и формулярите на ДФЗ. Същото важи и за описанието на 

мерките, макар МИГ свободно да могат да променят условията по тях, според целите и 

приоритетите на своята Стратегия. Проблемът тук е, че колкото са по-различни 

документите от стандартните по която и да е подмярка, толкова по-бавно и субективно 

се разглеждат проектите от експертите от ДФЗ. Това е отчетено като проблем още в 

„Последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013г.“ (отчет за изпълнение на Програмата, 2018 г), съществува като проблем и сега.  

Друг момент, който заслужава коментар е цел три на подмярката „максимално 

оползотворяване на отпадъците“, съотнесена към допустимите дейности. В тях е 

записано, че проектите, могат да включват, но не се подпомагат като самостоятелен 

проект, инвестиции за: - постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС 

(единият е свързан с енергийна ефективност за намаляване на емисиите); - опазване на 

околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци; - 

подобряване на енергийната ефективност в предприятията. Т.е. потенциалните 

бенефициенти трябва да реализират проект с други дейности, а енергийната 

ефективност и опазването на околната среда са допълнителна част от проекта.  

Вече беше казано, че и при втория национален прием, както и при приемите на МИГ, 

проектите, свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната 

среда са много малко, въпреки че и двете са записани като приоритетни области на 

ПРСР. Всички проекти на МИГ, свързани с енергийна ефективност са самостоятелни, а 

тези при националния прием са или самостоятелни, или комбинират енергийна 

ефективност и опазване на околната среда с не повече от една други дейности. 

Основната причина е, че повишаването на енергийната ефективност (изискването е да 

се повиши за цялото предприятие), както и въвеждане на технологии за опазване на 

околната среда е доста скъпо. Например, проектът за подобряване на енергийната 

ефективност на „Дамяница“ чрез реконстукция на сграда (МИГ Сандански) е на обща 

стойност 249 273.40 лв., като субсидията е 124 636.70 лв., а изграждането на ФвЕЦ за 

собствени нужди от винарната „Салла естейт“ (МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия) е на обща стойност 261 763,84 лв., със субсидия 130 881,91 лв. При 

националните приеми сумите естествено са много по-големи - оползотворяването на 

преработената биомаса от етерично-маслени култури чрез линия за производство на 

екобрикети е със субсидия от 661 108.82 лв., внедряването на нова технология за 
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ацетификация и за подобряване на енергийната ефективност при производството на 

биологичен ябълков оцет е със субсидия от 556 806.36 лв. И тъй като по принцип 

бюджетите на МИГ са в пъти по-малки от допустимите по подмярката на национално 

ниво, бенефициентите обикновено предпочитат да ги усвоят за модернизация на 

предприятията си или да изградят нови мощности, ако са земеделски производители – 

малки мандри и дестилерии, линии за сушене и замразяване, производство на сок, 

добавки, обработка и пакетиране на ядки и др. 

Друг проблем, заради който проектите свързани с енергийната ефективност, вкл. ВЕИ и 

оползотворяването на отпадъците (биомаса) са малко, е изискването инвестициите да 

водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за цялото 

предприятие. При преработватели с по-голям разход на енергия (над 1 МВ) 

внедряването на нови енергоспестяващи мощности или такива за производство на 

енергия за собствени нужди много трудно могат да повишат енергийната ефективност 

на цялото предприятие с повече от 3 до 5%. За по-големи предприятия допустимата по 

Наредба 20/2015 г. мощност от 1 МВ за собствени нужди е крайно недостатъчна. За по-

малките пък съществува проблем с документите за енергийно обследване. Ако не се 

модернизира цялата сграда (сертификат за енергийна ефективност се издава само за 

сгради), а ако се въвежда нова енерго-спестяваща технология само за част от 

технологичния процес, то е нужно енергийното обследване да е за промишлена 

система, съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. Затова задължително докладите 

трябва да съответстват на изискванията и да са изготвени от лица със сертификат по 

ЗЕЕ, което вдига разходите по проекта. 

Въведени са ограничения и при инвестициите за производство на енергия чрез 

преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти. 

В предишния Програмен период има множество изградени инсталации за производство 

на енергия например от оборски тор, като токът се купува на преференциални цени от 

електроразпределителните дружества. След 2016 г. цените са намалени за всички ВЕИ, 

а в сегашния Програмен период  не се предвижда финансиране на самостоятелни 

мощности за ВЕИ. Затова и в Наредбата 20/2015 за прилагане на подмярка 4.2 са 

допустими разходите само за производство на енергия от биомаса или ВЕИ за 

собствено потребление, като същите не надхвърлят необходимото количество енергия 

за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да 

надвишава мощност от 1 мегават. Както вече се спомена, за големи стопанства и 

предприятия, които имат нужния капацитет (за производството на 1 МВ от оборска тор 

са необходими около 1000 крави), тази мощност е недостатъчна за собствено 

потребление. Инвестицията е скъпа и големите стопанства не виждат смисъл да я 

правят, при положение, че не могат да продават ток. По-малките производители пък 

имат проблем със суровините – изискват се доказателства, че са осигурени 100% от 

необходимите суровини за целия период на изпълнение на бизнес плана. Биомасата 

трябва да е получена от остатъци от растителна или животинска земеделска продукция 

– слама, тор, отпадъци от земеделска реколта или битови отпадъци, като са изключени 

горските продукти (освен остатъци от дървесина) – т.е. пелетите могат да са например 

от слама, но не и от дърво. Използваните за производство на биоенергия, включително 
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биогорива, суровини от зърнени и други захарни и маслодайни култури, както и 

суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20% от общия обем 

суровини. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да 

произвеждат най-малко 10% топлинна енергия, която често пъти не е необходима за 

преработката. Фотоволтаиците също не са малка инвестиция, като не е сигурно, че тя 

ще има възвръщаемост и след периода на изпълнение на проекта, ако е единствено за 

собствени нужди – стандартната гаранция е 10 години, след което 20% от панелите 

трябва да се подменят. Затова и сред всички проекти за енергийна ефективност, 

подадени по подмярка 4.2 на втори национален прием и пред всички МИГ има само 

един за изграждане на фотоволтаична система (споменатата по-горе винарна) и два за 

оползотворяване на преработената биомаса – единият на дестилерия, която ще прави 

брикети от собствените си производствени отпадъци (подаден в ДФЗ) и другият на 

фабрика за слънчогледово олио, която ще оползотворява люспите от слънчогледа 

(подаден пред МИГ и неодобрен заради свързани лица).  

Препоръчително е при следващ прием да бъдат допуснати самостоятелни проекти за 

постигане на енергийна ефективност чрез оползотворяване на отпадъците или да бъде 

преформулирана целта на мярката и тогава изискването това да бъде допълнителна 

дейност да остане. Възможно е и да бъде финансиран един по-голям комбиниран 

проект (например енергийна ефективност и модернизация на предприятие), но това пък 

ще постави пред риск изпълнението на индикаторите по подмярката в Стратегията (4 

подпомогнати предприятия). Също така, трябва много внимателно да се проверят 

изискуемите документи за енергийно обследване, независимо дали са на ниво 

технологичен проект или такова за съществуващи сгради и мощности. Докладите и 

сертификатите трябва да отговарят на всички изисквания на ЗЕЕ и да са изготвени от 

лица, които са сертифицирани съгласно същия закон, както и да и имат регистрация 

към АУЕР (сертифицираните фирми са малко, а тези за промишлено обследване – още 

по-малко). Изискванията на ДФЗ в това отношение вече са много високи, като както 

вече се каза, обследванията по проектите се проверяват от експерти на АУЕР.  

Тъй като МИГ Исперих има богат опит с реализирани проекти за енергийна 

ефективност в предишния Програмен период, както и самата местна инициативна група 

е участвала в такъв проект („Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено 

богатство“), друга препоръка е все пак да продължи да насърчава ресурсната 

ефективност на местните производители. В следващия Програмен период 

инвестициите за енергийна ефективност и оползотворяване на отпадъците, както и 

намаляване на емисиите и опазване на околната среда могат да бъдат насочени към 

други оперативни програми, тъй като ограниченията в ПРСР вероятно ще се запазят в 

рамките за собствено потребление на енергия. Възможно е обаче да има и отделни нови 

мерки в ПРСР, тъй като в Цел 4 „Принос за смекчаване на последиците от изменението 

на климата и адаптация към него, както и за устойчивата енергия“ на Стратегическия 

план за ОСП (проект за новата ПРСР) като приоритети са записани „Увеличаване на 

производството на енергия от възобновяеми източници от селското стопанство“ и 

„Увеличаване на производството на биомаса с животински произход“.  
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По отношение на инвестициите по ЕПИ (Европейското партньорство за иновации) по 

подмярка 4.2 трябва да се каже, че възможността за увеличаване на интензитета на 

БФП е записана и в шестото изменение на ПРСР, но тя не фигурира в Наредба 20/2015 

г. за прилагането на подмярката и няма реализиран проект с такива инвестиции. Не е 

ясно дали такова увеличение ще бъде допуснато и за МИГ. Стремежът на УО очевидно 

е да се ограничи максималният размер на подпомагането, за да може да се финансират 

повече бенефициенти. Според Наредба 22/2015 г., в Стратегиите за ВОМР не може да 

се включва и мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни 

групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска 

производителност и устойчивост". Мярката е насочена към въвеждане на иновации в 

секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и 

следователно така се избягва дублирането на дейности с мерките 4.1 и 4.2.  

МИГ е записала в подмярка 4.2 и че „най-малко 30% от общата суровинна база, 

определена в производствената програма за третата прогнозна година след въвеждане в 

експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена 

продукция и/или от регистрирани земеделски стопани на територията на МИГ 

Исперих“. Макар една от целите на ВОМР е да насърчава местното производство и 

сътрудничеството между местни производители и преработватели, това условие може 

да се окаже проблем за кандидатите. Към бенефициентите има изискване да бъдат 

регистрирани и да развиват дейност на територията на МИГ, но няма законово условие 

да използват само местни суровини. Това е възможност, която може да бъде включена 

или не в Стратегията. Вече беше казано, че един от проблемите за всички МИГ по тази 

подмярка е липсата на суровинна обезпеченост, особено за малки и средни 

преработватели, които не преработват собствена продукция. В България съществуват 

големи преработвателни предприятия (повечето чужда собственост), които 

концентрират земеделската продукция от цялата страна, но дори и тя не е достатъчна и 

за някои от секторите се налага внос на суровина. За по-малък преработвател или 

земеделски стопанин, който иска да започне преработка, но няма достатъчно собствена 

продукция за да покрие капацитета на предприятието, за което се прави инвестиция, е 

трудно да се ограничи в рамките на няколко населени места и да не може да закупи 

суровини, примерно от съседна община. Съществува и проблемът с различното 

качество и количество на продукцията на най-малките стопанства и дори да сключат 

предварителни договори с преработвател, те не могат да гарантират, че на третата 

година ще изпълнят задълженията си. Това важи и за преработката на биологична 

продукция, тъй като на практика за получаването на преработени биологични продукти 

със сертификат, суровината трябва да е 95% биологично сертифицирана. На 

територията на МИГ няма достатъчно биологични производители, който да осигурят 

достатъчен ресурс, освен ако не преработват само собствена продукция. В този случай 

пък не е сигурно, че съответният бенефициент ще може да покрие нужния капацитет на 

инвестицията според бизнес-плана. Препоръката тук е,  да отпадне условието за 30% 

местни суровини и да се запише, както при повечето МИГ, 30% собствена продукция 

или такава от регистрирани земеделски производители.  
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Препоръка към МИГ е и да проведе разяснителни кампании по няколко теми. Първата е 

свързана с допустимите кандидати. Най-честата допускана грешка при кандидатстване 

е по отношение на т.нар. „физически лица“. В допустимите кандидати за подмярката 

като т. 1 са записани „земеделски стопани – физически и юридически лица“, което 

често се тълкува от бенефициентите, а и от доста МИГ, че земеделските стопани, 

регистрирани като такива само по Наредба № 3 от 1999 г. са допустими в качеството си 

на физически лица по ЕГН. Към ДФЗ многократно е задаван въпрос по тази тема, вкл. и 

от Обединени Български консултанти. Отговорът е, че физическите лица не са 

допустима правна форма като кандидати по мярката. В Наредба 20, в чл. 7, ал. 2 ясно е 

записано, че „Кандидатите по ал. 1 (земеделски производители) трябва да са 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите“. Т.е. под земеделски 

производител „физическо лице“, което е регистрирано и по Наредба №3, и по 

Търговския закон се разбира единствено ЕТ (едноличен търговец). Въпреки протестите 

на земеделските производители, които в голямата си част – 87% в страната са 

регистрирани като физически лица по ЕГН, тази форма е недопустима, тъй като по 

подмярката се подпомагат „предприятия“, които по същество извършват търговска 

дейност, могат да сключват договори и да издават фактури. По тази причина „за 

кандидатите ЕТ или ЕООД се признават обстоятелствата като физическо лице/ 

съответно физическото лице-собственик на капитала“ (отнася се за регистрацията като 

земеделски стопанин). Видно от данните за територията на МИГ, както и от анкетното 

проучване, ситуацията в община Исперих не е много различна и по-голямата част от 

стопаните са с регистрация само по Наредба 3 и са физически лица. 

Друга тема, която трябва да се разяснява по-обширно е относно допустимите разходи. 

Често допускана грешка от земеделски производители, които за първи път ще правят 

инвестиции в преработвателни мощности за собствена продукция, е да смесват 

допустимите разходи по подмярка 4.2 и подмярка 4.1. В разходите не могат да бъдат 

включвани такива, свързани с производството на първична продукция, макар че именно 

тя ще се използва за преработката. Не може например да се купи машина за събиране 

на плодове, трактор или комбайн, въпреки че производителят ще използва именно 

плодовете за преработка, допустимо е да се купи машина за сок, замразяване, сушене и 

консервиране на плодовете. Тоест допустими за подпомагане са инвестиционни 

разходи, предназначени единствено и пряко за преработвателната дейност, а не за 

събиране на самата суровина. Експертите на МИГ при консултация с потенциални 

бенефициенти трябва добре да разграничават двете дейности.  

Кандидатите често не са наясно и с понятието „преработка“. В много от проектните 

предложения са включени дейности, които касаят единствено маркетинга на 

продуктите (например складиране, сортиране и пакетиране), без да има каквато и да е 

минимална обработка на първичната земеделска продукция. Такива дейности са 

недопустими по подмярката. Точка 28 от ал. 1 на Изпълнителните разпоредби на 

Наредба № 20/2015 г. дава определението: „Непреработена растителна и животинска 

продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се 

използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, 

в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения, а т. 38, че „Преработка 
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на селскостопански продукти" е всяко обработване и технологично въздействие на 

селскостопански продукт“. Тук допустимите дейности трябва да се разграничат за 

производители, които ще създават нови мощности и за вече съществуващи 

преработватели. Например, линия за сортиране и пакетиране на пресни зеленчуци не е 

допустима за финансиране, но ако зеленчуците вече са подложени на някаква 

минимална обработка – сушене, замразяване, нарязване, сортирането и опаковането 

стават допустими дейности. Най-често въпроси до ДФЗ по тази тема отправят 

производителите на ядки – сушенето, печенето и съответно пакетирането на ядки е 

допустима дейност по подмярката. 

Важна е и темата с авансовите и междинните плащания. Вече има възможност 

получаване на авансово плащане 6 месеца преди датата на приключване на 

договора между бенефициента и ДФЗ, а не както досега 6 месеца след сключване на 

договора. Т.е. авансовото плащане може да се поиска на 10-тия месец или втората 

година, но не по-късно от шест месеца преди крайната дата за изпълнение на 

инвестицията. Междинните плащания за проекти със СМР вече могат да са 2, а не както 

досега само едно. МИГ може да избере тези възможности в Условията за 

кандидатстване при втори прием по подмярката.  

Трябва да се отбележи и това, че проектите за колективни инвестиции по подмярката 

са допустими единствено ако са представени от признати групи или организации на 

производители. Ако на територията на МИГ няма организация или група, която вече да 

е подала документи и да е в процес на признаване, то едва ли до втория прием ще може 

да се вмести в сроковете и да бъде призната, за да подаде проект. 

5. Описание на ситуацията на територията на МИГ към момента на проучването 

Територията на МИГ Исперих съвпада с административните граници на община 

Исперих, част от област Разград, която е разположена в Северен централен район на 

планиране. Обхваща 24 населени места – общинския център град Исперих и 23 села. 

Населението на общината към 31.12.2019 г. е 20 268 души (10 055 мъже и 10 213 жени), 

като 12 340 от тях живеят в селата, а 7 928 в града. Въпреки намаляващото с годините 

като брой население, положителна тенденция е, че на територията на общината все още 

преобладават хората в трудоспособна възраст – общо 12 285 души, като от тях 7 519, 

т.е. по-голямата част, живеят в селата. Хората в над трудоспособна възраст са 4 885, а 

тези под трудоспособна възраст - 3 098. Забелязва се типичната за цялата страна 

тенденция към застаряване – пенсионерите са повече от децата. През 2019 г. в община 

Исперих са родени 174 деца, починалите са 325 души, т.е. естественият прираст е 

отрицателен. Заселените и изселените обаче са почти равен брой – съответно 715 

заселени и 724 изселени, т.е. общината има нисък отрицателен индекс на миграция за 

2019 г. Всички тези данни са свързани с обстоятелството, че територията се отличава 

със силно развит селско-стопански сектор, за което има и изключително благоприятни 

природно-климатични условия. Площта на земеделските земи непрекъснато се 

увеличава, като за 2019 г. представлява 86 % от цялата територия (345 709 дка от общо 

402 000дка). По-голямата част от населението се изхранва  именно със земеделие, 

независимо дали като самостоятелни производители или като заети лица.  
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Развитието на селското стопанство обаче е неравномерно представено, както по 

сектори, така и според големината на стопанствата и използваната ИЗП. Тенденцията 

към прекомерно уедряване на стопанствата от една страна, и към намаляване  и 

изчезване на малките стопанства от друга, както и към развитие на монокултурно 

земеделие (отглеждане на предимно зърнени и технически култури), която се 

наблюдава в цяла Северна България е факт и на територията на МИГ Исперих.  

Обща тенденция за страната във връзка с преструктурирането  и развитието на 

земеделието, предопределено  от субсидиите по линия на ЕС е общото увеличаване на 

ИЗП. Между последното реално преброяване на стопанствата (2010 г.) и последното 

преброяване на база извадка (2016 г.) общата ИЗП в България се е увеличила със 178 

569.6 ха и то предимно за сметка на пустеещите земи. Изследването през 2016 г. 

показва, че най-много ИЗП, в т.ч. и обработваема земя, е концентрирана в 

Северозападния район, там и увеличението е най-голямо – от 749 521.97 ха през 2010 г. 

до 809 919.61 ха през 2016-та. Северният централен район, в който се намира  МИГ е на 

четвърто място по ИЗП след Североизточния и Югоизточния, като там увеличението е 

от 718 168.19 ха през 2010 г. на 718 831.33 ха през 2016 г. Тенденцията е налице и на 

територията на МИГ Исперих. Според преброяването през 2010 г. общата ИЗП на 

община Исперих е 297 527.3 дка, а по данни на ОДЗ „Разград“, ИЗП за стопанската 

2019/2020 г. вече е 345 709,009 дка, т.е. увеличението за 10 години е с около 116%. 

Обща ИЗП дка ПЗС 2003 г. ПЗС 2010 г. 2019/2020 г. 

Община Исперих 240 421 297 527.3 345 709,009  

 

Друга тенденция  е трайното намаляване на броя на земеделските стопанства  за сметка 

на изчезването на най-малките от тях (и по размер, и по СПО) и поява на все по-големи 

стопанства, вследствие уедряването на земята. През 2016 г. на база извадка в страната 

са преброени 201 014 земеделски стопанства. В сравнение с броя им през 2013 г. 

намалението е 20.9%, а спрямо 2010 г. намалението е 45.7%. Броят на стопанствата в 

Северния централен район намалява от 43 281 (2010 г.) на 22 855 (2016 г.), т.е. с цели 

52,8%. За сметка на това се увеличава средната ИЗП, а големите стопанства 

концентрират още по-значителна част от земята. При преброяването през 2010 г. на 

територията на община Исперих са регистрирани общо 2 206 стопанства, като 2 123 

разполагат с ИЗП и така общината е на първо място в област Разград по брой 

стопанства с ИЗП. Големи над 500 дка са 47 и те обработват 228 451 дка (т.е. 76,7% от 

цялата земеделска земя). За съжаление, тъй като през 2016 г. преброяването е на база 

извадка, а преброяването през 2020 г. не е приключило, МЗХГ не разполага с конкретни 

данни за настоящия брой стопанства в община Исперих. Следвайки общите за района 

тенденции, може да се предположи, че броят им е намалял наполовина, за сметка 

увеличението на размера на големите стопанства. По данни на ОСЗ „Исперих“ в 

предишно проучване на МИГ, през 2016 г. големите стопанства са  25 и обработват 

59% от земята, а три много големи стопанства обработват още 28% от земята, т.е. общо 

87% от цялата земеделска площ. В района почти двойно се увеличават стопанствата, 

които не разполагат със земя.   
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Основни показатели 2010 2013 2016 

Общ брой стопанства в България 370 222  254 142  201 014  

Брой стопанства в Северен централен район 43 281  28 633  22 855  

Обща ИЗП в България (ха) 3 616 964.73  3 794 910.54  3 795 534.35  

ИЗП в Северен централен район (ха) 718 168.19  714 100.21  718 831.33  

Средна ИЗП България (дка) 10.13 15.52 20.58 

Средна ИЗП Северен централен район (дка) 17.10  26.60  35.20  

Стопанства с ИЗП България (брой) 357 074  244 594  184 448  

Стопанства с ИЗП в Северен централен р. 42 001  26 841  20 422  

Стопанства без ИЗП България 13 148  9 548  16 566  

Стопанства без ИЗП в Северен централен р. 1 280  1 792  2 433  

Собствена земя България (ха) 723 211.69  643 479.76  556 727.13  

Собствена земя Северен централен р. (ха) 124 950.68  122 164.61  117 035.46  

Земя под аренда България (ха) 2 893 753.04  3 151 430.78  3 238 807.22  

Земя под аренда Северен централен р. (ха) 593 217.51  591 935.60  601 795.87  

Източник МЗХГ, отдел „Агростатистика“ 

Прави впечатление, че намалява и използването на собствена земя, за сметка 

увеличаването на земята под аренда, което пак е във връзка с политиката на директните 

плащания. Заради уедряването на стопанствата се увеличава и средната ИЗП. 

Северният централен район е на трето място по средна ИЗП (35.20 дка) след 

Северозападния, който е с 43.86 дка и Североизточния с 39.66 дка. За сравнение 

средното ИЗП в Югозападния район е едва 7.39 дка, средното за страната - 20.58 дка. 

Средният размер на ИЗП за страните от ЕС е 16 дка. Най-големите по размер 

стопанства в България, които са за зърнени и технически култури се намират именно в 

северните райони.  

Вече се каза, че точният брой стопанства в община Исперих ще стане ясен едва след 

приключване на реалното преброяване в края на 2020 г. Областните и общинските 

служби по земеделие водят статистика единствено за регистрираните по Наредба 3 

земеделски производители. Техният брой за стопанската 2019/2020 г. е 653. По-

голямата част от тях се занимават с растениевъдство.  

Брой ЗП общо Растениевъдство Животновъдство 
Смесени 

стопанства 

653 524 129 83 

Източник ОДЗ „Разград“1 2020 г. 
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В сравнение с предишни години регистрираните земеделски производители намаляват 

(за 2015 г. са 757), което пак е във връзка с вече споменатата тенденция към намаляване 

броя на стопанствата, отдаване на собствената земя под аренда и прекратяване на 

дейността. Общо подадените към ДФЗ заявления по различни схеми на подпомагане 

през 2019 г. за община Исперих са 2883, т.е. средно по 4 заявления за най-различни 

плащания на един земеделски производител.  

5.1.Растениевъдство 

Както вече беше отбелязано, на територията на МИГ приоритетно се развива 

растениевъдството с превес на зърнените и технически култури. По данни на ОДЗ 

„Разград“ за 2019/2020 г. в актуалния баланс на земите, най-голяма част от 

земеделските площи заемат нивите, леко се увеличават площите с трайни насаждения. 

Начин трайно ползване Имоти 

брой 

Площ дка Площ % 

Нива 23 060 240 296,898* 73,39 

Трайни насаждения (нетерасирани) 1361 11 553,214 21,04 

Лозови насаждения (нетерасирани) 689 1 470,247 2,68 

Пасища, мери и ливади 677 1 583,915 2,88 

Обща площ на земеделските земи   254 904,274 100,00 

Източник ОДЗ „Разград“, 2020 г. 

(*В първоначалната информация, подадена от ОДЗ имаше допусната техническа 

грешка и вместо 240 296, 898 бяха изписани 40 296, 898 дка. Грешката беше 

коригирана от експертите на ОДЗ) 

 

Брой регистрирани земеделски производители на 

територията на община Исперих, за стопанската 

2019-2020 г.   

Растениевъди 71% 

Животновъди 18% 

Смесени 11% 
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Растениевъдството в общината следва тенденциите за цяла Северна България - почти 

68% от площта на отглежданите у нас зърнено-житните култури е съсредоточено 

именно там. На север са и най-големите по размер стопанства, в които се отглеждат 

пшеница и царевица. Обикновената пшеница е с най-голямо стопанско значение сред 

зърнено-житните култури и заема 65% от тях. Царевицата за зърно е втората по 

значимост с относителен дял 22%. Техническите култури заемат 33.5% от 

обработваемата земя у нас, те се отглеждат най-много в Северозападния район, където 

са и най-големите стопанства. Североизточният и Югоизточният са следващите райони 

на страната със съществен дял на отглежданите технически култури. Слънчогледът е 

основна техническа култура, най-широко застъпена в Северна и Югоизточна България. 

Данни за територията на МИГ, предоставени от ОДЗ „Разград“ за 2020 г.:  

Област Община Култури Засети 

площи 

(дка) 

Площи за 

реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 

Добив в 

тона 

Есенни култури 

Разград Исперих Пшеница 99 950 99 950 99 950 44 978 

Разград Исперих Ечемик 13 000 13 000 13 000 6 500 

Разград Исперих Рапица 8 900 8 900 8900 2 403 

Пролетни култури 

Разград Исперих Слънчоглед 51 000 51 000 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Царевица в 

зърно 

28 500 28 500 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Тютюн - 

ориенталски 

200 200 200 36 

Ниви 

73% 

Трайни 

насаждения  

(нетерасирани) 

21% 

Лозови 

насаждения 

(нетерасирани) 

3% 

Пасища, 

мери и 

ливади 

3% 

Начин на трайно ползване 
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Данните показват, че и в община Исперих първенството държи отглеждането на 

пшеница (99 950 дка), следвано от това на слънчоглед (51 000 дка) и царевица на зърно 

(28 500 дка). По-малко се гледат ечемик и рапица, силно намаляло е и производството 

на тютюн. На територията на общината работят някои от най-големите зърно-

производители в България.  

Семейната "Агротайм",  заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" в момента 

обработват над  80 хил. дка земя в селата на Исперих, Самуил и Разград.  Фирмата е в 

топ 20 на най-големите земеделски компании в България за 2019 г. с 44 млн. лв. 

приходи от продажби, като осигурява постоянна заетост на 350 души, а всяка година 

наема и около 150 сезонни работници. Отглежда пшеница, царевица, слънчоглед, 

ечемик и рапица, изнася зърно в Швеция, Норвегия, Испания, Италия, Гърция, Ливан, 

Египет, Тунис и Мароко. Фирмата има и собствени овощни градини, произвежда 

плодове под фирмената марка "Бориса", както и притежава един от най-големите 

свинекомплекси у нас. През миналата година открива сервиз за земеделска техника – 

„Агротайм сервиз“, който ще обслужва земеделската техника в цяла северна България.  

"Агротида" ЕООД (наследник на Кооперация „Агро-тида“)  обработва 30 000 дка земя 

в 6 села от общината и осигурява заетост на малко повече от 50 човека. Произвежда 

пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. Фирмата се занимава и със 

семепроизводство на хибриден слънчоглед „Сан Лука“ и няколко хибрида царевица 

„Кнежа“. В базата й са разположени техническа работилница и ремонтна работилница 

на селскостопанска техника, сферичен склад, както и силози от по 4 хил. тона за 

съхранение на зърно. „Северагро” ЕООД обработва 34 000 дка земя, на които 

отглежда хлебна и фуражна пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед,  ечемик, рапица 

– маслодайна и за биогориво, овес и др. Компанията разполага със собствени зърнени 

бази и сушилни  в Исперих, Зараево (община Попово) и Раковски (община Разград). 

Продукцията е ориентирана както към българския, така и за износ в държавите от ЕС. 

Фирмата притежава и  600 пчелни кошера, разположени в селата Драгомъж, Лъвино и 

Тодорово, както и хотел „Замъка“ над село Малък Поровец. „Караджа – Фаг“ ООД 

отглежда зърнени култури върху 17 000 дка земеделска земя в района на община 

Исперих, Попово и Търговище - ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица. Фирмата 

има собствена хлебопекарна в село Лъвино и мелница в град Исперих с капацитет над 

двадесет тона, занимава се и с животновъдство. Основните бази на компанията са  в 

село Драгомъж - кравеферма, в село Тодорово, където се намира фермата за отглеждане 

и развъждане на диви животни - диви прасета, сърни, муфлони и др.  и трета база  в 

село Росина. Фирмата осигурява заетост на 50 човека. Земеделската производствена 

кооперация „Хан Аспарух“ е учредена през 1992 г. като наследник на бившето ТКЗС и 

понастоящем стопанисва 28 000 дка, върху които отглежда пшеница, ечемик и 

слънчоглед. Кооперацията се занимава и с животновъдство, като има и ферма за около 

240 говеда и крави. Земеделската Кооперация „Единство“ се намира в с. Свещари и се 

занимава с производство и търговия на пшеница, слънчоглед и ечемик. За лично 

ползване кооперацията отглежда  царевица. Фирмата „ЕлЗем  Исперих“ ЕООД е сред 

най-големите арендатори приоритетно в общините Самуил и Исперих, като отглежда 
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пшеница в землищата на селата Китанчево, Старо селище, Белинци, Конево, Тодорово, 

Къпиновци, Лъвино.  

Други зърно-производители на територията са: 

 Агробил ЕООД, Исперих, ул. Царевец 16 

 Агробизнес – ПВД,  Кооперация, Исперих, ул. Васил Априлов, зърнени храни 

 Агро КАИ, Исперих, ул. Ахинора 1,  производство на зърнени храни 

 АГРОЛАВ ЕООД, Исперих, ул. Беласица 19 

 Агроплант, Разград, с. Китанчево, зърнени, клубеноплодни, технически и 

фуражни култури 

 Агрохоук, ЕООД, Исперих, ул. Стефан Караджа 22 

 АКАС-Айдин Мехмед ЕТ, Исперих, ул. Вихрен 29 

 Вискови ЕООД, Исперих, ул. 6-ти Септември 10 

 Глобал Саш БГ ЕООД, ул. Стефан Караджа 20 

 Еврокомерс ООД, Иван Кръстев 34, пшеница, ечемик, слънчоглед 

 Емин Шабан 1 ЕТ, Исперих, ул. Дунав 33 

 ЕТ "Лейбер - Мехмед Мухарем", с.Старо селище, ул."Христо Ботев" №7 

 ЕТ,,Зейти Мехмед", с. Печеница 

 Земеделска кооперация „Бъдеще“, с.Вазово 

 ЗК Единство с.Китанчево 

 Кит Агро ЕООД, Исперих, ул. Ахинора 82 

 Любомир Петков Тодоров ЕТ, Исперих, ул. 6-ти септември 3 

 МБМ-97 ЕООД, Исперих, ул. Лудогорие 41 

 ОДЕСА ТРЕЙД ЕООД, с. Малко Йонково 

 ПК Добруджа, с. Райнино 

 Пенков ЕООД, Цар Симеон 7 

 „Райков-Префере-Свилен Райков“ ЕТ, Исперих, ул. Иван Кръстев 45, 

производство на пшеница, ечемик и слънчоглед, услуги със земеделска техника 

 Томаш - Джелял Етем ЕТ, Исперих, ул. Камчия 8 

 Томис естейтс ЕООД, Исперих, ЖП Гара, производство на зърно 

 Хемус-96- ЕТ, ОНУР АЗЕМ 

 ЧЗК "Арда 89" – с. Подайва 

Сред арендаторите, които отглеждат зърнени култури в землищата на община Исперих 

са и други големи фирми от Северна България - „Аграком” ООД (Разград), Неврокоп 

2007 ЕООД (Търговище), LIGNUM холдинг (Русе), Агро Корект (Габрово), Йоанаагро 

ООД (Разград), Хемус 96 – Осман Азем (Разград). 

Както става ясно от данните, предоставени от ОДЗ „Разград“ за последната стопанска 

година, увеличаването на ИЗП и обработваемите площи е свързано предимно с 

увеличаването на зърнените, техническите и фуражните култури, които вече заемат над 

70% от земеделската земя. Площите със зеленчуци, трайните насаждения – овошки и 

лозя, както и семейните градини след 2007-ма почти изчезват от територията, като това 

е тенденция, характерна за цяла Северна България. Едва в последните няколко години, 

във връзка с целенасоченото субсидиране на т.нар. „чувствителни сектори“, в които 
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влизат и плодовете и зеленчуците, както и етерично-маслените култури, в тази сфера се 

наблюдава известно възстановяване. Трябва да се каже, че у нас по принцип пресните 

зеленчуци, пъпеши и дини на открито се отглеждат предимно в Южна България. В 

Южен централен район са съсредоточени 43% от площите, заети със зеленчуци в 

страната.  Трайните насаждения обаче, освен в Югоизточния район и в Южния 

централен, вече преобладават и в Северния централен район, в който се пада и 

територията на МИГ. Именно в Северния централен район са регистрирани най-

големите по размер земеделски стопанства от този тип -  средно 2.72 дка, при среден 

размер за страната от 1.82 дка, което обаче се дължи на появата на големи стопанства, а 

не на увеличаване размера на площите на по-малките. 

Площите засети с пресни зеленчуци на територията на община Исперих остават 

минимални – едва 133, 8 дка, площите с трайни насаждения – овошки и лозя са малко 

повече – съответно 5150,1 дка плодове и 16,1 дка с лозя. 134 дка са засети с лавандула, 

което е новост за общината.  

Област Община Култури Засети 

площи (дка) 

Площи за 

реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 

Добив в  

тона 

Зеленчуци на открито 

Разград Исперих Картофи 33,7 33,7 20 17,8 

Разград Исперих Зеле 9,7 9,7 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Дини 12,4 12,4 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Пъпеши 4,8 4,8 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Пипер на 

открито 

2,9 2,9 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Домати на 

открито 

8 8 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Краставици 

на открито 

62,3 62,3 62,3 93,45 

Общо:   133, 8    

Източник ОДЗ „Разград“, 2020 г. 

Както се вижда от таблицата, площта заета с пресни зеленчуци продължава да 

намалява, като при преброяването на земеделските стопанства през 2003 г. тя е била 

1 482 дка, през 2010 – 145 дка, а сега е общо 133,8 дка, т.е. намалението е повече от 10 

пъти. От зеленчуците най-много се отглеждат краставици и картофи, намалели са 

площите с домати, които по предишни данни на МИГ (изследване през 2015 г.) са се 

отглеждали на 10 дка, а сега само на 8 дка. Спад има и при дините и пъпешите, които от 

2000 дка през 2012 и 100 дка през 2016 г. намаляват на едва на 17,2 дка в последната 

година.  ОДЗ „Разград“  не е подало никакви данни за площите, засети с тикви, които са 

традиционна култура за общината. За 2015 г. от ОСЗ „Исперих“ са подадени данни за 

4 300 дка с тикви, което вероятно е във връзка с приоритетното субсидиране на това 

производство. Като куриоз от статистиката на Евростат се сочи факта, че  през 2016 г. 
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България е била водещ производител на тикви в ЕС, задминавайки Испания, Франция, 

Германия и Португалия с реколта от 133 000 тона. През следващата година субсидията 

вече не се отпуска и производството у нас се връща на обичайните си нива от 20 тона 

годишно, а площите засети с тикви драстично намаляват. Все пак на територията на 

община Исперих в доста от стопанствата продължават да се отглеждат тикви за семки 

(за които има пазар у нас и в чужбина). На територията има само няколко малки 

оранжерии, които не оказват съществено влияние върху сектора. По схемата за 

обвързано подпомагане за зеленчуци през 2019 г. от община Исперих са подадени едва 

9 заявления от 7 земеделски производители.  

При плодовете най-много площи са заети със сливи, череши и по-малко вишни. 

Увеличили са се чувствително насажденията с орехи, което е пак поради 

приоритетното субсидиране на черупчестите плодове в миналия програмен период. В 

сравнение с предишни години, относително се запазват  площите с малини и ягоди.  

Област Община Култури Засадени 

площи (дка) 

Площи за 

реколтиране (дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 
Добив в  

тона 

Разград Исперих Ябълки 44,6 44,6 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Праскови 29 29 29 20,3 

Разград Исперих Сливи 2189,1 2189,1 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Вишни 148,6 148,6 148,6 54,98 

Разград Исперих Череши 1346 1346 1346 632,6 

Разград Исперих Орехи 1322,8 1322,8 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Малини 30 30 30 3 

Разград Исперих Ягоди 70 70 70 35 

Разград Исперих  Лозя с 

десертни 

сортове  

16,1 16,1 Предстои 

реколтиране 

 

Разград Исперих Лавандула 134 134 134 26,8 

Източник ОДЗ „Разград“, 2020 г. 

Повече от половината от черешовите насаждения са на компанията „Агротайм“ (700 

дка) в две черешови градини – край село Подайва и по-новата „Регина“ край град 

Исперих с 12 сорта череши, като  продукцията се изнася във Великобритания в две 

големи търговски вериги. Както вече се каза, българските череши имат много добър 

пазар в страните на ЕС  - и пресни, и в обработен вид. „Агротайм“ произвежда и други 

плодове под фирмената марка „Бориса“. През 2017 г.  в сътрудничество с израелската 

компания „Бен Дор“ дружеството създава експериментална овощна градина от още 100 

дка за нови сортове кайсии, сини сливи, праскови, ябълки и круши. Фирмата изгражда 

и плодов център в Исперих, който е най-големият в североизточна България и в който 

се сортира, пакетира и търгува продукция и на други по-малки производители от 

района. „Агриел” ЕООД от гр. Исперих отглежда 11,8 дка от сливи и 9,5 дка череши, 

като чрез проект по мярка 6.1 черешовите насаждения ще бъдат увеличени с още 10 дка 

през следващите години.  ЕТ „Зейти Мехмед“ от село Печеница от лятото на 2019 г. 
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отглежда ягоди на обща площ от 30 дка. Плодове се произвеждат и от  ЕТ "Райков-

Префере-Свилен Райков", ЕТ „Томаш-Джелял Етем“, „Агробил“ ЕООД, „Зита Фрут“ 

ЕООД, ЗП Гюлюстун Ферад, П Емел Шефкет. За 2019 г. подадените заявления по 

схемата за обвързано подпомагане на плодове от община Исперих са 68 от 61 

земеделски производители.  

5.2.Животновъдство 

След първоначалния срив на животновъдството през 90-те години, след приемането ни 

в ЕС в цялата страна секторът започва да се възстановява с бавни, но стабилни темпове, 

най-вече с помощта на целенасочената подкрепа на субсидиите за подсекторите на 

месото и млякото. При всички категории животни има тенденция към повишение на 

броя им, въпреки същественото намаление на броя на стопанствата. И в този сектор 

фермите се уедряват и стават все по-пазарно ориентирани, като т.нар. промишлено 

земеделие навлиза и в животновъдството. Характерът на производствената дейност 

вече предполага създаване на земеделски стопанства в райони, в които осигуряването с 

фураж е предпоставено от усвояване на продукти и остатъци от зърнените култури, т.е.  

големи животновъдни стопанства се появяват и в северна България. Северният 

централен и Североизточният райони вече изпреварват двата от южните райони, 

например в млечното животновъдство. Броят млечни крави в Северния централен е 

40 236, разпределени в 3 511 стопанства, а в Югозападния - 24 029, разпределени в 

6 779 стопанства. Вижда се, че на север животновъдните стопанства са двойно по-

малко, при по-голям брой животни, т.е. очевидно са много по-големи като размер. 

Развитието на сектора животновъдство на територията на МИГ Исперих следва 

тенденции, сходни на тези в страната - запазване или увеличаване броя на животните от 

всички категории, драстично намаляване броя на стопанствата, уедряване и все по-

пазарно ориентиране на производството, затваряне на цикъла и добавяне на стойност 

чрез диверсификация на големите зърно-производствени стопанства с животновъдна 

дейност.  Според данни от регистрите на БАБХ, животновъдните стопанства в община 

Исперих през 2020 г. са общо 961. При свинете и птиците на регистрация подлежат 

само промишлените ферми – т.е. по-малките стопанства не са отбелязани. При всички 

случаи броят на стопанствата е намалял драстично – при ПЗС 2010 г. те са били 4 668 

срещу 961 през 2020 г. Броят животни се запазва относително постоянен. 

Вид 2010 2015 2020 

 Животни  Стопанства Животни Стопанства Животни Стопанства 

говеда 4 910 911 4376 няма данни 4 431 319 
млечни крави 2 754 847 3601 52 2 227 47 
овце 5 907 726 6600 няма данни 6 040 385 
кози 939 387 1248 няма данни 1 610 52 
свине 34 927 136 36509 няма данни 34 595 1* 
птици 46 413 1 544 72900 няма данни 195 863 6* 
Пчелни сем.  2 789 107 4 878 80 3 169 150 

Източник ПЗС 2010, регистри на БАБХ 2020 г.  

*Отчетени са само промишлените ферми, броят свине и птици е по-голям, както и 

броят на стопанствата, които ги отглеждат.  
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Обектите, в които се отглеждат говеда и крави на територията на МИГ Исперих са 319, 

като обшият брой животни е 4 431. Големите стопанства с над 100 животни са само 6. 

Кравефермата в Драгомъж е на „Караджа фаг“ и е с капацитет 1000 крави и говеда, в 

момента има 889, млечните крави са 489. Фермата в Старо селище е на ЕТ"ЛЕЙБЕР-

Мехмед Мухарем", тази в град Исперих на ЗПК "Хан  Аспарух". Само  41 стопанства са 

с над 20 глави животни и отглеждат 3 548 от животните, т.е. в 13% от стопанствата се 

отглеждат 80% т животните. Останалите 278 стопанства имат по 1-2, рядко над 10 ЖЕ и 

очевидно не ги използват с пазарни цели, а по-често за задоволяване на собствените 

потребности. В таблицата са данните за стопанствата с над 20 животни, списъкът на 

всички стопанства, отглеждащи говеда и крави е в Приложение 1.  

Община Селище № ОЕЗ Вид ОЕЗ Вид Бр.животни 

Исперих Белинци 7432-0079 Животновъден обект говедо 61 

Исперих Белинци 7432-0114 Животновъден обект говедо 22 

Исперих Белинци 7432-0116 Животновъден обект говедо 93 

Исперих Белинци 7432-0121 Животновъден обект говедо 29 

Исперих Белинци 7432-0135 Животновъден обект говедо 21 

Исперих Вазово 7422-0188 Животновъден обект говедо 21 

Исперих Голям Поровец 7444-0028 Животновъден обект говедо 42 

Исперих Голям Поровец 7444-0195 Животновъден обект говедо 55 

Исперих Делчево 7427-0118 Животновъден обект говедо 35 

Исперих Драгомъж 7419-0020 Животновъден обект говедо 899 

Исперих Духовец 7435-0115 Животновъден обект говедо 32 

Исперих Духовец 7435-0138 Животновъден обект говедо 261 

Исперих Исперих 7400-0001 Животновъден обект говедо 45 

Исперих Исперих 7400-0299 Животновъден обект говедо 81 

Исперих Исперих 7400-0409 Животновъден обект говедо 46 

Исперих Исперих 7400-0422 Животновъден обект говедо 51 

Исперих Исперих 7400-0437 Животновъден обект говедо 42 

Исперих Йонково 7450-0105 Животновъден обект говедо 35 

Исперих Йонково 7450-0164 Животновъден обект говедо 40 

Исперих Китанчево 7430-0192 Животновъден обект говедо 127 

Исперих Конево 7442-0018 Животновъден обект говедо 84 

Исперих Конево 7442-0064 Животновъден обект говедо 25 

Исперих Къпиновци 7434-0072 Животновъден обект говедо 26 

Исперих Лудогорци 7445-0018 Животновъден обект говедо 80 

Исперих Лудогорци 7445-0081 Животновъден обект говедо 43 

Исперих Лудогорци 7445-0243 Животновъден обект говедо 182 

Исперих Лъвино 7439-0160 Животновъден обект говедо 76 

Исперих Лъвино 7439-0290 Животновъден обект говедо 55 

Исперих Малък Поровец 7429-0019 Животновъден обект говедо 63 

Исперих Малък Поровец 7429-0089 Животновъден обект говедо 31 

Исперих Печеница 7428-0013 Животновъден обект говедо 109 

Исперих Подайва 7431-0218 Животновъден обект говедо 27 

Исперих Подайва 7431-0297 Животновъден обект говедо 20 
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Исперих Райнино 7421-0055 Животновъден обект говедо 92 

Исперих Райнино 7421-0187 Животновъден обект говедо 21 

Исперих Свещари 7423-0196 Животновъден обект говедо 27 

Исперих Старо селище 7447-0007 Животновъден обект говедо 32 

Исперих Старо селище 7447-0131 Животновъден обект говедо 407 

Исперих Тодорово 7425-0110 Животновъден обект говедо 21 

Исперих Тодорово 7425-0117 Животновъден обект говедо 47 

Исперих Яким Груево 7443-0097 Животновъден обект говедо 42 

Източник БАБХ, 2020 г. 

Млечните крави са общо 2 227 за цялата община, разпределени в 47 стопанства. От тях 

30 стопанства имат над 20 крави и отглеждат общо 2 010 животни, като тези с над сто 

бройки са едва 4 ферми. Обектите с всички млечни крави са в Приложение 2.  

Община Населено място № ОЕЗ Животни (брой) 

Исперих Белинци 7432-0079 61 

Исперих Белинци 7432-0114 20 

Исперих Белинци 7432-0116 70 

Исперих Белинци 7432-0135 21 

Исперих Голям Поровец 7444-0028 23 

Исперих Драгомъж 7419-0020 28 

Исперих Драгомъж 7419-0026 489 

Исперих Духовец 7435-0116 32 

Исперих Исперих 7400-0001 172 

Исперих Исперих 7400-0300 71 

Исперих Исперих 7400-0420 41 

Исперих Исперих 7400-0437 51 

Исперих Исперих 7400-0478 36 

Исперих Йонково 7450-0119 26 

Исперих Йонково 7450-0164 15 

Исперих Китанчево 7430-0314 56 

Исперих Конево 7442-0019 77 

Исперих Конево 7442-0079 25 

Исперих Лудогорци 7445-0003 20 

Исперих Лудогорци 7445-0033 44 

Исперих Лудогорци 7445-0249 115 

Исперих Малък Поровец 7429-0080 53 

Исперих Малък Поровец 7429-0090 21 

Исперих Печеница 7428-0015 60 

Исперих Подайва 7431-0222 20 

Исперих Райнино 7421-0187 71 

Исперих Свещари 7423-0198 21 

Исперих Старо селище 7447-0140 204 

Исперих Тодорово 7425-0149 29 

Исперих Яким Груево 7443-0100 38 

Източник БАБХ, 2020 г. 
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Овцете са 6 040 броя, разпределени в 385 стопанства. Около 75% от общия им брой 

(4 516) се отглеждат в 39 обекта – 10% от всички стопанства. Останалите 1524 овце се 

гледат в 344 стопанства, които рядко имат над 10 животни. Обектите с над 100 животни 

са 11. В таблицата са отбелязани само стопанства с над 20 ЖЕ, списъкът на всички 

стопанства, отглеждащи овце е в Приложение 3 

Община Селище № ОЕЗ Вид ОЕЗ Вид Животни (брой) 

Исперих Белинци 7432-0004 Животновъден обект овца 247 

Исперих Белинци 7432-0180 Животновъден обект овца 361 

Исперих Вазово 7422-0117 Животновъден обект овца 90 

Исперих Голям Поровец 7444-0028 Животновъден обект овца 92 

Исперих Делчево 7427-0043 Животновъден обект овца 28 

Исперих Делчево 7427-0114 Животновъден обект овца 165 

Исперих Исперих 7400-0031 Животновъден обект овца 48 

Исперих Исперих 7400-0526 Животновъден обект овца 21 

Исперих Йонково 7450-0006 Животновъден обект овца 39 

Исперих Йонково 7450-0122 Животновъден обект овца 123 

Исперих Йонково 7450-0404 Животновъден обект овца 23 

Исперих Йонково 7450-0557 Животновъден обект овца 20 

Исперих Китанчево 7430-0036 Животновъден обект овца 74 

Исперих Китанчево 7430-0040 Животновъден обект овца 160 

Исперих Китанчево 7430-0093 Животновъден обект овца 78 

Исперих Китанчево 7430-0129 Животновъден обект овца 334 

Исперих Китанчево 7430-0155 Животновъден обект овца 24 

Исперих Китанчево 7430-0202 Животновъден обект овца 66 

Исперих Китанчево 7430-0287 Животновъден обект овца 23 

Исперих Китанчево 7430-0313 Животновъден обект овца 162 

Исперих Китанчево 7430-0316 Животновъден обект овца 59 

Исперих Китанчево 7430-0323 Животновъден обект овца 60 

Исперих Къпиновци 7434-0078 Животновъден обект овца 56 

Исперих Къпиновци 7434-0087 Животновъден обект овца 204 

Исперих Лудогорци 7445-0087 Животновъден обект овца 34 

Исперих Лудогорци 7445-0108 Животновъден обект овца 97 

Исперих Малко Йонково 7450-0535 Животновъден обект овца 83 

Исперих Малък Поровец 7429-0118 Животновъден обект овца 137 

Исперих Печеница 7428-0035 Животновъден обект овца 286 

Исперих Печеница 7428-0073 Животновъден обект овца 83 

Исперих Подайва 7431-0089 Животновъден обект овца 29 

Исперих Подайва 7431-0132 Животновъден обект овца 46 

Исперих Райнино 7421-0024 Животновъден обект овца 325 

Исперих Райнино 7421-0170 Животновъден обект овца 86 

Исперих Райнино 7421-0191 Животновъден обект овца 26 

Исперих Старо селище 7447-0063 Животновъден обект овца 64 

Исперих Старо селище 7447-0170 Животновъден обект овца 550 

Исперих Тодорово 7425-0221 Животновъден обект овца 93 

Исперих Яким Груево 7443-0034 Животновъден обект овца 20 
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Подобно е и положението с козите - 1 610 броя в 52 стопанства. От тях 1 498 броя 

(93%) се отглеждат в 11 големи стопанства (21%). Обектите с над 100 животни са едва 

7. Всички обекти с кози са в Приложение 4.  

Община Селище № ОЕЗ Вид ОЕЗ Вид Животни (брой) 

Исперих Белинци 7432-0004 Животновъден обект коза 209 

Исперих Белинци 7432-0016 Животновъден обект коза 20 

Исперих Драгомъж 7419-0041 Животновъден обект коза 102 

Исперих Духовец 7435-0174 Животновъден обект коза 100 

Исперих Китанчево 7430-0129 Животновъден обект коза 127 

Исперих Лудогорци 7445-0270 Животновъден обект коза 57 

Исперих Малък Поровец 7429-0096 Животновъден обект коза 204 

Исперих Печеница 7428-0073 Животновъден обект коза 74 

Исперих Свещари 7423-0087 Животновъден обект коза 90 

Исперих Средоселци 7433-0042 Животновъден обект коза 360 

Исперих Старо селище 7447-0182 Животновъден обект коза 155 

Източник БАБХ, 2020 г. 

На територията на община Исперих се намира една от 67-те промишлени свинеферми в 

България. Тя е и от най-големите, разположена на 25 ха с 40 халета и заявен капацитет 

80 хил. прасета. Свинете-майки са 3400, нерезите са внос от Дания. В комплекса са 

въведени и енероспестяващи технологии. В района няма ферми за свине от тип А и тип 

Б, всички останали животни са в малки домашни стопанства, които до миналата година 

(преди чумата по свинете) не подлежаха на регистрация. 

Община Нас.място Капацитет 

в момента 

Брой 

животни 

Тип Собственик 

Исперих  Исперих 40 000 34595 промишлена  АГРОТАЙМ ЕООД 

Източник БАБХ, 2020 г. 

В общината има 4 големи ферми за бройлери, като 2 от тях имат обекти в различни 

населени места. 

Община Населено 

място 
Собственост Ж. Обект № Капацитет 

Исперих Лъвино „ЕМ-СИ-89” ЕООД 7439-0310 19 194 

Исперих Лъвино „ЗО-ЗАМ“ ЕООД 7439-0313 30 786 

Исперих Лъвино „НАРСЕЛ“ ООД 7439-0315 49 053 

Исперих Исперих „ЗО-ЗАМ“ ЕООД 7400-0600 30 880 

Исперих Исперих "СИНЕРЖИ ГРУП" ООД 7400-0601 79 980 

Исперих Лудогорци „НАРСЕЛ“ ООД 7445-0290 35 950 

Източник БАБХ, 2020 г. 

Фирмата „ЗО-ЗАМ“ ЕООД е регистрирана в с. Йонково и има два обекта за отглеждане 

на птици, като този в град Исперих е бивша преустроена кравеферма. Технологията е 

подово отглеждане, при което пилетата се движат свободно. Фирмата е сред големите 

местни доставчици на „ПИЛКО” ООД (Разград) – най-голямата компания за пилета в 

България. „НАРСЕЛ“ ООД е с регистрация в село Липник (община Разград), като 
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капацитетът на обекта в с. Лъвино е увеличен до 60 хил. птици и също работи за 

„ПИЛКО” ООД. „ЕМ-СИ-89” ЕООД отново е фирма от село Липник, като освен 

фермата в Лъвино, притежава и ферма в с. Добротич, област Варна с капацитет 38 223 

пилета.  

Някои от големите земеделски фирми на територията на МИГ Исперих отглеждат и 

дивеч. Дивеч се отглежда и в държавното горско стопанство „Воден-Ири Хисар“.  

Община Населено 

място 

Собственик Рег. № на 

стопанството 

Капацитет 

Исперих гр. Завет "СЕВЕРАГРО" 

ЕООД, имот № 

217001; адрес на 

собственика - гр. 

Исперих, ул. "Ст. 

Караджа" 20 

7330- 0744 200 бр. елени -лопатари; 

муфлони; диви свине 

Исперих с. Тодорово Караджа - Фаг ООД; 

с. Тодорово, 

стопански двор; 

адрес на собственика 

гр. Исперих, ул."Ст. 

Караджа" 20 

7425 - 0222 60 бр. муфлон; 150 бр. диви 

свине; 60 бр. - елен. 

Исперих с. Делчево ЕТ "САЛИМЕТ- 

Сали Мехмед";с. 

Делчево, стопански 

двор; с. Делчево, 

ул."Ахелой" 14 

7427 - 0137 30 бр. диви свине;  200 бр. 

елен 

Исперих с. Райнино   СЦДП"ДП,ТПДЛС 

"ВОДЕН - ИРИ 

ХИСАР" с. Райнино; 

имоти по опис, 

гр.Завет 

7421 - 0225 701 бр. - благороден елен; 

диво прасе; сърна;  

Източник БАБХ, 2020 г. 

Пчеларството е сектор с дългогодишни традиции и поради ниската първоначална 

инвестиция, се развива във всички райони на страната, вкл. и в слабо развитите. В 

последните години заради здравословните и лечебни свойства на пчелния мед и 

пчелните продукти се наблюдава засилен интерес и търсене от страна на потребителите 

и съответно все повече стопани се ориентират към този продукт. На територията на 

МИГ Исперих кошери с пчели има във всички населени места. Съобразно тенденциите 

в страната обаче, пчелините се увеличават, но пчелните семейства намаляват. 

Намалението броя на пчелите се дължи на редица проблеми на сектора не само у нас, 

но и в ЕС – измиране на пчелите от болести и заради засиленото пръскане с пестициди, 

неблагоприятни климатични условия. Пчелините на територията на МИГ са 150, като 

61 от тях са с над 50 пчелни семейства, а 27 са с над 100 пчелни семейства. Наблюдава 

се появата на големи стопанства за мед с над 150 семейства, тенденция характерна и за 

България – за 2019 г.  професионалните стопанства, отглеждащи 150 и повече пчелни 

семейства, се увеличават с 36,7% на годишна база, а пчелните семейства в тях – с 

29,6%. В таблицата по-долу са отбелязани пчелините с над 50 семейства, всички 

пчелини са в Приложение 5. 
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Рег. № на 

пчелина 

Местонахождение на пчелина Име, презиме и фамилия на 

собственика 

Пчелни 

семейства 

7432-0043 с.Белинци, ул."Искър" 23 Ариф Махмуд Кадир 190 

7450-0486 с.Йонково, ул."Огоста" 2 Абтула Ниязи Мехмед 75 

7450-0421 с.Йонково, ул."Алабин" 2 Гюлджан Ружди Рашид 100 

7423-0170 с.Свещари,ул."Лудогорие" 20 Георги Драганов Георгиев 90 

7421-0195 с.Райнино,ул."Хр.Ботев" 85 Пенка Михайлова Атанасова 60 

7444-0218 с.Голям Поровец Николай Милков Иванов 252 

7400-0447 гр.Исперих,ул.6-ти септември" 13 Селиха Хасан Рашидова 68 

7439-0101 с.Лъвино,ул."Васил Априлов" 1 Хакъ Исмаил Ибрям 67 

7439-0255 с.Лъвино,ул."Теменуга" Никола Тодоров Пашов 100 

7419-0060 с.Драгомъж,ул."Е.Пелин" 31 Димитър Георгиев Недев 82 

7421-0186 с.Райнино,ул."Хр.Ботев" 23 Марин Георгиев Недев 105 

7429-0048 с.Малък Поровец,ул.Осогово 28 Валентин Иванов Петров 60 

7425-0005 с.Тодорово, имот 022005 Бейхан Иса Ахмед 160 

7400-0454 гр.Исперих, пояс м/у Исперих и Лъвино Станчо Проданов Колев 50 

7435-0103 с.Духовец,ул."Н.Вапцаров" 55 Ридван Хъкмет Сюлейман 80 

7450-0536 с.Йонково,отдел 1065 Седат Ведат Рашид 100 

7443-0122 с.Яким Груево ул.Милин камък 8 Пламен Иванов Иванов 100 

7431-0416 с.Подайва местност" Джибер юртлу" Сехер Сали Джелил 120 

7444-0249 с.Голям Поровец ул.Цар Калоян 7 Стоян Георгиев Русев 120 

7423-0169 с.Свещари ул.Беласица 13 Никола Кънев Денчев 50 

7450-0522 с.Малко Йонково ул.Марица 14 Денис Февзи Мехмед 70 

7447-0167 с.Старо селище ул.Абритус 4 Бахар Ахмед Яхов 124 

7432-0178 с.Белинци, ул."Яне Сандански"6 Ариф Махмуд Кадир 220 

7429-0025 с.Малък Поровец,имот № 46913.121.3 Веселин Димитров Драев 200 

7443-0124 с.Яким Груево,ул.Милин камък 7 Недка Стоянова Иванова 50 

7421-0215 с.Райнино,ул.Христо Ботев 58 Георги Георгиев Спасов 86 

7448-0122 с.Бърдоква,ул.Вежен 4 Ружди Керим Акиф 50 

7400-0387 гр.Исперих,ул.Хан Аспарух 9 Калоян Стоянов Георгиев 52 

7421-0111 с.Райнино,ул.Иван Вазов 14 Христо Станчев Петров 60 

7444-0248 с.Голям Поровецул.Драва 3 Йордан Димитров Аргилов 56 

7400-0557 гр.Исперих,ул.Рила 2 Евгени Генчев Априлов 50 

7442-0058 с.Конево,ул.Хан Аспарух"20 Живко Иванов Дочев 83 

7450-0539 с.Йонково,местност"Тетралик" Сибел Кямил Кадир 50 

7429-0055 с.Малък Поровец, ул.Васил Левски №63 Галин Петров Друмев 72 

7439-0205 с.Лъвино;Горска територия;№1144 Добромир Валентинов Добрев 100 

7444-0239 с.Голям Поровец;ул.Драва №18 Емине Якуб Хакъ 100 

7450-0523 с.Йонково ул.Абритус №6 Семра Тюрхан Мехмед 70 

7429-0026 с.Малък Поровец;ул.Витоша №27 Ивайло Любенов Иванов 60 

7445-0286 с.Лудогорци; ул.Вихрен №11 Шабан Шефкет Али 60 

7442-0059 с.Конево;ул.Баба Парашкева №74 Свилен Миленов Станчев 53 

7423-0215 с.Свещари;ул.Христо Ботев №7 Евгени Генчев Великов 127 

7442-0027 с.Конево;ул.Баба Парашкева №18 Симеон Йорданов Семов 65 

7442-0081 с.Конево; ул.Баба Парашкева №3 Хр. Найденов;К. Георгиев 65 
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7400-0446 гр.Исперих; ул.Борис Савов №7 Тодор Георгиев Тодоров 50 

7400-0445 Гр.Исперих;местност "Коджа къшла"; Айдън Февзи Раим 120 

7444-0240 с.Голям  Поровец;ул.Ален мак; Севим Осман Рамадан 160 

7421-0222 с.Райнино; ул.Ал. Стамболийски №39 Иван Петров Иванов 51 

7431-0420 с.Подайва;местност Карши;имот 051001 Айтен Ерхан Кабил 100 

7448-0126 с.Бърдоква; VІІІ-129;квартал 18; Владимир Йорданов Аргилов  150 

7435-0176 с.Духовец; отдел 1122;подотдел Р Неджат Ариф махмуд  180 

7419-0072 с.Драгомъж; местност "Кьоклюк"; "Северагро"ЕООД 150 

7439-0391 с.Лъвино;местност "Коджаикинлик"; "Северагро"ЕООД 150 

7439-0390 с.Лъвино;местност "Арпалък; "Северагро"ЕООД 150 

7425-0230 с.Тодорово;местност "Край селото“ "Северагро"ЕООД 150 

7423-0210 с.Свещари; горска територия  1044 Димитър Веселинов Драев 100 

7439-0204 с.Лъвино, местност Джинавлу"; Сали Кадир Мехмед 50 

7439-0101 с.Лъвино; ул.Васил Априлов  №1 Хакъ Исмаил Ибрям 158 

7435-0177 с.Духовец;общ.Исперих;ул.Искър №11 Мерал Мехмед Хъкмет 56 

7428-0081 с.Печеница; ул.Добруджа №7 Садетин Сабритин Басри  58 

Източник, БАБХ, 2020 г. 

Пчелините с над 150 семейства са едва 11, като 4 от тях са на „Север-агро“, които имат 

общо 600 пчелни семейства, останалите са на физически лица. По данни на МЗХГ, през 

2020 г. най-голям брой пчелни семейства се отглеждат в Северния централен и 

Североизточния район – 44% от целия произведен мед се пада в тези райони. Пак 

според МЗХГ, около една трета от произведения мед се продава на преработвателните 

предприятия, като цената му в този случай е най-ниска (4,94 лв./кг), а чрез директни 

продажби на крайни потребители е реализиран едва 20% от меда, като тук цената е най-

висока (7,41 лв./кг). Българският мед е експортно ориентирана стока и лесно намира 

пазар в държавите в и извън ЕС, като близо половината се изнася. Проблем пред 

сектора обаче е вносът на мед, например от страни в Южна Америка (през 2019 г. са 

внесени 45 хил. тона срещу 12 хил. произведени в България), който е с по-ниско 

качество, но съответно с много по-ниска цена. Въпреки това, пчеларството е 

перспективен отрасъл, за който има голяма пазарна ниша. 

Както се вижда от изнесените данни, първичното земеделско производство на 

територията на МИГ Исперих е сравнително добре представено в повечето сектори. 

Извън зърнените и техническите култури, които представляват над 70% от селското 

стопанство, фирмите от този сектор започват да развиват и животновъдство, заради 

наличието на фуражи – млечно говедовъдство, овцевъдство, козевъдство, промишлено 

производство на свине и птици, пчеларство. Растениевъдството също започва да се 

диверсифицира чрез увеличаване отглеждането на различни видове плодове. Важно е 

да се отбележи, че това се прави предимно в големите стопанства, които са осигурили 

пазар за продукцията си. Много голяма част от стопанствата на територията остават 

малки или много малки и продължават да изпитват трудности в развитието на 

дейността си., като именно те имат нужда както от подпомагане, така и от сдружаване, 

за постигане на по-добри позиции на пазарите и за изкупните цени.  
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5.3.Преработка на храни 

Поради структурирането на земеделието около зърнения сектор, чиято продукция се 

изнася като суровина, както и заради наличието в областта на големи предприятия, 

които изкупуват първичната продукция („Пилко“, „Амилум“), преработвателният 

сектор на храни е слабо представен на територията на МИГ Исперих. По-едрите 

преработватели са двама – бившият Хладилно-консервен комбинат (Дестилерия 

„Исперих“) и „Агротайм“, и двата в областта на плодовете и зеленчуците, както и 

производство на спиртни напитки.  На територията има и няколко по-малки 

преработватели в сферата на животновъдството. 

„Хладилно - Консервен Комбинат” АД  е наследник на държавното предприятие със 

същото име, което се занимава с производство на зеленчукови и плодови консерви. В 

момента компанията произвежда предимно високо алкохолни дестилати и ракии и по-

малко замразени плодове и зеленчуци, доматени и плодови концентрати, плодови и 

зеленчукови консерви. Според собствениците, заводът работи далеч под капацитетните 

си възможности, съоръженията за дълбоко замразяване и съхраняване на продукцията 

са остарели и енергоемки. Единствено дестилерията (бивш цех на комбината) е с 

модерно оборудване и използва съвременни технологии и електронни системи за 

управление на процесите. Постоянно се работи и по усъвършенстване качеството и 

дизайна на продуктите с марка „Ракия Исперих“. Предприятието произвежда плодови 

ракии – сливова, дюлева, крушова, кайсиева, черешова, смокинова в три класа – 

традиционни отлежали и премиум резерва, както и някои редки видове – ракия от бъз и 

арония, тиквена и пъпешова ракия. В повечето случаи суровините не са местни – 

къпините се доставят от района на Ботевград, смокините от Сандански, аронията от 

Шумен, тиквите от Силистра, пъпешите от Любимец, дюлите от Цалапица. Предлага се 

и услуга производство на ракия със собствена за клиента марка, в дестилерията се 

прави и водка. За 2019 г. дружеството е в топ 20 (на 20-то място) на предприятията в 

България с най-бърз растеж на приходите, като отбелязва 38.8% увеличение и приходи 

от 5.056 млн. лева. 

„Агротайм“ ООД разполага с четирипоточна електронна линия за охлаждане и 

опаковане на череши, а от 2018 г. разширява дейността си с линия за сортиране, 

охлаждане и опаковане на кайсии, сливи, праскови и нектарини с капацитет 2.6 тона на 

час. През 2019 г. фирмата изпълнява проект за  1 655 163 лева по подмярка 4.2, по 

който се изгражда цех за преработка на костилкови плодове. Хладилните помещения на 

„Агротайм“ са с капацитет 1000 тона, има камера за шоково замразяване и две камери 

за съхранение в модифицирана среда, които вместо кислород използват азот и 

въглероден двуокис, като черешите и кайсиите  могат да престоят до два месеца. Това 

са и единствените такива камери за череши и кайсии в България, като има подобни 

само за ябълки. Базата е сертифицирана по BRC, за гарантиране качеството и 

безопасността на хранителните продукти. Наскоро компанията започва производство 

на плодови ликьори, съвместно с партньори от Великобритания. Първите им продукти 

са ликьор „трънков джин“ – приготвен от диви трънки от околностите на Исперих, и 

ликьор „дренков джин“ – приготвен от дренки, култивирани в овощните градини на 

фирмата. 



60 
 

Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) подава данни за следните 

преработватели на територията на МИГ Исперих. 

Продукти от растителен произход 

Зърнени храни 

 ЕТ"Айдемо-Гюлшен Ехлиман", Исперих, ул."Въча"1, тестени закуски, кори, юфка 

 "БИЛ - СЕВ" ЕООД, Исперих, ул."Шести Септември" №24, хляб, хлебни изделия 

 "ВЕСНА 2010" ООД, Исперих, ул."Захари Стоянов" №19, хляб, хлебни изделия, 

тестени закуски 

 "АГРОТАЙМ" ЕООД, Исперих, Стопански двор 2, жито, слънчоглед, ечемик, 

царевица 

 "ШАХМЕРАН" ЕООД, село Лъвино, ул."Освобождение", кори, юфка 

 "Бред -2009"ЕООД, Голям Поровец, "Опълченска"№23, хляб, хлебни изделия, 

тестени закуски 

Плодове и зеленчуци 

 "АГРОТАЙМ" ЕООД, Исперих, имот № 000 050, ЕКАТТЕ 32 874, сграда №3, 

замразени, пресни 

Захар и сладкарски 

 "МЕРЛИН 79" ЕООД, Исперих, ул."Въча" №1, малотрайни сладкарски изделия - 

пасти, торти, сиропирани сладкиши 

 "Нио-1"ЕООД, Исперих, ул."Б.Савов"17, захарни изделия 

 "Иванова -Драганов"ООД, Исперих, ул."Васил Левски"11, блок Елба 65, тестени 

закуски, малотрайни сладкарски изделия - пасти, торти, сиропирани сладкиши 

Производство и бутилиране на напитки 

 "Ориент 2011"ЕООД, Тодорово, ул."Валентина Терешкова"1, боза 

Билки и подправки 

 Сали Мехмедали - Адонис - Комерс ООД, Изкупуване, производство, обработка и 

реализация на билки, подправки и горски плодове, Исперих, ул. Хан Аспарух, бл. 2 

Източник БАБХ, 2020 

Храни от животински произход 

Месо и месни 

 ЕТ "ЛОЗАНА - ФИКРЕТ САЛИЕВ", Исперих, ул."Васил Левски"145 

 ЕТ "Нели-Надежда Желязкова", Исперих, ул."Христо Ясенов"2 

 ВЕСНА 2010" ООД, Исперих, ул."Вежен"2 

Млечни продукти 

 Дива - 02 ООД, Валентин Друмев, Исперих, ж.к. Васил Априлов бл. 1, 

Производство на сирене и кашкавал 

 ЕТ ”Ивайло- Милена Станчева”, Исперих, ул. Валентина Терешкова, 1 Б 

 "ШАМИ ГРУП ШХШ" ООД, Исперих, Стопански двор 1 

 "БОРИСОВ И СИН" ООД,  Старо селище, Захари Стоянов 1  

 "Джеферови"ЕООД, село Драгомъж, ул."Димитър Полянов"9 

 "Атмаджа" ЕООД, с. Вазово, мляко и млечни продукти, ул. Ал. Стамболийски 81 

Източник БАБХ, 2020 

Прави впечатление, че големите производители в животновъдството нямат собствени 

мандри за преработка, а събират и извозват млякото си за големи 

млекопреработвателни заводи в страната. Малките мандри пък изкупуват мляко от 
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други производители в цялата област – всички те са в списъка на МЗХГ на фирмите-

изкупвачи на млечна суровина (общо 16 за област Разград). БАБХ няма данни за 

преработка на мед и пчелни продукти, нито за преработка на ядки и култивирани гъби 

на територията на МИГ.  

5.4.Биологично производство 

След приемането ни в ЕС, биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се 

сектори у нас, като според данните на МЗХГ, биологичните оператори са 20 пъти 

повече – 6660 през 2018 г. в сравнение с 2008 г., когато са били едва 311. 

Сертифицираните площи за отглеждане на биологични култури през последните 8 

години са се увеличили над 7 пъти. Този тип земеделие е подходящ именно за по-малки 

стопанства, тъй като изисква по-малки парцели, използва повече ръчен труд и 

предимно екстензивни методи, разчита на затворен цикъл, характерен за смесените 

стопанства – тор от животните за растенията, останките от растенията пък осигуряват 

храна за животните и т.н. В сферата на биологичното производство България се е 

ориентирала към някои нишови специфични продукти –  през 2019 г. страната ни е най-

големият производител в света на биологично розово и лавандулово масло, разраства се 

производството и на други биологични етерични масла, например от маточина и бял 

трън. В последните две години сме на трето място в ЕС по брой сертифицирани 

биологично пчелни семейства,  като при тях е и най-големият ръст - от 46 хил. през 

2010 г. до 264 хил. през 2018 г. По размер на сертифицирани площи за събиране на 

диворастящи плодове, билки и гъби, България е на трето място в ЕС, след Румъния и 

Финландия и на 8 място в света, което е благоприятно условие за развитие на нишово 

производство на биологични хранителни добавки, чайове, лекарства и екстракти.  От 

2015 година насам,  заемаме и едно от челните места в ЕС по площи с лозя отглеждани 

по методите на биологичното земеделие. 

Трябва да се има предвид обаче, че след бурния подем на биоземеделието, през 

последните три години у нас се наблюдава известен спад. Намалява броят на 

операторите в системата за контрол (биологичните производители и преработватели) – 

от 7262 (2016), през 6 822 (2017) до 6 660 (2018). Сертифицираните площи се 

увеличават, но и преразпределят -  площите със зърнени култури например рязко 

спадат от 30 940 ха (2016) на 16 602 ха (2017)  и леко започват да се възстановяват на 21 

019,4 ха през 2018 г. Най-осезаемо нарастват площите с трайни насаждения – от 30 

485,0 ха (2017) на 38 188,5 ха (2018). Площите с ароматни култури, медицински 

растения и подправки достигат 20 548,1 ха, което е с 3 688,8 ха повече на годишна база. 

Най-голям дял от тази група култури заемат площите с лавандула (7 021,5 ха), следвани 

от тези с резене (3 948,2 ха), кориандър (2 648,6 ха) и маслодайна роза (2 255,2 ха). 

Близо два пъти нарастват площите в система на контрол с пресни зеленчуци, пъпеши, 

ягоди и култивирани гъби, достигайки 5 526,8 ха. Секторът на биологичното 

животновъдство у нас остава много по-слабо развит от този на биологичното 

растениевъдство, като анализът на данните за последните години сочи тенденция към 

плавно увеличение на отглежданите по биологичен начин животни: основно говеда, 

овце, кози и пчели. 
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Когато се говори за потенциал за развитие на биологичното производство на 

територията на МИГ Исперих, трябва да се имат предвид и проблемите и рисковете на 

това производство. Малките размери на биологичните стопанства, съчетани с по-

ниските средни добиви в сравнение с еквивалентните конвенционални култури, 

дългият период на преход и начина на субсидиране на площ, в крайна сметка довеждат 

или до фалит, или обратно - до уголемяване размерите на стопанството, за да се 

получават по-големи субсидии, но без да има реално увеличение на добивите. Пример е 

биологичното пчеларство – вече се спомена, че България е сред лидерите в ЕС по брой 

регистрирани биологични пчелни семейства, но добивите на мед са все по-ниски на 

годишна база, тъй като много от пчеларите разширяват стопанствата си не за да 

добиват повече мед, а за да получат по-голяма субсидия. Не само у нас, но и в целия ЕС 

голяма част от биологичните ферми са напълно зависими от субсидиите и по тази 

причина често се отказват от биологичното производство. Друг проблем са и все по-

строгите правила и стандарти за сертифициране и контрол от страна на Брюксел – в 

последните години се затяга контролът и над самите сертифициращи организации, две 

от акредитациите са отнети, проверките на самите стопанства стават все повече и по-

стриктни. Като допълнителен фактор у нас действа и технологичното изоставане на 

българските биологични стопанства (много рядко използване на машини, примерно за 

борба с плевелите), високата цена на позволените препарати, липсата на достатъчно 

натрупан капитал, за да се изчака спокойно периода на преход, недостатъчното ниво на 

съвременни знания и прилагане на научните достижения в голяма част от биологичните 

ферми. В райони с монокултурно земеделие, какъвто е и този на МИГ, допълнителен 

риск носи липсата на гаранция, че в близост няма да се развива замърсяваща почвите и 

водите дейност, обработка с пестициди, пръскане от въздуха с препарати и т.н. 

Биологичното животновъдство е възпрепятствано от липсата на достатъчно 

производство на биологичен фураж. Спънка е и малкият брой преработвателни 

биологични предприятия в страната, особено за месо. Затова и много голяма част от  

българските биологични продукти се изнасят като първична продукция в ЕС или като 

суровини, което задържа развитието на биоземеделието в България като икономически 

ефективен сектор, произвеждащ висока добавена стойност.   

Въпреки че има предпоставки за развитие на биологично производство, на територията 

на МИГ, в момента то не е застъпено особено добре. Според новия регистър на 

биологичните производители на МЗХГ за 2020 г., от всички 191 оператори на 

биологична продукция за област Разград, в община Исперих има 19 сертифицирани 

производители. 

 Антон Тонев, село Вазово – 0 пчелни семейства засега, производителят има 

кошери и в село Осенец  (община Разград) – 350 пчелни семейства, 7 тона мед 

 Айдън Осман, с. Подайва, орехи – няма добив 

 Ахмед Бекир, с. Тодорово, орехи – 0,05 т., сено – 1 т. 

 Бейсим Расим, с. Белинци, люцерна – 90 тона, ягоди – 25 тона, череши – 67 тона, 

вишни – 35 тона, сливи – 7 тона 

 Веселин Драев, с. Малък Поровец, 2 пчелина,  мед 0,055 т. 

 Веселина Димитрова Василева, село Белинци, село Подайва, 3 т. орехи 
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 Владимир Иванов, с. Подайва, с. Конево, 1 т. орехи, 200 кг лешници 

 Гюлюстун Ферад, с. Дражомъж, сливи 10 т., орехи 1 т. 

 ДЕ ФЕШЪН ЕООД, гр. Исперих, мед – 1,3 тона 

 Диляна Атанасова, с. Малък Поровец, мед – 3 т. 

 Емел Шефкет, Исперих, вишни 

 Емине Хакъ, с. Малък Поровец, мед – 2 т. 

 Ердоан Шафкъ, с. Белинци, вишни – 8 т., 

 Илхан Хаккъ, с. Духовец, орехи – няма добив 

 Нехрун Осман,  с. Йонково, с. Лудогорци, сливи 4,5 тона,  5,5 тона в преход; 

тикви – 1 т., люцерна – 3 т. 

 Николай Иванов, с. Малък Поровец, мед – 1,8 т. 

 Синан Ахмед, с. Лъвино, сливи – 0,25 т, в преход – 0,25 т. 

 Тихомир Атанасов, с. Райнино, орехи – 0,20 т. 

 Томаш-Джелял Етем ЕТ, с. Вазово (площи в Лудогорци, Исперих, Старо 

селище), люцерна, резене, сливи, маточина 

Обхванати са секторите на биологичен мед – 6 производителя, орехите – 7 

производителя (4-ма обаче без добиви), плодовете: ягоди, череши, вишни, сливи – 7-ма 

производители. Три ферми произвеждат и биологична люцерна, една – тикви.  

Всъщност, по-големите биологични производители са петима – на плодове в село 

Белинци (2-ма), пак на плодове в селата Йонково и Лудогорци (един), на сливи и орехи 

в Драгомъж, на сливи, резене и маточина в с. Вазово. В сравнение с предишното 

изследване на МИГ през 2016 г. биологичните производители на територията са 

намалели с 1, като е възможно някои от сертификатите все още да не са вписани в 

новия регистър на МЗХГ (срокът е до края на годината). Например, стопанството на 

Зейти Мехмед в с. Печеница  декларира 50 т. ягоди, произведени по биологичен начин 

за 2019 г, но сертификатът все още го няма в регистъра.  

Когато се говори за развитие на биологично производство, трябва да се има предвид, че 

пазарът на пресни биологични плодове и зеленчуци е стеснен в сравнение с другите 

продукти – поради краткия си срок на годност те се транспортират трудно, затова 

производителите предпочитат да ги пласират на големи търговски вериги или на 

преработвателни предприятия, които не са от района.  В София и Пловдив вече има 

големи преработватели, които изнасят за ЕС най-вече енергийни десерти, които 

съдържат ядки и сушени или пресни плодове. За износ се замразяват и био-плодове и 

зеленчуци. 

Българският потребител консумира повече преработени, отколкото сурови  био храни 

от плодове и зеленчуци – сокове, сладка, лютеница, айвар, сушени плодове. 

Преработката на биологичен мед и на ядки изисква по-малки вложения и затова в тези 

сфери може да се мисли за създаване на организации на производители с цел 

колективна инвестиция за изграждане на преработвателни мощности. Най-търсени на 

пазара в момента са биологичните млечни продукти – сирене, кашкавал, кисело мляко, 

извара, както и прясно месо, които се продават в специализирани магазини в големите 

градове или директно на потребителите чрез фермерските сайтове в интернет. За 
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съжаление, на територията на МИГ Исперих няма регистрирани биологични 

животновъди.  

5.5.Обобщена характеристика, тенденции и възможности 

Видно от изнесените по-горе данни, селското стопанство на територията на МИГ 

продължава да се преструктурира, следвайки общи за страната тенденции. Броят на 

стопанствата намалява, изчезват най-малките по размер и по СПО, за сметка на 

увеличаващите се площи и нарастващ икономически потенциал на големите 

стопанства. На територията на МИГ Исперих има 5 много големи стопанства, 

специализирани в зърнените и технически култури, няколко животновъдни 

промишлени ферми (по-голямата част от които собственост на стопанствата, които 

произвеждат зърнена продукция). Трябва да се каже, че и в национален мащаб, освен в 

зърнения сектор, значително се увеличава икономическият потенциал при 

специализираните стопанства за свине и птици, което се дължи именно на уедряването 

и „индустриализацията“ на производството и в тези сектори, свързано с увеличеното 

пазарно търсене, но и с получаването на субсидии.  

Уедряването на земята и на стопанствата по принцип е положителен и целенасочено 

стимулиран от ОСП процес чрез политиката на директните плащания.  Започналата 

още в началото на 20-ти век интензификация на селското стопанство (наричана 

„хранителна революция“) се превръща във все повече индустриализираща се 

икономическа дейност.  Специализацията на производството предполага и по-голяма 

концентрация на земя, механизиране на процесите, монокултурност – всичко това с цел 

намаляване на разходите и  производство предимно на евтини суровини, не само за 

хранителната, но и за други преработващи промишлености (текстилна, химическа, 

биогорива и др.). Положителната страна на тази тенденция е увеличаване на 

ефективността и конкурентоспособността  на селското стопанство, укрепване на 

икономиката, осигуряване на достъпна като цени храна в достатъчно количество. 

Големите земеделски комплекси от „корпоративен“ тип в ЕС са единственият 

конкурент на класическото промишлено производство по отношение на размер на 

продукцията, оборотите и печалбата. Те формират и пазарната ориентация на селското 

стопанство (у нас в последните 2 години вече 66% от стопанствата реализират 

продукцията си на пазара), като идеята е земеделската дейност да осигурява доходи и 

правене на бизнес, а не само задоволяване на собствените потребности на семействата.  

Ползите от интензификацията на земеделието са очевидни, но както и самата 

Европейска комисия установява в своите документи в последните години („Бъдещето 

на прехраната и селското стопанство“, 2018 г.),  тази политика трябва да има някаква 

разумна граница. Западането на селските райони, намаляването на доходите и заетостта 

на населението в тях, увреждането на околната среда, миграцията на младите хора, 

застрашената сигурност на храните заради прекомерната употреба на химия показват и 

негативна страна на процеса. Макар да подобрява икономиката на съответния район, 

често пъти такъв тип „голям“ бизнес има отрицателно въздействие върху местните 

общности като цяло и не създава нито нови работни места, нито социални услуги, 
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пречи на диверсификацията на дейностите и крие рискове от изтощаване на почвите и 

различни замърсявания.  

У нас процесите на уедряване на земята текат по-бързо от тези в ЕС и поради 

исторически причини – след първоначалното разпокъсване на земята през 90-те години 

чрез връщането й в реални граници, много от собствениците отдавна живеят в големите 

градове и нямат желание да се занимават със земеделие – съответно земята се продава 

или отдава под аренда на едрите производители. От друга страна, липсва финансов и 

предприемачески ресурс за възстановяване на продължаващите да съществуват малки 

стопанства, в повечето случаи няма и наследници от младото поколение, които искат да 

работят на село. И въпреки че България и Румъния често са критикувани за 

прекомерното уедряване на земята, наред с други страни от бившия Източен блок – 

Словения, Чехия, Унгария, Литва, Латвия и Полша, все пак в Доклад на Европейската 

комисия (Относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска 

земя в ЕС, 2017), се признава, че това е  общоевропейски проблем, създаден от 

политиките на субсидиране  и ОСП. Например, в Германия, Франция и Холандия също 

има огромни по размер ферми и на практика в тези държави почти не съществуват 

малки стопанства. 

Проблемът у нас се корени не в наличието на големите ферми, а в драстичната разлика 

в конкурентоспособността с малките. На единия полюс са дребните и малки стопанства 

с размер на ИЗП до 2 ха, в които е съсредоточен над половината от вложения труд в 

отрасъла, но стопанисват едва 1,8% от ИЗП в страната. На другия полюс са най-едрите 

стопанства, които представляват по-малко от 5% от стопанствата, с дял на вложения 

труд около 20% и стопанисват над 85% от общата ИЗП (данни от Доклад на Института 

по аграрна икономика – SWOT анализ за новия Програмен период, 2020 г.). Подобно е 

положението и на територията на МИГ  Исперих – делът на най-малките стопанства в 

различните сектори се колебае между 75% и 90%. Все още липсва значим брой 

стабилни средни земеделски стопанства – в общината те са между 5% и 10% в 

зависимост от отглежданите култури или животни. Малките стопанства трудно 

подобряват конкурентоспособността си най-вече поради липсата на средства за 

съфинансиране по различни проекти, но и заради слаб предприемачески опит, слаби 

познания за съвременното земеделие и мерките по ПРСР. Показателен е фактът, че 

площите заявени за СЕПП непрекъснато се увеличават и не само големите, а и 

дребните земеделски производители предпочитат директните плащания: те са достъпни 

абсолютно за всички с регистрация и със земя, няма предварителни условия, нито 

последващи ангажименти за продукцията, няма консултанти и бизнес планове, няма 

съфинансиране, парите се получават редовно и т.н. Обвързаната подкрепа след 2014 г. 

също води до увеличаване на площите, а не на добивите. Затова, именно по-малките и 

средни стопанства трябва да бъдат информирани и мотивирани да използват 

механизмите на втория стълб и по-конкретно на ВОМР и възможностите да реализират 

проекти чрез МИГ, както и да обединяват усилията си под някаква форма. 

На територията на МИГ Исперих, както в цяла Северна България, преобладават 

стопанствата, специализирани в отглеждането на зърнени и технически култури. Този 

тип производство на слети култури е предпоставка и за намаляване на възвращаемостта 
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от използването на единица земя. Замяната на единица площ зеленчуци със зърнени 

култури означава няколко пъти по-ниска икономическа възвращаемост, много по-малко 

работни места и доходи за населението. По данни на МЗХГ, замяната на 1 хектар 

домати полско производство с 1 хектар пшеница или 1 хектар слънчоглед означава 

съответно 14 и 15 пъти по-ниска възвращаемост от използването на земята.  

Зърнено-житните култури са и земеделската продукция с най-ниска добавена стойност. 

През 2018 г. страната ни е 10-та в Европа по износ на зърно (данни на НСИ), като 

произведеното зърно в голямата си част не се преработва и е суровина, което го поставя 

в ниските ценови равнища. Същото се отнася за слънчогледа и рапицата. 

Преработената продукция от тези култури също не е в най-високия ценови клас - 

например растителните масла се използват по-често като суровина, а не се изнасят като 

краен продукт. В България добавената стойност в земеделието е средно 350 евро на ха, 

а в ЕС е 940 евро на ха именно заради производството на първични култури, които не 

се преработват, а се ползват като суровини.  С висока добавена стойност примерно са 

биологичните и пресните фермерски продукти, които в Европа се произвеждат точно от 

малките и средни семейни стопанства. С висока добавена стойност е и преработената 

животинска продукция – колбаси, сирене, мляко, яйца, мед, като износът им у нас 

формира едва 4,8% от общия аграрен износ на страната.  

Като друго следствие на монокултурното земеделие може да се отбележи и спадът в 

производството на традиционни продукти . Според Доклад на БАН за селското 

стопанство (2016), в България се произвеждат средногодишно за консумация на човек 

едва 7% от ябълките, 22% от доматите, 33% от месото и 44% от млякото. Дори зърното, 

което страната изнася, е едва 78% от консумацията на човек от населението. Така, 

въпреки добрите икономически показатели и приносът за БВП, имаме селскостопанско 

производство, което не е в състояние да задоволи потребителското търсене дори за 

вътрешния пазар и се налага внос на редица хранителни продукти, които преди са се 

произвеждали в страната. Тази тенденция се наблюдава и на територията на МИГ – 

традиционните местни производства отстъпват на субсидираните в момента култури, 

местната земеделска продукция не може да задоволи търсенето и голяма част се набавя 

от борси, друга част от продуктите се предлагат на преработватели и търговци от друг 

части на страната.  

Специфична за територията на МИГ Исперих е диверсификацията на дейността на 

големите стопанства за зърнени култури в производство и преработка на плодове и 

животновъдство. Това е свързано с наличието на достатъчно фуражи, осигурен пазар за 

продукцията, както и достатъчно капитал за създаване на нови предприятия. И това 

производство се организира на промишлен принцип – големи количества, големи 

обороти и ниска добавена стойност. Не без значение е и по-лесното постигане на 

стандартите на ЕС в големите животновъдни ферми, което често се оказва непосилно за 

по-малките. Отварянето на вътрешния пазар за стоките от ЕС е положително за 

потребителите, тъй като увеличава разнообразието, конкуренцията и качеството на 

храните, както и повишава стандартите за безопасност, но се отразява противоречиво 
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на по-малките производители, за които критериите за високо качество и едновременно 

ниска цена са трудно постижими.   

Трудоемките сектори на територията на МИГ Исперих, както и в страната, като 

производство на зеленчуци и плодове, трайни насаждения, био производство и 

пчеларство са съсредоточени предимно в по-малките стопанства, които осигуряват 

разнообразието на продукцията, но са технологично изостанали, имат ниска 

производителност и финансови възможности, както и са недостатъчно субсидирани.  

Отрицателен ефект върху по-малките и средни стопанства има именно изравняването 

на вътрешните и европейските ценови равнища на земеделска продукция – българските 

селскостопански стоки вече не са много по-евтини от вносните. За по-малките 

производители остават два варианта: да гледат култури, които са приоритетно 

субсидирани (както в последните години орехи, тикви, етерично-маслени растения) и 

после да минават към следваща култура заради субсидията, което противоречи на 

принципите на пазара, както и на устойчивото земеделие; да договарят продукцията си 

на ниски цени с големи търговци или в по-добрия случай с големи преработвателни 

предприятия в страната (където ги има), което  пък противоречи на политиките за 

развитие на селските райони за оставяне на по-голяма част от добавената стойност за 

територията, а също води и до загуба на доходи. Третият вариант е прекратяване на 

дейността и отдаване на собствената земя под аренда, което се практикува много често 

и се оказва по-изгодно от производството.  

Може да се каже, че специализацията и уедряването на селското стопанство е 

положителен процес, но той трябва да бъде балансиран в някакви граници от развитие 

и на други сектори на земеделието, както и на преработката. По-малките и средни 

стопанства няма как да мерят конкурентоспособността си с големите, нито да 

постигнат тяхната ефективност.  В това отношение важна роля за развитието им може 

да има насочването към специфични производствени ниши – мед, подправки, билки, 

гъби, добавки, ядки, екзотични  плодове и др. или към сектори, за които има търсене на 

уникална продукция – месни и млечни продукти със собствени марки от малки мандри, 

сушени или замразени плодове и зеленчуци, сокове и консерви от собствена фермерска 

продукция, биологично произведени земеделски продукти. 

На територията на МИГ Исперих липсва и тясна интеграция между селскостопанското 

производство и преработката на храни и следователно няма и преработена продукция с 

висока добавена стойност. Малкото преработвателни предприятия изкупуват плодове, 

месо и мляко от други райони или създават собствени насаждения, производителите 

пък не преработват продукцията си.  Зърното се изнася, има само няколко малки 

хлебопекарни и не се произвеждат полуготови изделия (макарони, брашна, заготовки и 

смески за хляб) – нещо иначе типично за райони с преобладаващо житни култури в 

Европа. Трябва да се отбележи, че специално в сектора на млякото, въведените след 

2015 г. ограничения за търговия с млечни продукти водят до по-ниски изкупни цени за 

малките ферми, които не са стандартизирани. В опит да оцелеят собствениците им се 

насочват към директни продажби, а делът на изкупеното от преработвателите мляко 

намалява от 68% на 51%, което пък води до внос на млечни суровини. 

Синхронизирането със стандартите на ЕС във всички сектори, вкл. и в този на 
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плодовете и зеленчуците, е много голям проблем за повечето малки стопанства, което 

прави продукцията им трудна за преработка (или изкупуване за преработка).  

Друг проблем за по-малките и средни производители в общината е липсата на 

коопериране и сдружаване. На територията има 7 производствени земеделски  

кооперации, които съществуват от години и се занимават предимно със зърно-

производство, като обработват хиляди декари и на практика са със статут на големи 

стопанства. В другите сектори  няма нито една регистрирана организация на 

производители, която би могла да осъществи общи инвестиции за закупуване на 

техника или посадъчен материал, за преработка или общи усилия при продажбите и 

маркетинга с цел постигане на по-добри цени и договорни условия с едрите търговци и 

борсите. По принцип, кооперациите са най-разпространеният вид обединяване по света, 

но за съжаление у нас, към кооперациите има негативно отношение заради лошия опит 

с ТКЗС в миналото. Голяма част от тях през годините преустановяват дейността си 

заради изтегляне на земята от собствениците с цел продажба или предоставянето им на 

търговски дружества срещу по-висока рента. Кооперациите в страната в момента са 767 

(при 1156 при приемането ни в ЕС). Новата форма на сдружаване – организации и 

групи производители все още не е особено популярна, въпреки осигуряването на 

финансиране по специална мярка на ПРСР. През 2020 г. в страната има 75 признати 

групи и организации, като възможностите за създаването им не се използват в 

достатъчна степен поради нежелание и неинформираност на производителите, както и 

поради обективни причини - трудности при покриване на критериите, усложнени 

процедури по регистрация, намиране на достатъчен брой производители в определен 

район и т.н. 
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6. Анкетно проучване  

Анкетно проучване на нагласите на земеделските производители 

Проучването е извършено на територията на МИГ Исперих през месеците 

септември/октомври 2020 г., като са попълнени 47 анкетни карти от земеделски 

производители от населените места на общината. Сред респондентите преобладават 

мъжете – 87%, жените са едва 13%.  Над 55 години са 38% от анкетираните, младежите 

до 29 години са само 2%, съответстващите на възрастта за млади фермери до 40 години 

са 21%, от 40 до 55 години – 38%. Това съотношение потвърждава и  данните на НСИ 

за територията – по-голямата част от производителите (общо 62%) са в активна 

трудоспособна възраст, като това се отнася и за част от тези над 55 г. Най-много са 

хората със средно специално образование – 36%, малък е броят на тези с висше 

образование – 13% и на тези със специализирано земеделско образование – 15%, което 

отговаря на образователната структура, установена за общината. Само трима от 

анкетираните са получили допълнителна квалификация за дейността си: курсове по 

земеделие, механизация на селското стопанство и микробиология. Липсата на 

специализирано земеделско образование сред по-голямата част от фермерите се сочи 

като един от основните проблеми за малките и средни стопанства в целия ЕС.  

Информация за анкетираните: 

А. Пол:   

 
Б: Възраст:   

 

Мъже  

87% 

Жени  

13% 

Над 55 г. 

от 40 до 55 г. 

от 30 до 40 г. 

До 29 г. 

38% 

38% 

21% 

2% 
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В: Образование 

 

 

Зададени въпроси и обобщени отговори: 

1. Под каква юридическа форма извършвате вашата дейност: 

 

 

a) Земеделски производител – физическо лице, регистрирано само по Наредба 3 

b) Земеделски производител – ЕТ, регистриран по Наредба 3 и по Търговския закон 

c) ЕТ (едноличен търговец), регистриран по Търговския закон 

d) Юридическо лице (ЕООД, ООД) 

e) Кооперация 

Този въпрос цели да установи допустимостта на потенциални кандидати по подмярка 

4.2, както и да премери нивото на предприемачески опит  у производителите. Както се 

вижда от графиката, много голяма част от земеделските производители – 68% са 

физически лица, регистрирани по Наредба 3/1999 г. и само 15% са регистрирани и като 

Специализирано 

земеделско образование 

Висше  

Средно специално 

Средно 

Основно 

15% 

13% 

36% 

28% 

9% 

a. b. c. d. e.

68% 

15% 

0% 

13% 

4% 
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еднолични търговци. Юридическите лица са едва  13%, един производител се е вписал 

като АД (акционерно дружество). В зададен по-нататък въпрос относно подмярка 4.2 

(въпрос 11) хората отговарят, че една от причините да не кандидатстват е изискваната 

юридическа форма – т.е. че трябва да регистрират някаква фирма. Според данните на 

МЗХГ от преброяването на земеделските стопанства, 87% от регистрираните 

земеделски производители у нас са физически лица. Това обуславя и ниската степен на 

предприемаческата активност – в България тя е сред най-ниските в света за 2019 г. – 

6%, при средно 26% за ЕС. Това означава, че само 6% от хората решават да се заемат 

със собствен бизнес, като той е предимно в сферата на търговията и услугите – т.е. в 

градовете. В селата повечето хора, които практикуват земеделие се регистрират като 

земеделски производители най-вече за да могат да получават субсидии от директните 

плащания, но не и за да развиват търговска дейност. Това обяснява донякъде и ниската 

активност при кандидатстване по проекти по мерките от ПРСР от страна на по-малките 

и средни земеделски стопани.  

2. Вашата продукция е в областта на: 

 

 
 

Графиката отговаря на съотношението растениевъдство/животновъдство, което 

показват и данните, изнесени в главата за описание на територията на МИГ. По-

голямата част от производителите са в растениевъдния сектор, животновъдството заема 

много по-малък дял, смесените стопанства включват и двата сектора. Сред 

респондентите зърнено-житни култури (пшеница, царевица, ечемик) отглеждат 48%, а 

техническите маслодайни (слънчоглед и рапица) - 23% . Етерично-маслените култури 

са 3%. Плодовете и зеленчуците са представени в 18% от анкетираните стопанства. Не 

всички производители за написали какви точно продукти отглеждат, а само сектора, 

който представляват. От плодовете и зеленчуците вписани са единствено сливи и 

тикви. Много от стопанствата отглеждат едновременно зърнени култури и плодове и 

зеленчуци. В „други“ са отбелязани по един производител на  грозде,  шафранов 

минзухар, бобови, люцерна и тютюн, които отново се отглеждат комбинирано с други 

култури в едно и също стопанство. 

 

И растениевъдство, и 

животновъдство  

Животновъдство 

Растениевъдство  

18% 

16% 

67% 
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Растениевъдство: 

 
 

Животновъдството е обхванато със стопанства, в които се гледат говеда и крави, овце, 

кози и с пчеларството. В анкетата няма стопанства отглеждащи птици и свине, тъй като 

те вероятно се гледат само за собствени нужди. На територията на МИГ има голяма 

свиневъдна промишлена ферма и няколко промишлени ферми за пилета. Отглеждането 

на тези животни със стопанска цел от по-малки и средни стопанства е безсмислено, 

поради невъзможността да се конкурират с промишления тип производство. Прави 

впечатление, че стопанствата, които са се определили като средни и са с повече наети 

имат смесен характер със специализация зърнени култури и диверсификация в 

животновъдството. 

Животновъдство: 

 

  

Други  

Плодове и зеленчуци 

Етерично-маслени култури 

Слънчоглед 

Рапица 

Зърнено-житни култури  

6% 

18% 

3% 

21% 

3% 

48% 

пчели кози овце крави 

25% 

8% 

33% 33% 
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3. Как определяте вашето стопанство/предприятие: 

 

 

Трябва да се подчертае, че въпросът и отговорите включват единствено субективната 

преценка на производителите за техните стопанства, а не законовата класификация за 

малки, средни и големи стопанства. По-малките производители не винаги могат да 

изчислят СПО сами, често не водят и счетоводство, особено след като са физически 

лица, обикновено са наясно само с размера на използваната от тях земя. Какъвто и 

критерий да са приложили анкетираните – размер в дка, доходи, обороти, СПО, брой 

наети лица или друго, съотношението отговаря на наблюденията, направени за 

територията на МИГ, както и на данните на МЗХГ от преброяванията - 

преобладаващият дял е на дребните  стопанства. На практика 83% се определят като 

малки или много малки и едва 17% като средни стопанства. В анализа за подготовката 

на ПРСР на следващия Програмен период (Институт за аграрна икономика, 2020 г.) е 

отбелязано, че малките и голяма част от средните по размер стопанства имат редица 

проблеми, най-вече с ограничения достъп до финансов ресурс и с доказване 

ефективността на инвестициите в тях.  Това ги ограничава при кандидатстването по 

инвестиционните мерки от ПРСР и ще продължи да бъде проблем и занапред, въпреки 

че в ОСП за след 2021 г. като приоритет е заложен запазване и повишаване на 

конкурентоспособността именно на малките стопанства (Доклад за бъдещето на 

малките стопанства, ЕК, 2017 г.). Други очертани вече проблеми пред малките  

стопанства са невъзможността им да се конкурират с големи земеделски производители 

на същата територия, което често води до предоставяне на собствената земя под аренда 

и прекратяване на дейността; затруднен достъп до пазара, поради ниски изкупни цени, 

наличие на прекупвачи, по-евтина вносна продукция. Като се има предвид, че т.нар. 

трудоемки (чувствителни) сектори са обхванати именно в малки стопанства, това 

обяснява и липсата на достатъчно първично производство в тези сектори – особено 

плодовете и зеленчуците, както и животновъдството. Затова приоритетно инвестициите 

трябва да бъдат насочени именно към малки и средни стопанства, което ще реши и 

проблема със суровинната обезпеченост на по-малките преработватели или чрез 

започване на преработка ще добави стойност към продукцията.  

Голямо 

Средно 

Малко 

Много малко (микро) 

0% 

17% 

30% 

53% 



74 
 

4. От колко време съществува вашето стопанство/предприятие? 

 

 

Целта на този въпрос е да се получи представа дали при кандидатстване за евентуална 

инвестиция по 4.2 биха се получили точки (за повече от три години дейност), а също 

така и да се види характера на съществуващите на територията на МИГ стопанства, 

съотнесено и с пазарната им ориентация (въпрос 6). Очевидно е, че почти всички 

стопанства съществуват отдавна и тези, които са на повече от 10 години вероятно са 

били в миналото за задоволяване на лични семейни нужди. Проблем на всички нови 

държави-членки в началото на присъединяването им към ЕС е големият брой 

натурални и полу-пазарни стопанства, които заемат сериозен дял от селско-стопанския 

сектор. Информацията от последните изследвания на МЗХГ  показва, че делът на 

натуралните стопанства, т.е., стопанствата с над 50% от продукцията за домашна 

консумация, намалява от 69% през 2013 г.  до под 20% през 2016 г., т.е. в момента над 

80% от стопанствата вече реализират продукцията си на пазара. По-„новите“ 

стопанства, които съществуват между три и пет години и по-малко от три години 

подсказват и за известно преструктуриране на сектора на територията на МИГ – нови 

стопанства обикновено се създават с цел правене на бизнес, някои от стопанствата са на 

млади фермери (има такива реализирани проекти в общината), представляват уедряване 

на по-старо стопанство чрез купуване или арендуване на още земя, разширява се 

дейността чрез диверсификация на секторите – животновъдство, отглеждане на плодове 

и зеленчуци наред със зърнопроизводството, реорганизация на старо стопанство или 

възстановяване на съществуването му и т.н. Новосъздадените стопанства обикновено 

са и с по-висок инвестиционен потенциал, тъй като, както вече се отбеляза, те се 

създават с чисто пазарни цели и съответно са по-склонни да въвеждат иновации, нови 

стандарти за качество, технологии за пестене на енергия и др. Динамиката на 

стопанствата обаче е ниска за територията, като се движи предимно в посока уедряване 

на стопанствата чрез поглъщане на земята на по-малките собственици.  

  

Повече от 10 години 

Между пет и 10 години 

Между три и пет години 

По-малко от три години 

42% 

45% 

5% 

8% 
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5. Как финансирате работата на стопанството/предприятието си? 

 

 

a) Само със собствени средства, реинвестирам всяка година част печалбата си 

b) Получавам земеделски субсидии (директни плащания или други) 

c) Частично със собствени средства и частично чрез субсидии 

d) Чрез кредити 

Вече на няколко пъти беше споменато, че основен проблем на малките стопанства е 

ограничения достъп до финансиране, особено що се отнася до инвестиционните мерки 

на ПРСР (каквато е и 4.2), като се разчита предимно на субсидиите по първия стълб. В 

случая, видно от графиката общо 76% от земеделските производители на територията 

разчитат на директните плащания, като изцяло чрез субсидии издържат стопанствата си 

21% от анкетираните, а 55% добавят и собствени средства. Потвърждава се изводът, че 

основната подкрепа на земеделските стопани у нас е по линия на директните плащания. 

Данните  на МЗХГ показват, че броят на бенефициентите на директни плащания за 

периода от 78,79 хил. през 2008 г. нараства до 98,94 хил. през 2015 г. и леко намалява 

до 67,29 хил. през 2017 г., като намалението е във връзка единствено с намаляване броя 

на стопанствата – т.е. бенефициентите стават по-малко, като получават по-голяма като 

размер субсидия. Друга причина е, че значителна част от стопанствата, които получават 

до 500 евро се отказват от субсидията, тъй като тя не може да покрие направените 

разходи, свързани с кандидатстването (изплащане на социални и здравни осигуровки 

при регистрация по Наредба №3/1999 г. и др.). Изплатените субсидии обаче нарастват 

от 166,4 млн. евро (325,45 млн. лв.) през 2008 г. на 774,1 млн. евро (1514,0 млн. лв.) или 

4,7 пъти през 2016. Това означава, че огромната част от земеделските стопанства у нас 

разчита предимно на плащания по първия стълб и по ред причини (бюрократични 

изисквания, липса на средства за съфинансиране, липса на предприемачески опит) не 

желае да кандидатства и реализира проекти по втория стълб, за да се развива. Едва 14% 

от анкетираните казват, че успяват да оцелеят със собствени средства и реинвестират 

част от печалбата си и това са относително по-големите и диверсифицирани откъм 

култури и животновъдство стопанства.  

a. b. c. d.

14% 

21% 

55% 

9% 
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6. Как реализирате продукцията си? 

 

 

a) Продавам на едри търговци, борси, посредници, които после я препродават в 

магазинната мрежа 

b) Продавам я на едро директно на магазините и големите търговски вериги без да 

ползвам посредник 

c) Продавам си я сам на дребно  – по пазари, щандове, имам собствен магазин 

d) Продавам я на предприятия за преработка в района 

e) Продавам я на предприятия за преработка в страната или в чужбина 

f) Продавам я на ресторанти и заведения за хранене 

g) Продавам я директно на крайни потребители (по заявка, интернет и др.) 

h) Изнасям в чужбина, директно или чрез посредник 

i) Друго 

Вече се каза, че високата концентрация на големи търговци и преработватели, вкл. и 

чужди, както и по-ниските цени на вносната продукция създават неконкурентна среда 

за по-голямата част от малките производители на първична земеделска продукция.  При 

съществуващата вертикална структура те са отделени и от преработвателите, и от 

търговците и имат слаба пазарна сила. Това се наблюдава и в проучването – 67% от 

анкетираните продават стоката си чрез посредници, едва 4% са се договорили с 

големите търговски вериги и ги снабдяват директно, други 4% я реализират на местна 

основа на пазарите или в малката магазинна мрежа. Общо 21% са успели да се 

договорят с преработвателни предприятия, като 15% с местни, а 7% с такива извън 

района и страната. В анализа за състоянието на земеделието (ИАИ, 2020) като проблем 

са отбелязани и нарастващите разходи на производителите относно предлагането на 

продукцията – изискванията за пакетиране и етикетиране, определени стандарти за 

качество, условията на международните търговски вериги увеличават разходите от 30% 

до над 50% от стойността на продажбите за някои продукти. Именно снижаването на 

тези разходи, както и подобряването на пазарните позиции е и една от целите на 

кооперирането в организации и групи производители.  

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

67% 

4% 4% 

15% 

7% 
2% 0% 2% 0% 
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7. Имате ли наети хора във вашето стопанство/предприятие? 

 

 
 

a) Да, имам хора, които получават заплати по трудов договор 

b) Не, използвам само собствен и на семейството ми труд без заплащане 

c) Използвам само сезонни работници 

Този въпрос отново има двойна цел – да прецени както състоянието и икономическите 

характеристики на стопанствата, така и критерия за получаване на точки за брой 

работни места по подмярка 4.2. Както личи от графиката в 47% от анкетираните 

стопанства се ползва само собствен и на семейството труд без заплащане. Това е 

очертано и като един от основните проблеми на ОСП в новия Програмен период 

относно малките стопанства. На първо място, трудът, полаган от семейството без 

заплащане не се смята за трудов и осигурителен стаж и често пъти тези хора остават 

без възможност за обезщетения, болнични, добавки и пенсии. Във Франция отскоро е 

въведено специално законодателство жените на фермерите да бъдат регистрирани също 

като земеделски производители, за да могат да им се плащат поне осигуровки и 

обезщетения. На второ място, според индексите за предприемачество, такива 

стопанства, вкл. и регистрирани като ЕТ, нямат инвестиционен потенциал, нито 

потенциал за създаване на работни места. Т.е. те рядко могат да кандидатстват по 

проекти, които са насочени към модернизация и диверсификация, включително и към 

увеличаване броя на работните места. Това е и един от факторите, които предпоставят 

високата безработица в селските райони, липсата на „подмладяване“ в сектора и 

демографската криза. Дори малък производител да започне преработка, той обикновено 

създава ново работно място за член на семейството, който досега също е полагал труд, 

но без заплата – т.е. създаденото работно място на практика не е съвсем ново. За 

младите хора пък е по-изгодно да започнат работа в близкия град и в друга по-добре 

платена сфера, отколкото да участват в разпределението на дохода в стопанството на 

родителите им, като полагат нерегламентирано труд. Стои и проблемът с намирането 

на квалифицирана работна ръка в по-малките населени места. 

a. b. c.

32% 

47% 

21% 
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Към този въпрос респондентите са написали броя на постоянно наетите по трудов 

договор, както и броя на сезонните работници, които използват.  

Постоянно наетите са разпределени в графиката по брой хора, като общо 53% от 

стопанствата имат от един до трима работници. В 20% от стопанствата наетите са 5 или 

6. В 28% от стопанствата наетите по трудов договор надминават 10 души. Потенциал за 

увеличаване на работните места има във всички анкетирани стопанства, но на практика 

такова увеличение ще могат да реализират тези с по-голям брой наети в момента. 

Трябва да се припомни, че разкриването на работно място изисква разход не само за 

заплата, но и за социални придобивки – осигуровки, отпуски, обезщетения, болнични и 

майчинство, в някои случаи застраховки и т.н. Стопанства с по-малък капацитет трудно 

се справят дори с един-двама души на заплата, а това вдига и себестойността на 

продукцията, тъй като разходната част също се включва в нея. Затова, както вече се 

каза, модернизацията на мощности – първични или за преработка по-скоро цели 

механизиране на процесите и спестяване на заплати, т.е. ограничава работните места. 

 

Втората графика се отнася до използването на сезонни работници. Вижда се, че 

съотношението е подобно – 50% използват от 1 до трима души, 30% от 3 до 5, 30% над 

6 до 20 човека. Проблемът със сезонната работа на малките преработватели вече беше 

изложен, както по отношение на закона, така и на подмярка 4.2. 

 

 

22 бр.  

17 бр.  

15 бр.  

10 бр. 

6 бр. 

5 бр.  

3 бр.  

2 бр.  

1 бр.  

7% 

7% 

7% 

7% 

7% 

13% 

13% 

20% 

20% 

20 бр.  

10 бр. 

6 бр.  

5 бр.  

3 бр.  

2 бр.  

1 бр. 

10% 

10% 

10% 

20% 

10% 

10% 

30% 
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8. Как преценявате цялостното състояние на стопанството/предприятието си? 

 

 

a) Като много добро, имам добри финансови резултати, добри доходи и остават 

средства да инвестирам в модернизация или разширяване на дейността ми 

b) Като добро, имам добри финансови резултати и съответно достатъчно доходи за 

семейството, няма нужда от допълнително развитие 

c) Като средно, финансовите резултати са сравнително добри, за да поддържам 

цикъла, доходите ми обаче не достигат 

d) Като средно, за да се възпроизвежда на едно и също ниво, но не остават средства 

за инвестиции и развитие 

e) Като лошо, тъй като средствата едва стигат за възпроизводство, доходите ми са 

лоши, не разчитам на доходи от стопанството 

f) Като много лошо, средствата не достигат за нищо, става все по-зле и може да се 

откажа от тази дейност 

По-голямата част от анкетираните (общо 64%) дават субективна преценка „средно“ за 

състоянието на стопанствата си. Една трета от отговорилите (34%) успяват да 

възпроизвеждат дейностите си годишно, но доходите на собствениците им остават 

ниски. Други 30% дават подобен отговор, като изтъкват, че не могат да реинвестират 

никаква част от печалбата си, която едва стига за задоволяване на нуждите на 

членовете на домакинствата – отново с ниски доходи. Общо 6% определят състоянието 

на стопанството си като „лошо“ и „много лошо“. Проблемът с доходите на 

земеделските производители е един от най-важните, които се опитва да реши ОСП чрез 

директните плащания.  Въпреки трудността за точно измерване на доходите (тъй като 

семействата не получават заплати), данните на Евростат показват, че през 2007 г. 

разликата на нетния доход между града и селото е била около 65%, докато през 2015 г. 

тя е приблизително 25% и това е в резултат на нарастващия среден нетен доход в 

градовете с около 13%, а в селата с около 47%. Тоест разликата в доходите между 

типично градски и селски райони в ЕС, макар да намалява, все пак остава съществена. 

В България доходите в селата са около 50% по-ниски от доходите в градовете. 

a. b. c. d. e. f.

11% 

19% 

34% 

30% 

2% 
4% 
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Въпросът с доходите е важен, тъй като, както личи от отговорите – 19% от 

анкетираните, които са доволни от резултатите на стопанствата и от доходите, които 

получават, смятат, че нямат нужда от по-нататъшни инвестиции и развитие. 

9. Бихте ли започнали да преработвате продукцията, която произвеждате в 

момента? 

 

 

a) Да, вече го правя  

b) Да, това би подобрило финансовите резултати на стопанството ми и съответно 

ще повиши доходите ми 

c) Не, нямам достатъчно собствен капацитет за преработка и не съм сигурен, че ще 

намирам качествени суровини от района 

d) Не, това изисква големи вложения, нямам достатъчно капитал 

e) Имам желание, но не знам как да го направя и нямам информация  – нито за 

видовете преработка, нито за стандартите, пазарите, финансирането 

Както се вижда от графиката общо 74% от запитаните дават отговор „не“, като 55% 

смятат, че преработката изисква големи вложения и капитал, а  други 19% не са 

сигурни, че ще могат да си намерят суровини за преработка. Проблемът с набавянето 

на първична земеделска продукция като суровина за малките преработватели вече беше 

коментиран няколко пъти, особено при кандидатстване по подмярка 4.2, където се 

изискват проценти суровинна обезпеченост. Това се потвърждава и от отговорите на 

тези 9%, които все пак вече са се захванали с преработка – между тях няма нито един, 

който да преработва изцяло собствена продукция.  Все пак 9% от анкетираните са 

преработватели, а 15% са заявили желание да създадат собствени преработвателни 

мощности. Трябва да се отбележи, че някои от тези, които са отговорили отрицателно, 

защото се притесняват от размера на инвестицията и липсата на капитал също са сред 

потенциалните кандидати по подмярка 4.2., тъй като явно не са наясно с възможностите 

да получат безвъзмездно финансиране от ПРСР. От тези, които са отговорили с „да, 

вече го правя“, по отношение на ползваните суровини: 

a. b. c. d. e.

9% 

15% 
19% 

55% 

2% 
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10. Наясно ли сте с целите и същността на подмярка 4.2 от ПРСР? 

 

 

Тук отговорите са разделени почти наполовина, като все пак повечето анкетирани 

(55%) казват, че познават подмярката. Препоръката към МИГ е да продължи активно 

работата по информиране и консултиране на потенциални бенефициенти и 

популяризиране сред местната общност на мерките от ПРСР, включени в Стратегията, 

тъй като все пак 45% от земеделските производители е висок процент за непознаване на 

мярката. Както личи от следващата графика, дори далите положителен отговор не са 

напълно наясно с нейните цели и приоритети. Например, малък е броят на тези, които 

са изтъкнали приноса й към опазване на околната среда, както и за създаване на нови 

работни места – елементи от устойчивото развитие. Изтъкнати са най-много 

предимствата й по отношение добавянето на стойност (41%) , т.е. повишаване на 

печалбите и доходите и в по-малка степен скъсяване веригата на доставки (10%) и 

подобряване на пазарните позиции на производителите. За повишаване качеството на 

храните чрез скъсяване на веригата на доставки няма нито един отговор. 

 

преработвам 

собствената си 

продукция  

ползвам 

суровини от 

други 

производители  

преработвам и 

собствена 

продукция, и 

суровини от 

други 

производители 

0% 

25% 

75% 

Не Да 

45% 

55% 
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a) Добавя стойност към първичната земеделска продукция чрез преработката й 

b) Повишава конкурентоспособността на преработвателните предприятия 

c) Скъсява веригите на доставка и се избягват посредниците между производители 

и преработватели 

d) Чрез скъсяване веригата на доставки, суровините се преработват на място и това 

подобрява цялостната икономика на съответния район 

e) Чрез преработка на суровините на място се опазва околната среда, тъй като се 

спестяват транспортните емисии 

f) Чрез скъсяване веригата на доставки, по-лесно се проследяват източниците на 

храната и това е в полза на потребителите, тъй като гарантира качеството й 

g) Чрез създаването на преработвателни предприятия се създават и нови работни 

места. 

 

 
 

11. Какво ви спира да кандидатствате по мярка 4.2 пред МИГ? 

 

 

a) Процентът на съфинансиране е много висок (50%), нямам откъде да набавя 

нужните средства 

b) Бюрокрацията и изискванията са ненужно много 

a. b. c. d. e. f. g.

41% 

18% 

10% 

15% 

3% 0% 

13% 

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

25% 

20% 

24% 

10% 

0% 0% 

10% 

4% 

8% 
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c) Не съм наясно с условията за кандидатстване и изискванията на тази мярка 

d) Не мога да гарантирам набавянето на 50% суровини за първата година, нито 

изпълнението на бизнес-плана за следващите години 

e) Не отговарям на приоритетите, секторите и критериите за допустимост по 

мярката   

f) Стопанството/предприятието ми е по-голямо и средствата, предвидени в 

СВОМР по мярката не ми достигат 

g) Стопанството/предприятието ми е прекалено малко и се притеснявам да се 

захвана с преработка или модернизация самостоятелно 

h) Дейностите, предвидени в СВОМР по тази мярка са прекалено ограничени 

i) Друго 

Отговорите адресират вече коментирани проблеми – на първо място недостиг на 

финансов ресурс (25%) у малките и средни стопанства, който съответно 

ограничава и достъпа им до инвестиционните мерки поради процента 

съфинансиране. Трябва да се отбележи, че малките стопанства имат същият 

проблем и при мерки с по-нисък процент (например от 25%) съфинансиране. 

Малките размери и ниската доходност правят дребните стопанства 

непривлекателни за външна инвестиция, а липсата на достатъчно активи за 

обезпечение намалява и достъпа им до кредитиране. В последно време, във връзка 

с ниската ликвидност на малките стопанства като проблем се посочва и 

затрудненият достъп до земя, тъй като цената й се повишава заради 

концентрацията и специализацията на производството и съответно собствениците 

на малките стопанства просто нямат пари да купуват още земя или дори да наемат 

под аренда. Съотносим към този проблем е и процентът отговорили, че се 

стопанството им е прекалено малко, за да се захванат с преработката сами (10%). 

На второ място (24%) анкетираните са посочили недостатъчната информираност 

за условията за кандидатстване (24%) по подмярката, за което вече беше 

направена препоръка на МИГ да работи повече с потенциални бенефициенти, 

като не само ги информира, но и мотивира да подават заявления и по 

инвестиционните мерки, а не само за директни плащания. На трето място отново е 

посочен проблемът с набавянето на суровини за преработка. Интересни са и 

свободните отговори, дадени в „друго“ – една част смятат, че няма нужда да 

преработват продукцията си (като не са посочили защо – дали защото е малко или 

защото я реализират в достатъчна степен) или че ги спира юридическата форма, 

която се изисква – че трябва да регистрират фирма.  

Следващият кръг въпроси в проучването се отнасят до нагласите към различните 

форми на коопериране на земеделските производители и склонността им да 

участват в тях.  
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12. Склонни ли сте да участвате в някакъв вид коопериране или обединение с 

други производители или в коопериране производители/преработватели? 

 

 

 

В отговорите на този въпрос се забелязва типичното и за цяла България негативно 

отношение към кооперирането – 81% не биха участвали в никаква форми на 

сдружаване. Както личи и отговорите на следващите въпроси, основно притеснение е 

страхът фермерите да загубят своята предприемаческа свобода, неразбиране на смисъла 

от обединение поради липса на информация и доверие, високите разходи по създаване 

и администриране на организации на производители. Това са причини, изтъквани и от 

стопаните в ЕС, според доклада от 2019 г. У нас огромен негативизъм към 

сдружаването има и заради лошия исторически опит с ТКЗС, тъй като земеделските 

производители смятат, че едва ли не ще загубят собствеността си, ако влязат в някакво 

сдружение или организация – именно по аналогия с ТКЗС.  

13. Какво е отношението ви към кооперациите? 

 

 

Да 

19% 

Не 

81% 

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

14% 

2% 

8% 

14% 

18% 

12% 

16% 

4% 

14% 
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a) Положително, защото се обединяват много малки собственици и работят заедно 

b) Положително, защото управлението на бизнеса е колективно и отговорността, и 

рисковете са за всички 

c) Положително, защото хората, които участват се познават и си помагат взаимно 

d) Отрицателно, тъй като хората не разполагат свободно със собствеността си 

e) Отрицателно, защото кооперациите често не разпределят печалба, приходите не 

се разпределят справедливо 

f) Отрицателно, заради опита с ТКЗС в миналото 

g) Нито положително, нито отрицателно, но не бих участвал в такава структура 

h) Кооперациите са създадени, за да се получават по-големи субсидии от 

държавата 

i) Нямам достатъчно информация, за да отговоря на въпроса 

Традиционно и във връзка с казаното по-горе за лошия исторически опит, отношението 

към кооперациите е по-скоро отрицателно, отколкото положително. Едва общо 24% от 

респондентите дават положителна оценка на обединението на много малки 

собственици (14%), колективното управление (2%) и взаимопомощта (8%)  - някои от 

основните принципи на кооперативното движение. Останалите 62% са изразили 

негативно отношение, като са изтъкнали най-различни причини – това е вид изземване 

на собственост, не се разпределя печалба, прилича на ТКЗС. 14% нямат информация и 

явно не познават същността на кооперациите. Трябва да се каже, че броят на 

земеделските кооперации в България постепенно намалява, вкл. и на производствените 

в земеделието. Причините са най-различни – много от кооперациите наистина са 

наследници на стари ТКЗС-та, в които част от собствениците оставят земята си за общо 

управление. След присъединяването на България към ЕС, въвеждането на директните 

плащания повишава плавно цената на земята, както и на рентата. При по-ниско 

ефективното производство, част от кооперациите не могат да отговорят на очакванията 

за висока рента и собствениците изтеглят земите си, за да я дадат под аренда или да я 

продадат на големи производители, особено в зърнения бизнес. Оцеляват тези 

кооперации, които обработват големи площи и могат да се конкурират с големи 

стопанства в сектора на зърнено-житните и технически култури. Почти няма 

кооперации, които да се занимават с отглеждане на плодове и зеленчуци или 

животновъдство като тези сектори са само допълнителна дейност към обработването на 

земя. В момента кооперациите представляват едва 0,4% от стопанствата в страната и 

стопанисват 13,4% от земята. Друга причина е и появата на новите форми на 

сдружаване – групи и организации на производители, които са насочени точно към 

чувствителните сектори, както и получават по-голямо подпомагане по мерките от 

ПРСР. Основният доход на кооперациите идва от директните плащания, въпреки че те 

са допустим бенефициент и по инвестиционните мерки, вкл. и по подмярка 4.2. 

Организациите и групите производители получават допълнителни субсидии по мярка 9, 

а в някои сектори и по оперативните програми, както и повече точки за колективни 

инвестиции. На територията на МИГ има 7 производствени кооперации – всички в 

сферата на зърнените култури. 
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14. Каква според вас  е ползата от организациите/групи на производителите, които 

се създават напоследък? 

 

 

a) По-добра реализация на продукцията, намиране на нови пазари 

b) Премахване на посредниците и прекупвачите, по-добри позиции в преговорите с 

търговците 

c) По-добро финансово планиране и повече приходи за модернизация на 

стопанствата/предприятията 

d) Повишаване на личните доходи на семействата на участниците 

e) Снижаване на разходите чрез общи маркетингови действия, обща доставка на 

суровини, използване на техника и др. 

f) По-добро качество на продукцията заради спазването на определени стандарти 

g) По-големи шансове за получаване на субсидии и участие в проекти 

h) Няма полза от такива организации 

i) Нямам информация, не знам 

Прави впечатления високия процент хора (53%), които нямат информация за 

организациите и групите производители – форма на сдружаване, която целенасочено се 

подпомага от ОСП, а в България и през двата програмни периода. 9% смятат, че от 

такива организации няма никаква полза, явно пак поради слаба информираност. От 

тези, които намират някакви ползи, 15% са посочили пазарната реализация на 

продукцията, което е и основна цел на ОП и ГП, а 9% - премахването на посредниците. 

Тази картина за територията на МИГ Исперих не е изненадваща, тъй като тя е подобна 

за цялата страна – ниска степен на сдружаване, липса на информация и 

заинтересованост. Според експертите на МЗХГ, след причините са и малките обеми 

продукция, с която производителите могат да се включат в тези организации (което 

означава и малко субсидии), както и вече споменатата липса на предприемачески 

умения за управление на маркетингови организации от страна на производтелите. 

 

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

15% 

9% 
4% 4% 

2% 
0% 

4% 
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15. Защо не бихте се включили в организация/група производители, създадена във 

вашия сектор на земеделието? 

 

 

a) Нямам достатъчно информация нито за условията, нито за начините на 

създаване на подобни организации и групи 

b) Прекалено много изисквания, документи и бюрокрация има при създаването им 

c) Ползите не отговарят на усилията за създаването и управлението им 

d) Предпочитам да ръководя стопанството/предприятието си сам 

e) Няма достатъчно производители в моя район, които искат да се включат  

f) Не разбирам какъв е смисълът от подобни организации, освен да се получи 

субсидия по ПРСР 

g) Друго 

 

Тук горе долу се потвърждават и гореизложените причини за негативното отношение и 

към този вид сдружаване между земеделските производители. 35% смятат, че така 

губят самостоятелността си (което не е вярно) и казват, че предпочитат да управляват 

стопанствата си сами, а 25% нямат информация. 8% не разбират каква е ползата от 

съществуването на такива организации, освен субсидията по ПРСР. Т.е. на практика 

58% са недостатъчно информирани, тъй като ОП и ГП са обединения между 

самостоятелни юридически и физически лица. Те продължават да упражняват 

производствената си дейност и да управляват стопанствата си абсолютно 

самостоятелно, обединението е единствено по отношение определени цели, които са 

описани в главата за ОП и ГП, като за това се създава ново юридическо лице с нещо 

като съдружници. Т.е. този вид форма няма нищо общо с отдаване на собствеността им 

по някакъв начин в общо владение. Обща собственост може да има новото юридическо 

лице – ОП и ГП, но тя е придобита впоследствие – например купени са машини, 

камиони, складове със собствени средства или по някоя от мерките на ПРСР, които се 

използват общо. Собствеността на стопанството обаче си остава на собственика и е 

независима от останалите участници. Управлението на продажбите, маркетинга, 

a. b. c. d. e. f. g.

25% 

10% 
8% 

35% 

8% 8% 

4% 
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преработката може да са общи, но не и самото производство. МИГ трябва да проведе 

целенасочена кампания сред потенциални участници за създаване на организации и 

групи производители, тъй като наистина количеството информация, което достига до 

производителите е оскъдно. 8% от отговорите очертават друг потенциален проблем – 

малкото производители на еднородна продукция от района за всеки един от секторите. 

Според МЗХГ, малкия брой производители, които се включват в ОП и ГП (обикновено 

минималния), както и малкия размер на стопанствата им са пречка да се постигнат 

добри ценови позиции на продукцията, тъй като количеството й е малко и съответно 

конкуренцията на големи производители и вносни продукти не се осъществява. 

Териториалният обхват на ОП и ГП не е ограничен – такава организация може да се 

направи и от няколко съседни общини, за кандидатстване по мерките на МИГ има 

значение само къде е регистрирано седалището на управление. Така че, ако МИГ иска 

да съдейства за подобен вид сдружаване, трябва да агитира максимален брой 

производители от съответния сектор. 

16. Склонни ли сте да сключите предварителен договор за сигурна реализация на 

продукцията си с голям търговец или преработвател, но с условия за 

количество и качество и на по-ниска от обичайната за вас цена? 

 

 

a) Да, така ще работя без особени рискове 

b) Да, но само за една година, за да видя как ще потръгнат нещата 

c) Да, но зависи от условията, които ще ми предложат 

d) Да, но никой не ми е предлагал такова нещо 

e) Не, не съм съгласен да намалявам цените, те и без това са ниски 

f) Не, не съм сигурен, че мога да осигуря нужните обеми и качество всяка година 

g) Не, нямам доверие в предварителните договори, тъй като големите търговци или 

преработватели винаги сменят условията и „извиват ръцете“ на малките 

производители 

h) Не съм сигурен колко години напред мога да поддържам дейността си 

i) Не съм мислил по въпроса 

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

9% 

19% 
16% 

2% 

26% 

2% 

7% 

0% 

19% 



89 
 

Този въпрос се отнася до третия начин на вертикална интеграция между производители 

и преработватели – чрез сключване на многогодишни предварителни договори за 

доставка на суровини за преработката. Както се вижда, отговорите са разнородни – 19% 

въобще не са мислили по въпроса, други 19% са склонни да го направят само за една 

година,  т.е. и те не са съвсем наясно дали ще имат полза, 16% казват, че зависи от 

условията. Тук са очертани няколко проблема. Когато земеделската продукция се 

продава като суровина (например пресни зеленчуци за преработка) цената е по-ниска в 

сравнение с продажбата на пазара. Малките стопанства обикновено са поставени пред 

избор: реализация на продукцията за потребители, която съвсем не е сигурно дали ще 

се осъществи за цялата продукция, а и носи допълнителни разходи за спазване на 

стандарти за качество, опаковки, търговски вид; другият вариант е сигурна продажба на 

целия обем на преработвател, но на по-ниска цена. 26% от анкетираните са дали 

отрицателен отговор именно по тази причина, тъй като изкупните цени на земеделската 

продукция и без това е ниска. Не трябва да се подценява и конкурентното предимство 

на вносните продукти, които са в големи еднородни обеми и ниски цени. Само 2% от 

производителите са се замислили, че не са в състояние всяка година да гарантират 

еднакво качество и количество на продукцията си, което е и един от най-големите 

проблеми на земеделците у нас – това е пречка и за интеграция с преработвателите, и за 

директни договорки с големите търговски вериги, както и за сдружаването в ОП и ГП, 

тъй като и там е валидно изискването за определен обем и по-високо качество. Този 

проблем трудно може да бъде решен само на ниво територия на МИГ, още повече, че 

големите преработвателни предприятия в последните 5 години усилено започват да 

създават площи със собствена продукция за суровини (такъв пример има и в община 

Исперих). Необходими са целенасочени усилия в това отношение и при планирането на 

следващата ПРСР, особено за подпомагането за постигане на стандартите на ЕС и в 

областта на сдружаването, където препоръката е условията да бъдат опростени, за да 

могат да се включат именно най-дребните стопанства. 

Следващите въпроси са насочени към очертаване на някои проблеми на територията на 

МИГ Исперих, както и евентуалните нагласи на производителите за подготовка на 

изготвяне на Стратегия за ВОМР за следващия Програмен период 2021-2027 г. Това е 

само ориентировъчно допитване, което не може да послужи за основа за Стратегия, но 

насочва докъде са стигнали усилията при прилагането на ВОМР и накъде трябва да 

продължат. 
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17. Кои от изброените проблеми срещате във вашето стопанство/предприятие и 

по-общо във вашия сектор на дейност? (възможен е повече от един отговор) 

 

 
a) Стопанството/предприятието  ми е много малко и трудно се конкурирам с по-

големите фирми, особено с големите местни и национални производители 

b) Липсват ми достатъчно средства да развивам бизнеса си - за модернизация и 

оптимизиране на производството, както и за професионален маркетинг и 

реклама с цел реализация на продукцията 

c) Липсват ми предприемачески опит и компетентност, включително и за 

постигане на по-добри условия в договарянето с клиенти, преработватели и 

търговци на едро 

d) Ниски цени на продукцията ми, най-вече заради  натиска на посредници и 

прекупвачи  

e) Продукцията ми има много ограничен пазар, предимно в района 

f) Продукцията ми всяка година е различна като количество и като качество 

g) Липсата на сдружаване между малките производители 

 

Съотношението на отговорите потвърждава и някои от моментите, отбелязани в 

описанието на ситуацията на територията на МИГ – 23% са очертали като проблем 

малкия размер на стопанството си, което не е конкурентно с увеличаващите се големи 

производители, 25% се оплакват от ниски цени заради натиска на посредници, 20% 

нямат достатъчно средства за модернизация, нито за реализация, съответно за 

съфинансиране по проекти, 12% признават липсата на предприемачески опит и умения 

за постигане на по-добри пазарни позиции. Освен включването на мерки за 

модернизация, МИГ трябва да работи и върху повишаване индекса на 

предприемачество на територията – т.е. собствениците на стопанствата да приемат 

дейността си като бизнес, а не като начин за оцеляване (чрез продажба на пазара се 

набавят доходи на семействата). Слабите пазарни позиции, както и ниските цени се 

преодоляват чрез насърчаване към сдружаване в ОП и ГП, както вече стана дума.  

a. b. c. d. e. f. g.

23% 

20% 

12% 

25% 

4% 

12% 

4% 
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18. Кои сектори от икономиката според вас, трябва да бъдат развивани чрез една 

бъдеща Стратегия на МИГ през следващия Програмен период? 

 

 

В отговорите на въпроса анкетираните са изразили своето виждане за бъдещото 

развитие на дейности на територията на МИГ. Земеделието е с приоритет за 46%, което 

се дължи на съответстващите природни условия, традиции в поминъка, досегашно 

развитие, както и може би на това че в проучването са участвали само земеделски 

производители. Предпочитание от 60% е отдадено на растениевъдството, но все пак 

40% смятат, че трябва да се развива и животновъдството, за което също вече има 

създадени условия и традиции, а и то носи  по-висока добавена стойност при 

преработка на продукцията. 

 
 

Въпреки че на територията се отглеждат предимно зърнени култури, земеделците 

смятат, че бъдещото развитие за техните стопанства е свързано с чувствителните 

сектори. 46% са казали, че трябва да се отглеждат повече плодове и зеленчуци, а 15% 

Селското стопанство  

Преработка на храни  

Биологично производство 

Туризъм  

Неземеделски бизнес  

46% 

16% 

13% 

13% 

12% 

Растениевъдство  Животновъдство 

60% 

40% 
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залагат на етерично-маслените култури, които доскоро не са типични за територията на 

МИГ, но от няколко години се увеличават площите, както и преработените масла от тях 

намират засега много добра реализация на пазара, вкл. и за износ. 

 
В областта на животновъдството са посочени традиционните за общината видове. 

 
 

 

По отношение на преработката предпочитание се дава на растителната продукция, като 

примери са посочени сушени и замразени зеленчуци, а от животинската – млечните 

продукти.  

плодове и зеленчуци 

зърнени култури 

етерично-маслени култури  

46% 

38% 

15% 

пчели 

птици 

кози 

крави 

овце 

16% 

16% 

16% 

26% 

26% 

Преработка на 

растителни 

продукти  

Преработка на 

животински 

продукти 

70% 

30% 
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7. Възможности за коопериране на земеделските производители  

7.1.Организации и групи на производители 

7.1.1. Сдружаването като цел на ОСП, предимства 

Създаването и укрепването на организации и групи на производители на земеделски 

продукти е едно от основните направления на Общата селскостопанска политика. В 

края на 2019 г. Европейската комисия публикува нов доклад за предимствата, които 

имат организациите и групи на производители за първичното земеделско производство. 

Те подобряват позицията на фермерите във веригата за доставка на храни и пазарното 

им присъствие и същевременно предоставят разнообразна помощ на членовете си 

(обща техника, обща доставка на торове и семена, общо събиране на реколтата, по-

добър достъп до кредити, по-добър маркетинг, адаптиране към изискванията на пазара). 

Това допринася обединяването на производителите в организации да се превърне в 

основен фактор за подобряване на структурата на земеделието. Възможността за 

предварителен контрол на качеството помага на продукцията да отговаря на пазарните 

изисквания и европейските стандарти за качество. Чрез съвместното използване на 

техника и съоръжения се намаляват разходите за производство. По-лесно се прилагат 

иновации и земеделски практики, опазващи околната среда.  

В ЕС има 11 милиона фермери, по-голямата част от които работят в сравнително малки 

семейни стопанства и независимо един от друг, което дава възможност на 

преработвателите и търговците да прибират по-голямата част от добавената стойност. 

Въпреки субсидирането на селското стопанство, в почти всички държави от ЕС 

съществуват проблеми свързани с цените по веригата на доставки на хранителни 

продукти.  Изкупните цени на земеделската продукция почти навсякъде са много ниски 

в сравнение с цените,  които плащат потребителите на храни.  По тази причина групите 

и организации на производители възникват по инициатива на самите фермери, като 

основната им цел е маркетинговата дейност.  Идеята е да се подпомогнат 

производителите по отношение на планирането, предлагането на продукцията на 

пазара, подпомагане с компетенции по отношение на пазарните и маркетингови 

проучвания, рекламата. Обединявайки се, производителите вече имат възможност да 

реализират продукцията си на чувствително по-добра цена.  

Много от земеделските стопани са професионалисти в производството на качествени 

земеделски продукти, но нямат опит в маркетинга, не искат да се занимават с 

документи, да търсят и да преговарят с клиенти. Организацията се заема именно с това 

– да намери пазари и да осигури реализация на продукцията. Важен момент е и 

адаптирането на продукцията към пазара. В ЕС има строги и конкретни изисквания за 

пакетирането, етикетирането и съхранението на храни. Не всички стопани поотделно 

могат да си позволят оборудване, което да приведе произведеното от тях в съответствие 

с тези изисквания. Отново групата или организацията може да закупи общи 

сортировъчни машини, поточна линия за етикетиране, да изгради обща складова база, 

общи транспортни средства и т.н., които да се използват общо от всички членове. Така 

отделният земеделски производител има ангажимент единствено да предаде цялата или 

част от продукцията си на организацията или групата и оттам нататък не се грижи как 
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тя ще достигне до крайния клиент. Така се скъсява  веригата за доставки, защото се 

елиминират прекупвачите и може да се преговаря директно с търговци и 

преработватели или дори  да се прави преработка на собствената продукция. 

Организациите и групите производители на практика са посредник между отделния 

дребен производител и пазара, но посредникът не е външно лице за производителите, а 

се притежава от тях. Освен за концентрация на по-големи количества продукция и по-

добри цени, ОП и ГП подпомагат и управлението на качеството на продуктите, както и 

трансфера на знания между членовете. Някои ОП и ГП регистрират и общи марки. За 

самите клиенти – големи търговски вериги и преработватели или при износ на 

продукти е по-добре да работят с един субект, каквато е организацията, отколкото с 15-

20 до няколко десетки, колкото са отделните членове. Така се гарантира и по-високо 

качество на храните за крайния потребител. Докладът на ЕК установява, че най-често 

срещаните цели на признатите групи и организации са планиране и оптимизация на 

производството, адаптиране към пазарното търсене, концентрация на продуктите и 

реализация на продукти на пазара. Трябва да се каже, че много непризнати ОП 

извършват същите дейности като признатите, като разликата е, че непризнатите нямат 

възможността за финансиране по съответните програми за селските райони. Но и в 

двата случая дейността им носи икономическа, техническа и социална полза на 

членовете им. 

В ЕС има около 3 400 признати организации на производители, които работят в три 

сектора: „Плодове и зеленчуци“ 52%, „Мляко“ 39% и други – 9%, като най-

разпознаваеми сред другите са организациите на производители на зехтин, трапезни 

маслини и вино. Най-много организации и групи има във Франция – 724, следвана от 

Германия – 692 и Италия – 583. Само в 3 държави от ЕС няма признати ОП: Естония, 

Литва и Люксембург. У нас, според актуалния регистър на МЗХГ признатите ОП и ГП 

са 75.  В сектор „Плодове и зеленчуци“ има 19 признати организации. В момента само 3 

от тях изпълняват оперативни програми, с общо одобрен оперативен фонд на стойност 

15,5 млн. лева. В сектор „Мляко и млечни продукти“ работят 16 групи и 4 организации, 

в сектор „Месо“ – 3 групи и една организация, които обаче представляват голям брой 

земеделски производители – 148. Степента на сдружаване е висока и в сектора на 

етеричномаслените култури, където има 6 групи, както и за „Мед и пчелни продукти“ – 

6 организации, за зърнено-житни и технически култури има 5 организации и 5 групи. 

Има и две организации само за по един продукт – картофи и гъби, както и една група и 

една организация за винено грозде. Оборотите през сектор „Плодове и зеленчуци“ за 

2019 година са почти 18 млн. лв., а за  „Мляко и млечни продукти“ - 13 млн. лв. При 

„Зърнено-житни и маслодайни“ - около 7 млн. лв. Най-висока степен на сдружаване се 

наблюдава в областите Пловдив, Бургас и Варна, където има най-много ОП и ГП.  

До 2014 г. признаването на такива организации и групи на производители е предвидено 

само за някои сектори - плодове и зеленчуци, тютюн и хмел. Регламент (ЕО) № 

1308/2013 г. дава възможност на държавите-членки за признаване на организации на 

производители,  асоциации на организации на производители, междубраншови 

организации и групи на производители във всички сектори на земеделието. Друга 

част от реформата е, че първоначално организациите и групите на производители може 
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да се създават само на маркетингов принцип, като основната им цел е съвместна 

продажба на продукцията. В сегашния Програмен период, на производителите се дава 

възможност да се обединяват в организации не само за съвместни продажби, но и за 

постигане на по-широк набор от цели - оптимизиране на производствените разходи, 

провеждане на научни изследвания, използването на екологични практики, прилагане 

на производствени стандарти, устойчиво използване на природните ресурси, реклама. 

Единствено в сектора на плодовете и зеленчуците остава ограничението за създаване 

само маркетингови организации.  

Организациите на производители вече могат да обединяват земеделски производители 

от различни държави на ЕС и в транснационални организации на производители. В тези 

случаи признаването се извършва от държавата от ЕС, в която се намира седалището на 

организацията. Седалището трябва да бъде в държава от ЕС, в която има значителен 

брой членове или членуващи организации или значителен обем продукция за пазара. 

Земеделските стопани, преработвателите и търговците във веригата на доставки могат 

също така да се обединяват в междубраншови организации. Тези организации приемат 

мерки за управление на веригата, без самите те да участват в производството, 

преработването или търговията и служат като платформа за обмен на добри 

производствени, търговски или екологични практики, както и осигуряват по-голяма 

прозрачност на пазара.  

За Програмния период 2021-2027 ОСП ще продължи да насърчава сдружаването на 

производители, тъй като все още има държави с много ниска степен на организираност 

на пазарите, каквато е и България. У нас освен организации, има все още и много групи 

на производители, затова в проекта на ПРСР се предвижда отново да бъде предоставена 

възможност и то за всички сектори да бъдат финансирани групи, които да изпълняват 

преходен период, за да достигнат критериите за организации. Много страни членки 

смятат, че чрез ОСП трябва да се приложи и повече гъвкавост по отношение на 

формите на сдружаване и да отпаднат част от изискванията към самите организации и 

членовете им.  

7.1.2. Нормативна база 

Нормативната база за създаване и признаване на организации и групи на 

производителите включва няколко европейски Регламента, както и три национални 

Наредби: една за общите изисквания към всички организации и групи на 

производители във всички земеделски сектори (Наредба № 12/2015 г), една за 

производителите на плодове и зеленчуци (Наредба № 11/2007 г) и трета – за 

производителите на мляко (Наредба № 1/ 2015 г). За ОП и ГП, които кандидатстват за 

подпомагане по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите” от 

ПРСР има някои допълнителни условия или ограничения. Общият режим за признаване 

на организации на производители е уреден с  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща 

организация на пазарите на селскостопански продукти. Тъй като групи на 

производители се признават само във връзка с прилагането на определени мерки от 

програмите за развитие на селските райони, условията и редът за признаване на групи 
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производители са определени при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 

1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за ЕЗФРСР. 

През месец септември 2020 г. у нас тече обществено обсъждане за промени  в Наредба 

№ 11/2007 г, свързани с нови  изискванията на законодателството на ЕС и по-конкретно 

Делегиран регламент (ЕС) 2020/743 по отношение на изчисляването на стойността на 

предлаганата на пазара продукция на организациите на производители в сектора на 

плодовете и зеленчуците и Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 за дерогацията между 

сектор плодове и зеленчуци и сектор вино. В планираните промени се предвижда 

увеличаване на годишните обороти за групите производители, както и по-облекчени 

условия за признаване на организациите и групите. Отпада и възможността за временно 

признаване на групите за плодове и зеленчуци (отнася се за тези от миналия Програмен 

период), тъй като всички те са изпълнили плановете си за признаване и са признати 

като организации на производители в нормативно установения срок. Допълнени са и 

разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на групи и организации на 

производители. Прецизирани са условията, при които организациите на производители 

могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране за набиране на 

оперативния фонд и за извършване на инвестициите. МЗХГ обяви, че готви сходни 

промени и в другите две Наредби. 

Вече се каза, че организациите и групите на производители в сектора на плодовете и 

зеленчуците се признават преди последната реформа на ОСП (2013),  за този сектор 

съществува и по-подробно законодателство на ЕС. То запазва действието си и след 

реформата, затова в общия Регламент (ЕС) № 1308/2013г. са включени специални 

правила за организациите на производители на плодове и зеленчуци, както има и 

допълнителен Делегиран Регламент (ЕС) №891/2017 г. У нас признаването на ОП на 

плодове и зеленчуци е уредено още при присъединяването на страната към ЕС, затова 

най-стара е  Наредба № 11 от 2007 г. „За условията и реда за признаване на 

организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за 

реда и условията за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми“. 

Наредбата е променена след 2017 г. , при което някои от нейните изисквания са 

уеднаквени с изискванията за признаване на организациите по общата Наредба № 12. 

Особеностите в режима на признаване на организации и групи на производители  на 

плодове и зеленчуци произтичат и от възможността те да бъдат подпомагани 

допълнително чрез още схеми за пазарна подкрепа (Оперативни програми). Оперативни 

програми обаче могат да изпълняват само организациите, но не и групите на 

производители. В предишния Програмен период в България се финансират само групи 

– подпомогнати са 10 групи на производители на плодове и зеленчуци, като целта е те 

да изпълняват планове си за признаване и да достигнат критериите за признаване като 

организации. Всички плащания по предишната мярка приключват през юли 2019 г. 

като групите се превръщат в организации, което налага и промяната на Наредбата, за 

което се спомена.  

За признаването на организации на производители (тук няма групи производители) в 

сектора на млякото също има отделни правила в общия Регламент (ЕС) № 

1308/2013г., които са по-опростени в сравнение с режима на признаване на другите 
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организации, но и по-строги, тъй като са обвързани с регистрация на договорите за 

доставка и воденето на регистър на първите изкупвачи на сурово мляко, както и за 

проследяване на общото количество изкупено сурово мляко.  За участниците в 

организации в сектора мляко е задължително да представят писмени договори (с цена 

количества, максимален обем и начин на събиране на млякото), които ДФЗ вписва в 

„Интегрираната система за администриране и контрол регистър на сключените 

договори за доставка на сурово мляко“. Затова признаването на ОП в сектора на 

млякото и млечните продукти е уредено с отделна Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. 

„За договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на 

организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в 

сектора на млякото и млечните продукти“. 

Тъй като в сегашния Програмен период признаването на организации и групи е 

позволено във всички сектори и се подпомага по мерки от ПРСР и по-специално от 

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите”), условията и реда 

за признаване на организации, но вече и на групи производители за всички сектори (без 

мляко), са уредени в общата Наредба № 12 от май 2015 г. „За условията и реда за 

признаване на организации и производители на земеделски продукти, асоциации на 

организации на производители и междубраншови организации и на групи 

производители“. Повечето условия за признаване на групите производители по Мярка 9 

са сходни с условията за признаване на организациите на производители, като 

разликата е най-вече по отношение на броя членове, оборотите и плановете за 

признаване. Това е свързано и с еднаквите възможности на организациите и групите от 

всички сектори да кандидатстват по други мерки от ПРСР.  

7.1.3. Сектори на земеделието за признаване на ОП и ГП 

Организациите и групите на производители могат да бъдат създавани в почти всички 

сектори на земеделието, като тези за плодове и зеленчуци, както и за мляко са по 

отделни Наредби. За групите секторите са по-ограничен брой. Организация или група 

на производители може да бъде призната за производството на един, на няколко или на 

всички продукти от съответния сектор. Ако  членовете произвеждат земеделски 

продукти, които попадат в повече от един от посочените сектори и желаят да се 

обединят, трябва да създадат отделна организация или група за продуктите от всеки 

един сектор (например месо и вълна, птици и яйца). Изброените сектори се отнасят 

само до признаването на организациите и групите, сдружаването в непризнати от 

МЗХГ организации е абсолютно свободно.  

Организации на производители по сектори, според Наредба № 12/2015 г 

 зърнено-житни и маслодайни;  

 медицински и етерично маслени култури;  

 зърнено бобови култури;  

 технически култури;  

 картофи;  

 месо и вълна;  

 мед и пчелни продукти;  
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 винено грозде;  

 яйца;  

 копринени буби;  

 живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и 

декоративна растителност;  

 семена и посадъчен материал.  

Групи на производители по сектори,  според Наредба № 12/2015 г 

 зърнено-житни;  

 медицински и етерично маслени култури;  

 зърнено бобови култури;  

 технически култури, с изключение на тютюн;  

 картофи;  

 мляко;  

 месо, с изключение на риба и аквакултури;  

 мед;  

 винено грозде;  

 яйца;  

 плодове;  

 зеленчуци.  

Организации на производители и групи по сектори, според Наредба № 11/ 2007  

 пресни плодове и зеленчуци; 

 плодове и зеленчуци за преработка;  

Организации на производители, според Наредба № 1 от 28.01.2015 г 

 мляко и млечни продукти;  

Важно е да се каже, че организации и групи на производители се създават само за 

секторите на първичното земеделско производство, т.е. за производство на 

непреработени земеделски продукти. Техните членове трябва да са регистрирани 

земеделски производители, не се признават организации и групи на преработватели на 

земеделски продукти. Преработката на произведените продукти е разрешена дейност за 

организацията, но не и за нейните членове. Макар в Регламент (ЕС) № 1308/2013 да е 

посочено, че се признават организации на производители на мляко и млечни продукти, 

изискванията на Наредбата у нас позволяват признаването на организации на 

производители само и единствено на сурово мляко. Признават се организации на 

производители на плодове и зеленчуци, които са предназначени за преработка, но не и 

организации на преработватели.  

Организация или група на производители може да бъде призната за производството на 

един, на няколко или на всички продукти от съответния сектор (например, жито, 

пшеница, слънчоглед, рапица и т.н., като организацията е за зърнено-житни култури). В 

този случай няма задължение нейните членове да произвеждат всички продукти от 

съответния сектор, те имат възможност да произвеждат и само някои от продуктите, 

попадащи в него. Организациите на производители от сектора на плодовете и 
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зеленчуците могат да бъдат признати както за производство само на плодове или само 

на зеленчуци, така и на един или повече видове плодове и/или зеленчуци. Гъбите са 

част от сектора на зеленчуците. В една организация за производство на мляко могат да 

членуват производители на различни видове сурово мляко, както и един неин член 

може да участва с производството си на различни видове мляко - краве, овче, козе и 

биволско.  Забраната за създаване на групи производители на тютюн произтича от 

забраната за пряко подпомагане на този сектор със средства от земеделските фондове 

на ЕС. 

При кандидатстване на организациите и групите за подпомагане по мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производителите” обхванатите сектори са 

определени по общ начин, като се обхващат едновременно организациите и групите: 

 зърнено-житни култури; 

 медицински и етерично-маслени култури; 

 зърнено-бобови култури; 

 технически култури, с изключение на тютюн; 

 картофи; 

 мляко; 

 месо, с изключение на риба и аквакултури; 

 мед; 

 винено грозде; 

 яйца; 

 плодове; 

 зеленчуци. 

Както се вижда, секторите, определени в условията на мярка 9 съвпадат с тези на 

групите производители, а някои от организациите в определени земеделски сектори не 

подлежат на подпомагане по тази мярка. Групите и организациите на производителите 

на биологично произведени продукти могат да се правят във всички изброени сектори. 

7.1.4. Цели на ОП и ГП 

За разлика от търговските дружества и кооперациите, организациите и групите на 

производителите не се създават за извършване на всякаква търговска дейност, а само и 

единствено за изпълнение на определени от законодателството и в трите Наредби цели.  

Организациите на производители във всички сектори, извън плодовете и зеленчуците и 

млякото, се признават по реда на Наредба № 12/2015 г. и могат да бъдат създадени за 

постигане на една или повече от изброените цели, които са според чл. 152, т. 1, буква 

"в" от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и са изброени в  Приложение 1 „Образец на 

заявление за признаване на организация на производители на земеделски продукти“ 

Цели на организациите на производителите на земеделски продукти: 

планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение на 

качеството и количеството;  

концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени 

от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;  
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оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, за 

постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към 

животните и за стабилизиране на цените на производителите;  

провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи свързани с 

устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата 

конкурентоспособност и развитието на пазарите;  

насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни 

практики за отглеждане, както и производствени техники, практики и методи за 

хуманно отношение към животните;  

насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени 

стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със 

защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с 

национални означения за качество;  

управление на вторичните продукти и на отпадъците, с цел опазване на качеството на 

водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие;  

устойчиво използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от 

изменението на климата;  

прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара;  

управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г.;  

предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за 

застраховане.  

Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които се признават по реда 

на Наредба № 11/2007 г. могат да бъдат създадени само за постигане три цели, всички 

от които са маркетингови. Важна особеност на ОП на плодове и зеленчуци е, че именно 

защото са маркетингови, трябва да реализират на пазара 100% от произведено 

количество продукти, за които са признати, като само в някои случаи се допускат 

изключения.  

Цели на организациите на производителите на плодове и зеленчуци: 

планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на 

качеството и количеството;  

концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени 

от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;  

оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за 

постигане на стандартите в областта на околната среда и за стабилизиране на цените на 

производителите; 
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Организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти също 

могат да бъдат създавани само за постигане на маркетингови цели:  

Цели на организациите на производители на мляко: 

осигуряване на планирането и приспособяването на продукцията към търсенето, по-

специално по отношение на качеството и количеството;  

концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете ѝ;  

оптимизиране на производствените разходи и стабилизиране на цените на 

производителите.  

Както вече се спомена, правният режим за признаването на организациите на 

производители е обвързан със системата на задължителни писмени договори за 

изкупуване и реализацията на млякото.  

Групите на производители трябва да са създадени за постигане на една или повече от 

следните цели:  

Цели на групите производители: 

адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членове на 

такива организации;  

съвместно пускане на пазара на стоки, включително подготовка за продажби, 

централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;  

установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, 

включително за прибраната реколта и за наличностите;  

други дейности, които могат да се осъществяват от ОП и ГП като изграждането на 

умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на 

иновационните процеси.  

При кандидатстване за подпомагане по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации 

на производителите”, целите са по-ограничени и са формулирани във вид на 

Допустими за финансиране дейности. За да може да получи подпомагане групата или 

организацията на производители в бизнес плана си трябва задължително да планира 

една или повече от следните дейности: 

Допустими дейности: 

Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете 

на такива групи или организации; 

Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, 

централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро; 

Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране 

на реколтата и наличностите; 

Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на 

производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и 

организацията и улесняването на иновационните процеси. 
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7.1.5. Основни характеристики  

И според трите Наредби, организациите и групите на производители могат да бъдат 

регистрирани като: 

 Дружество с ограничена отговорност (ООД по Търговския закон) 

 Събирателно дружество (също по Търговския закон) 

 Кооперация (по Закона за кооперациите) 

Това винаги са юридически лица, които са самостоятелни правни субекти, различни 

от физическите и юридическите лица, които членуват в тях. Тъй като са предприятия за 

съвместно извършване на икономически дейности, имат качеството „търговец“ и не 

могат да бъдат сдружения с нестопанска цел, т.е. не могат да се регистрират по 

ЗЮЛНЦ.  Трябва да се отбележи, че всички създадени до момента организации и групи 

у нас са дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския 

закон. Причината за това е, че другите две правни форми имат недостатъци, които ги 

правят трудно приложими. Например, немалка част от членовете на съществуващите 

земеделски кооперации не са регистрирани като земеделски производители, някои от 

тях изобщо не се занимават със земеделска дейност, а участват в кооперацията само със 

земята си. Освен това, в кооперацията могат да участват само физически лица и всеки 

член има право само на един глас, независимо от дяловете си,  а при ООД гласовете се 

определят от големината на дяла. Недостатък на събирателното дружество пък е 

неограничената отговорност на членовете за неговите задължения. По принцип, всеки 

съдружник може самостоятелно да взема решения и да прави волеизявления от името 

на събирателното дружество, което противоречи на правилата за управление и 

съвместна дейност, които трябва да бъдат прилагани в една организация или група на 

производители.  

Членовете на организациите и групите задължително са регистрирани земеделски 

производители - физически лица, еднолични търговци или юридически лица (с 

изключение на юридическите лица с нестопанска цел), които са регистрирани в ИСАК, 

и/или са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 

1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. В Наредба 

12/2015г. е предвидена още една възможност членът на ОП или ГП да докаже, че е 

земеделски производител – когато е регистриран по чл. 7 или чл. 31 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители в Интегрираната система за 

администриране и контрол (ИСАК). Земеделският производител може да се възползва 

от тази възможност, когато не е регистриран по Наредба № 3 от 1999 г., но е получил 

подпомагане по схема или мярка, за която не се изисква такава регистрация, и има 

уникален регистрационен номер в ИСАК. В този случай се проверява дали полученото 

подпомагане е свързано със земеделските продукти, за които ОП или ГП иска 

признаване. Тази възможност не се отнася за юридическите лица с нестопанска цел, 

които са регистрирани по тези членове от ЗПЗП.  

Регистрацията на земеделските стопани трябва да е на производители на 

земеделските продукти, за които организацията или групата  кандидатства за 

признаване, което се доказва с анкетната карта по Наредба 9. Няма значение кога 
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лицата са се регистрирали като земеделски стопани, организации и групи могат да се 

създават и от новорегистрирани земеделски производители.  Важно е обаче от 

регистрацията да личи, че лицето е производител именно на тези земеделски продукти, 

за които се иска признаване на организацията или групата, като няма пречка то да е 

производител и на други земеделски продукти, които не влизат в дейността й. За всеки 

конкретен земеделски продукт се членува само в една организация или група на 

производители, като няма пречка за друг продукт същият производител да членува в 

друга организация или група. В групата производители на плодове и зеленчуци обаче 

не може да членува физическо или юридическо лице, което е членувало в друга група 

производители на плодове и зеленчуци. 

В организациите и групите могат да членуват също и физически и юридически лица, 

които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана с 

дейността, за която организацията иска признаване – например преработватели или 

търговци, които допринасят за записаните от организацията или групата цели. Ако 

организацията е създадена с цел подобряване на качеството на продуктите, неин член 

може да бъде лаборатория, а когато целта е внедряване на иновации, в нея може да 

членува научна или изследователска организация. Такава възможност за членство на 

не-производители не съществува единствено за сектора на млякото. Трябва да се 

подчертае, че дейността на членовете, които не са земеделски производители е 

спомагателна за организацията и стойността на предлаганата от тях продукция не се 

включва нито при признаването (понякога се иска обем, реализиран на пазара), нито 

при подпомагането (при кандидатстване по Мярка 9). Членовете, които не са 

производители на земеделски продукти не могат да се ползват от никоя от мерките, 

финансирани по ПРСР  и нямат право на глас при вземане на решения, свързани с тях. 

Разликите между групите и организациите са няколко: в минималния брой членове – 4 

за групите и 6 за организациите, като няма ограничение за максимален брой членове. В 

някои държави от ЕС има организации на производители с по няколко хиляди членове, 

като това най-често са кооперации. Има и разлика в оборотите на реализираната 

продукция, като за различните сектори за групите и организациите има минимални 

прагове. Това е така, тъй като европейските субсидии винаги са обвързани с процент от 

реализираната продукция на пазара. Така и земеделският сектор излиза от сивата 

икономика, защото реално колкото по-високи са оборотите, които са минали през 

групата или организацията, толкова по-висок е процентът на субсидията, тъй като тя е 

именно процент от оборота. Групите по принцип са обединения на по-малки 

производители, като целта е чрез плана за признаване да достигнат до критериите за 

организация и да бъдат признати за такава. Това е особено важно за сектора на 

плодовете и зеленчуците, тъй като само организациите могат да се възползват от 

финансиране от оперативните програми по пазарните схеми.  

Наредба № 12/2015 г. и Наредба 11/2015 г. допускат и създаването на Асоциации на 

организации на производители на земеделски продукти, които отново могат да са 

ООД, СД и кооперации.  В асоциациите на организации на производители членуват 

юридически лица, които са признати организации на производители на земеделски 

продукти. Също така е предвидено създаване на Междубраншови организации, които 
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са сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Членове на междубраншова организация 

могат да бъдат производители, търговци и/или преработватели на земеделски продукти, 

за които организацията иска признаване. Трябва дебело да се подчертае, че този вид 

сдружения са различни от множеството други браншови организации у нас, които се 

създават свободно и с различни цели, най-често за съвместна защита на интересите на 

техните членове. Макар че юридическата форма е същата (сдружения по ЗЮЛНЦ), 

само обединения, които отговарят на условията в Наредба 12 и Наредба 11 могат да 

бъдат признати от МЗХГ.  

За подпомагане по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите” 

могат да кандидатстват само групи и организации на производителите, които отговарят 

на определението „малки и средни предприятия”, съгласно изискванията на Закона 

за малките и средните предприятия (ЗМСП). Тъй като това условие поражда 

напрежение сред бенефициентите по време на приема през 2018 г., защото 

микропредприятията, каквито са повечето от създадените ОП и ГП стават недопустими 

по мярката, МЗХГ излиза с тълкуване, че „микропредприятията са част от малките и 

средни предприятия и терминът „малки и средни предприятия“ обхваща всички 

предприятия с персонал от 0 да 250 души и годишен оборот от 0 до 97 500 000 лв.“, т.е. 

микропредприятията влизат в обхвата на мярката.  

В организациите и групите на производители членуват икономически и юридически 

самостоятелни производители, които чрез обединението си в ново дружество имат за 

цел реализацията на техни стоки или подобряване организацията на производството. Те 

могат да предоставят на организацията или групата цялата или част от своята 

продукция с цел съвместни маркетинг и продажби, като това става според написаното в 

акта за учредяване и вътрешните правила на дружеството. Членовете на организацията 

на производители на плодове и зеленчуци са задължени да реализират чрез нея 100% от 

произведено количество продукти, за които тя е призната. Те могат да предлагат на 

пазара сами и без организацията до 25% от произведените от тях продукти, за които 

организацията на производители е призната, а за биологично произведени продукти – 

до 40%, само в някои случаи: когато продават на крайни потребители или когато са 

получили разрешение от организацията, в която членуват, тъй като тази продукция е 

незначителна част от обема или не се включва обичайно в търговската дейност на 

организацията. 

Членуването в организация или група на производителите е доброволно, като това е 

принцип последователно проведен в европейското и национално законодателство. То 

обаче не може да бъде прекратено по всяко време. Тъй като за реализацията на 

целите на организациите и групите е необходим някакъв период, както и заради 

нуждата от осигуряване на устойчивост, според  Регламент (ЕС) № 1308/2013 е въведен 

минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година. 

Изискването не се отнася за организациите на производители на мляко, а за сектора на 

плодовете и зеленчуците от членовете се иска предизвестие за напускане, което не 

превишава шест месеца. Наредба № 12/2015г. и Наредба № 11/2007 г. изискват 

организациите и групите производители да включат в устройствените си актове 

задължение за минимален срок за членуване не по-кратък от една година и 
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прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест  

месеца. Тези минимални срокове са въведени в интерес на останалите членове, които 

ще се лишат от сътрудничеството на напускащия съдружник и трябва да разполагат с 

време, за да адаптират организацията и дейността си. При кандидатстването на мерки 

от ПРСР може да има допълнителни изисквания за срока на членуване и за напускане 

на всеки един участник в групата или организацията. 

По отношение на дяловете капитал и имущество на членовете на организациите и 

групите на производители, в закона няма никакви ограничения, както няма към всяко 

търговско дружество, регистрирано по Търговския закон. Няма забрана делът на един 

съдружник да надвишава 50%, но Регламент (ЕС) № 1308/2013 изисква устройствените 

актове да включват правила, които позволяват на членуващите производители да 

контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, а 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 определя мерки, които да предотвратят 

злоупотреба с власт или влияние от страна на един или повече от членовете. Затова е 

въведено правилото „При вземане на решения в дружеството всеки член може да 

притежава не повече от 40 на сто от правата на глас“ (чл. 3, ал.2 от Наредба 12, чл. 3, 

ал. 5 от наредба 11), независимо с какъв дял участва. Такова ограничение не е въведено 

по отношение на организациите за мляко, то не се прилага и при организациите, 

регистрирани като кооперации, където принципът е, че един член има един глас. При 

определяне на процента от правото на глас за членовете се прилагат разпоредбите за 

свързани лица и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 

и 5 от Закона за малките и средните предприятия. 

В Наредба № 11/2007г. и на Наредба № 12/2015г. има изискване  в учредителният акт 

да бъде включено задължението за членовете на групи и организации производители да 

правят финансови вноски, необходими за извършване на съответната дейност.  Такова 

изискване не е предвидено по отношение на устройствените актове на производителите 

на мляко и млечни продукти, което не означава, че техните членове не трябва да 

предвидят начини за финансиране на дейността си. Всички организации и групи 

производители са икономически организации, създадени за извършване на определени 

стопански дейности и техните членове трябва да решат по какъв начин да финансират 

тези дейност и да осигуряват средства за нея. Обикновено се създават различни 

оперативни парични фондове, по подобие на тези в кооперациите. При организациите и 

групите, създадени като маркетингови предприятия, финансирането се осигурява 

обикновено чрез предоставяне на определен процент от цената на реализираните на 

пазара продукти. Възможно е организациите и групите да заплащат на членовете си 

определена цена за продуктите и да се финансират от разликата между нея и реалната 

продажна цена. Тези начини на  финансиране често са съчетани с встъпителни вноски 

на съдружниците, а понякога и с допълнителни вноски, които могат да са част от 

годишния дивидент на съдружниците или да са под формата на членски внос. 

Организациите и групите на производители, които са създадени за постигане на други 

цели, различни от съвместната реализация на продукти, избират начина за финансиране 

на тяхното постигане според своята специфика. И тук са възможни различни съчетания 

от встъпителни и допълнителни вноски на съдружниците, под формата на отчисления 
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от печалбата или на членски внос. С изключение на организациите в сектор плодове и 

зеленчуци, другите сектори нямат забрана да извършват и пряка производствена 

дейност, като самата организация или група може да е земеделски производител. 

Финансиране може да се получава и по някои от мерките на ПРСР, освен по Мярка 9. 

По отношение на имуществото,  групите и организациите на производители могат да 

придобиват материални активи, както с приходите от дейността си, така и по програми 

и схеми, финансирани с европейски и национални средства. Тези материални активи 

стават собственост на дружеството (организация или група), а не на неговите членове. 

Това означава, че се ползват съвместно от членовете, докато организацията съществува. 

При нейното прекратяване, придобитите активи, като част от имуществото на 

юридическото лице, попадат в общия режим на ликвидация на имуществото на 

фирмите.  Често организациите и групите придобиват имущество (например техника за 

прибиране и складиране на реколтата), което ще се ползва от членовете при 

производството на първични земеделски продукти. В тези случаи придобитото 

имущество се предоставя за индивидуално ползване на членовете, като се създава 

определен ред, правила и график. Това е свързано с едно от основните предназначения 

на създадените организации и групи – да предоставят професионална, материална и 

техническа подкрепа за своите членове. Тъй като законодателството не съдържа 

специални правила за имуществото на организациите и групите, а се прилагат общите 

разпоредби на Търговския закон, желателно е тези въпроси да бъдат уредени в 

устройствения акт на сдружението или във вътрешните правила.  

Териториалният обхват на признатите организации и групи производители не е 

ограничен. Обикновено земеделските производители се обединяват за съвместна 

дейност в рамките на едно или на съседни населени места. Такъв тип се създават в 

няколко случая - от по-малки земеделски производители, за съвместни продажба на 

продуктите на местните пазари, за оптимизиране на производствените разходи, 

постигане на стандарти и подобряване на качеството на продуктите, както и за някои 

екологични дейности. Възможно е също организацията или групата да включва 

производители на точно определени земеделски продукти (мляко, сирене) от различни 

населени места на един регион на страната или от цялата страна. В сектора на млякото 

са разрешени участници и от други държави на ЕС. Такъв тип сдружения се създават 

обикновено при съвместна преработка на произведените продукти или при съвместен 

износ, за съвместни научни изследвания, използване на промоционалните програми на 

МЗХГ, защита на географски означения на продукти. Законодателството не съдържа 

никакви ограничения относно териториалния обхват на организациите и групите. За 

между браншовите организации има условие да извършват дейност в един или повече 

райони на страната от ниво 2, определени съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за 

регионалното развитие, както и да обхващат най-малко една трета от производството 

и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или в цялата 

страна. 
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7.1.6. Регистрация и признаване  

Първата стъпка за създаване на ОП и ГП е избор на сектор и  земеделски култури, както 

и на цели от формулираните в Наредбите. Според целите се взима решение и за 

допустимите действия, чрез които те ще бъдат постигнати. Други неща, които трябва да 

се уточнят са колко производители ще се обединяват (има изисквания за минимален 

брой членове), каква инфраструктура или персонал ще са необходими, добре е да се 

изготви и финансов план, вкл. и за необходимите първоначални инвестиции. 

Следващата стъпка е избор на вида сдружаване (както вече се каза, най-удачно досега 

се оказва ООД) и да се впише в Търговския регистър при представяне на необходимите 

документи. Препоръчително е да се направят проверки на условията в съответната 

Наредба за сектора. Предварително се изготвя и устройствения акт, като той трябва да 

включва някои задължителни по Наредбите клаузи, както и всички въпроси, които са 

оставени за свободно договаряне в законодателството – размер на дяловете, начин на 

финансиране, вноски, имущество. Дирекция „Пазарни мерки и организации на 

производители“ на МЗХГ предлага предварителни консултации с експерти, които да 

проверят съответствието на устройствения акт с изискванията за признаване на 

съответната организация или група.  

Следващ етап е попълването на заявление и окомплектоване  на документите за 

признаване. Заявлението за признаване е по образци, приложени към Наредба № 

12/2015г., Наредба №1/2007г.  и Наредба № 11/2007г. Паралелно с попълването на 

заявлението за признаване е необходимо земеделските производители, които 

кандидатстват за признаване по реда на Наредба № 12/2015г. да осигурят целият набор 

от документи описани в него.  

За признаване на организации и групи на производители по Наредба 12/2015г. са 

необходими следните документи:  

1. устройствен акт или дружествен договор (взима се по служебен път от ТР) 

2. списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са 

производители на земеделски продукти;  

3. декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски 

продукт членуват само в една група или организация на производители;  

4. за всеки член на организацията – анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 

3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;  

5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и 

средните предприятия;  

6. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от 

пълномощник.  

За организации на производители, които желаят да кандидатстват по мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 г. трябват 

и допълнителни документи:  

1. вътрешни правила за дейността на организацията или групата на производители;  
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2. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на 

предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към 

датата на подаване на заявлението за признаване;  

3. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата 

на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната 

година.  

Попълването на заявлението и на документите към него се извършва съгласно Насоки, 

качени на интернет страницата на МЗХГ. 

Към заявлението за признаване на организации на производители  на плодове и 

зеленчуци, по реда на Наредба № 11/2007г. се прилагат:  

1. устройствен акт или дружествен договор (набавя се по служебен път от ТР)  

2. вътрешен правилник за дейността на организацията;  

3. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата 

на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната 

година съгласно чл. 5, ал. 4;  

4. списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са 

производители на плодове и зеленчуци;  

5. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на 

предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция през предходната 

календарна година;  

6. декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или 

зеленчуци членуват само в една организация на производители;  

7. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от 

пълномощник;  

8. при възлагане на дейност на външен изпълнител - доказателства, че това е подходящ 

начин да се постигнат целите на организацията на производители.  

Заявлението за признаване на организации на производители на мляко по Наредба 

№1/2007г. също е по образец и към него се прилагат:  

1. учредителен акт или дружествен договор (набавя се по служебен път) 

2. вътрешен правилник за дейността на организацията;  

3. списък с членовете на организацията;  

4. копия от анкетни карти с анкетни формуляри на земеделски стопанин на членовете 

на организацията съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани;  

5. актуални справки за наличния брой животни по видове и категории на членовете на 

организацията;  

6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и 

средните предприятия 

7. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната 

организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че 

членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в 

различна административна област; 
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8. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен 

график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят 

преговори за суровината;  

9. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник; 

Организациите на производители на мляко, които желаят да кандидатстват по мярка 

9 "Учредяване на групи и организации на производители", прилагат към заявлението, 

допълнително и следните документи: 

1. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на 

предлаганото на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни 

продукти към датата на подаване на заявлението за признаване; 

 2. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганото 

на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти през 

предходната година.  

Следващ етап е кандидатстване за признаване в МЗХГ, където се подават всички 

документи и заявлението. Подадените документи се разглеждат от служителите в 

дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, които съдействат на 

заявителите да отстранят непълнотите и несъответствията в тях.  

Организациите и групите на производители, които желаят да кандидатстват по Мярка 9 

от ПРСР 2014-2020г. подават в определените периоди за прием заедно с посочените по-

горе документи и бизнес план. В този случай МЗХГ изпраща служебно получения 

бизнес план и приложените към него документи в срок до 2 работни дни в Централното 

управление на ДФ „Земеделие”.  

Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава комисия, която 

извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка 

на място. Комисията дава становище по признаването на организацията или групата. В 

тримесечен срок от подаване на заявлението за признаване, министърът на със заповед 

признава организацията или прави мотивиран отказ. В заповедта за признаване на 

организация или група на производители се посочва дали тя отговаря на изискванията 

за кандидатстване по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” 

от ПРСР 2014 - 2020 г. МЗХГ съхранява и поддържа база данни за признатите 

организации и групи производители.  

7.1.7. Критерии за признаване 

Първият критерий за признаване на всички организации и групи е да са създадени по 

инициатива на техните членове за постигане на една или повече от изброените по-

горе цели и в изброените сектори. Както беше изяснено, допустимите цели са 

различни за различните организации и групи и се записват в техния учредителен акт , 

като по принцип трябва да са обвързани с предмета на дейност на дружеството. Така 

например, маркетинговите организации могат да бъдат създадени за няколко цели, 

които се постигат чрез концентрацията и съвместната продажба на произведените 

продукти. Не е приемливо организация или група да бъде създадена за постигане на 

всички допустими цели, това ще бъде неизпълнение на този критерий за признаване. 
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Вторият, много важен критерий, е минималният брой на членовете на организациите 

и групите . За всички организации на производители минималният брой членове е 6, 

вкл. и за сектор мляко (до 2018г. изискването за сектор мляко е за 5 члена). 

Минималният брой членове на група производители е 4. Както вече се каза, няма 

ограничение за максималния брой - колкото по-голям е броят на членовете в тях, 

толкова по-големи ще бъдат възможностите за реализиране на икономическите и 

пазарните предимства от сдружаването и тяхната конкурентоспособост на вътрешния, а 

и на международните пазари. За получаване на подпомагане по Мярка 9 от ПРСР 

минималният брой членове отново е 6 за организация и 4 за група. При организация 

производители на плодове и зеленчуци е налице важна особеност - при определяне на 

броя на членовете може да се отчетат и членовете на юридическо лице, което членува в 

организацията. Така организация производители на плодове и зеленчуци може да бъде 

създадена примерно от фирма-юридическо лице с 5 съдружника и от само още един 

производител.  Фирмата също трябва да е регистрирана като земеделски производител. 

Към критериите за признаване спадат и вече споменатите в основните характеристики 

на ОП и ГП: юридическа форма на регистрация (ООД, СД или кооперация), условието 

членовете да са регистрирани земеделски производители, описаните правила за 

разпределение на дялове, право на глас, финансиране, срокове за членуване и условия 

за напускане.  

Следващ критерий за признаване на организации и групи е да водят счетоводство за 

дейността, отделно от счетоводството на участващите производители. В това 

счетоводство се включват само дейностите, които са предвидени в учредителния акт на 

групата или организацията. Счетоводството се води по реда на Закона за 

счетоводството, както и според правилата на съответните Наредби - организациите и 

групите трябва да имат собствени счетоводни и бюджетни правила.  

Важно изискване за признаване, формулирано в Наредба № 12/2015г. и Наредба № 

11/2007 г., е ОП и ГП да разполагат или да подготвят персонал, инфраструктура и 

оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и 

техническа подкрепа за своите членове. То е свързано с целите, за които се създават 

организациите и групите - оказването на определен вид подкрепа. Тя може да е 

професионална, под формата на съвместни производствени практики, съвети, 

консултации, обучение, системи за управление на качеството, научно и информационно 

обслужване и др. Подкрепата може да е и материална, чрез снабдяване с нужните 

материални ресурси (семена, торове, продукти за РЗ, фуражи, амбалаж и опаковки, вода 

за напояване и др.) или с необходимите за производството финансови ресурси. 

Подкрепата може да бъде и техническа, чрез предоставяне на членовете на технически 

средства, притежавани от организациите и групите – земеделска техника, складове, 

транспортни средства, машини за опаковане и етикетиране, преработка, средства за 

комуникация и др. Ясно е, че при признаването на новосъздадена организация или 

група не може да се очаква тези предпоставки да са вече налични. Затова е достатъчно 

да се установи, че кандидатстващата за признаване организация или група е в процес на 

подготовка за тяхното създаване. 
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За признаване на организациите и групите на производители има и изисквания за 

минимална стойност на обема на предлаганата на пазара продукция. За 

производителите на плодове и зеленчуци това е 50 000 на година за организация, а за 

признаване на групите в този сектор годишният  оборот трябва да е не по-малък от 100 

000 лв. Това условие за 50 хил. лева продукция на организациите важи и за останалите 

земеделски сектори, вкл. и мляко, само в случай, че ще кандидатстват по мярка 9 

"Учредяване на групи и организации на производители".  Членовете на групите по 

Наредба 12, които ще кандидатстват по мярката, всяка година трябва да предлагат на 

пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв. Това обстоятелство се вписва в 

удостоверението, което се издава на признатата организация производители. 

Предлаганата на пазара продукция включва само тези продукти, за които съответната 

организация или група производители е поискала признаване. Когато нейните членове 

произвеждат и други продукти, тяхната стойност не се включва при изчисляване на 

стойността на предлаганата на пазара продукция. Освен това, в тази продукция се 

включва само стойността на предлаганите на пазара непреработени земеделски 

продукти. Изключението е за организация производители на плодове и зеленчуци, 

които могат да включат в стойността и преработените продукти, които са получени от 

произведени от членовете организацията първични продукти. Размерът на стойността 

на предлаганата на пазара продукция се доказва с всякакви счетоводни документи. 

Обикновено за признаване кандидатстват новосъздадени организации и групи на 

производители, затова стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява 

през първата година като сбор от стойността на предлаганите на пазара през 

предходната година земеделски продукти от отделните членове 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 въвежда редица изисквания към 

устройствения/учредителния акт като критерии за признаване на ОП и ГП. Част от 

тези изисквания са предвидени и в Мярка 9 от ПРСР, затова в Наредба № 12 са уредени 

като критерии за признаване. Този документ се изисква за абсолютно всички групи и 

организации, макар да се набавя служебно от ТР, тъй като е вписан при учредяване на 

дружеството. Видът на устройствения акт зависи от правната форма на организацията 

или групата. В дружеството с ограничена отговорност е дружествен договор, в 

събирателното дружество е учредителен договор, а в кооперацията – устав.  В 

устройствения акт задължително трябва да са уредени: - минимален срок за членуване 

срок за прекратяването на членството с писмено предизвестие; - задължение на 

членовете да членуват за земеделските продукти, за които се иска признаване само в 

тази организация или група на производители, което се удостоверява и с декларации; - 

задължение на членовете да прилагат приетите от организацията на производителите 

правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на 

продукцията и опазването на околната среда и процедури за тяхното изменение; - 

задължение на всички членове да предоставят на останалите исканата от тях 

информация за собствените им стопанства - данни за стопанисваните площи, 

отглежданите животни, обема и качеството на произведената продукция и прилаганите 

стандарти; - размера на финансовите вноски на съдружниците и периода на тяхното 

внасяне или събиране; - правилата за не повече от 40 % от правата на глас за един 
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съдружник или свързани с него лица, за да се гарантира демократичното управление; - 

предвидени санкции за нарушаване на задълженията от някой от съдружниците.  

Въпреки че за групите и организациите по Наредба 12 не се изисква наличие на 

вътрешен правилник (той се прилага при кандидатстване за признаване само за 

сектор плодове и зеленчуци и сектор мляко), на практика и тези организации имат 

разписани правила. Макар такъв вътрешен правилник да се счита за формалност, 

очевидна е необходимостта от регламентиране на съвместната дейност на членовете за 

постигане на поставените цели. Съдържанието на вътрешния правилник или 

вътрешните правила за дейността на ОП и ГП зависи главно от целите на сдружението 

и дейностите за тяхното постигане. Те са съобразени и със спецификата на 

произвежданата от членовете продукция. Те обикновено включват правила, свързани с 

производството - планиране на обема и асортимента земеделски продукти, отглеждане 

на определени породи, осигуряване и контрол на качеството на продуктите, 

производствени методи и практики (включително производство на биологични или 

защитени продукти), спазване на стандарти, въвеждане на иновации и др. В някои 

случаи се урежда изготвянето на годишна маркетингова програма в зависимост от 

търсените количества. Важно значение имат правилата за предлагане на продуктите на 

пазара – за предоставяне на информация за търсенето на пазара, за събирането, 

съхранението, транспортирането, опаковането и етикетирането на продуктите, за 

съвместните продажби и определянето на цените, за рекламата и промоциитена 

продуктите. Добре е вътрешните правила да регламентират и финансовите отношения 

между членовете и дружеството при разпределение на приходите от продажби, както и 

начините за осчетоводяване. В тях може да бъдат уредени и екологичните ангажименти 

на членовете, включително за хуманно отношение към животните. 

7.1.8. Контрол 

Признатите организации и групи на производители във всички сектори подлежат и на 

последващ контрол след признаването. При всяка промяна на обстоятелствата, 

свързани с условията за признаване, организацията или групата производители е 

длъжна да уведоми МЗХГ в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Признатите 

организации производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 

август на текущата година в Министерството информация за броя на членовете, 

площите на която се произвеждат плодове и зеленчуци (общо и разпределени по 

основни култури), продуктовия обхват и продадените крайни продукти (с данни за 

стойността и обема им) и основните предназначения на продуктите, по стойност 

(продуктите, предлагани на пазара в прясно състояние, продуктите, продадени за 

преработка, и изтеглените от пазара продукти).  

МЗХГ извършва периодични проверки, включително проверки на място, за да установи 

дали признатите организации и групи производители продължават да отговарят на 

изискванията за признаване. Всяка година се проверяват най-малко 30 % от признатите 

организации и групи, като всяка от тях се проверява най-малко веднъж на 3 години (за 

плодове и зеленчуци – 5 години) и не по-често от веднъж годишно. Проверките на 

място на организациите производители на мляко се извършват най-малко веднъж 
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годишно. При извършване на проверките представителите на организациите и групите 

производители са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера, 

документацията и стопанствата на членовете и да оказват съдействие на 

проверяващите. 

МЗХГ предоставя на ДФЗ актуална информация за признатите организации на 

производители, както и за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети 

мерки за отстраняване на констатирани нередности. Министерството е длъжно да 

оказва съдействие и на представителите на Европейската комисия, които проверяват 

спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации и 

групи на производители.   

При установени нарушения на критериите за признаване и ако несъответствията не 

бъдат отстранени в 6-месечен срок, признаването на организацията или групата се 

оттегля със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и те се заличават от 

базата данни на МЗХГ. Самата организация може да поиска оттегляне на признаването 

при прекратяване съществуването на юридическото лице, несъстоятелност или 

доброволно чрез писмена молба от управителния орган на дружеството.  

7.1.9. Финансово подпомагане по мерки от ПРСР 

Признатите групи и организации на производители могат да кандидатстват по Мярка 9, 

както и по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР.  

По Мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители”: 

 Подпомагат се ОП и ГП, които отговарят на определението „малки и средни 

предприятия” и са признати до края на 2020 г. 

 Има опростени изисквания към бизнес плана за период от 5 години след учредяване 

на ОП или ГП 

 Финансирането е изцяло с публични средства. Финансовата помощ и под формата 

на фиксирано годишно плащане за не повече от 5 последователни години от датата, 

на която е призната ОП и ГП. 

 Размерът на помощта е не повече от 100 000 евро за всяка година. Помощта не 

надвишава 10% от предлаганата на пазара годишна продукция на ОП или ГП. 

Финансовата помощ е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не 

повече от пет последователни години от датата, на която групата или организацията 

е призната, като подпомагането е намаляващо всяка година по определена схема. 

 Според критериите за подбор на проекти  с предимство са тези в сектор 

“Животновъдство”, или “Плодове и зеленчуци”, проекти, в които 50% от членовете 

на ГП или ОП са млади фермери или малки стопанства, в които е заложено 

обмяната на опит и обучения. 

 Допустими за подпомагане са административни разходи, свързани със създаването 

и признаването на ОП и ГП. Получената безвъзмездна помощ се отпуска за 

функциониране на групата или организацията на производители. Средствата могат 

да се използват за офис оборудване и софтуерни продукти, заплати за персонала, 
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командировки, консумативи, обучение, промотиране, изследване на пазара, участие 

в срещи, изложения, панаири и др.  

 По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”: 

 Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в 

съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации 

на производители и/или одобрени за финансова помощ по Мярка 9 „Учредяване на 

групи и организации на производители”. 

 Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на всеки 

член и с основната за групата/организацията (тази дейност, за която са признати). 

 Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на 

стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните 

инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на 

производители. 

 Подпомагат се секторите месо, мляко, плодове и зеленчуци, мед, фуражи, зърно, 

масла и мазнини, вино и винени продукти, технически и медицински култури и 

производство на енергия от биомаса. 

 Допустими са всички разходи и дейности по подмярката, които са допустими и за 

другите кандидати. Не са допустими разходи, включени в оперативните програми 

на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно 

Наредба № 11 от 2007 г. 

 Допустими за подпомагане по подмярката са 50% разходи за инвестиции за 

призната ГП или ОП. Не се допуска увеличаване на интензитета на помощта.  

 Всички изискуеми документи за кандидатстване по подмярката се представят от 

организацията/групата, както и от всеки един от членовете й.  

 В проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители, 

предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 

% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на 

предприятието суровини (земеделски продукти). 

7.2.Кооперации и клъстери  

Освен организациите и групи на производители, в селското стопанство съществуват и 

други видове сдружаване, според правната форма на регистрация, според целта на 

самото сдружаване и според желанието на участниците.  

7.2.1. Кооперации 

Това е най-разпространената и най-стара форма на сдружаване в земеделието (имат се 

предвид само земеделските кооперации, а не например трудово-производителни или 

жилищно-строителните), като те безспорно са и най-подходящата за съвместна 

земеделска дейност, особено когато става дума за обработка на земя, доставка на 

техника и суровини или пласментни (маркетингови) действия. Кооперациите се 
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регистрират по специални отделни закони, у нас – по Закона за кооперациите. Много от 

организациите и групи производители в ЕС са регистрирани именно като кооперации, 

като тази възможност я има и в България. ОП и ГП на практика са маркетингови 

кооперации с определени от закона цели, които обаче подлежат на признаване по 

определен ред. Съществуващите кооперации са допустими получатели на БФП по 

подмярка 4.2, но не и по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на 

производители”. За да бъде призната като организация или група от МЗХГ, 

кооперацията трябва да е новоучредено дружество на първични земеделски 

производители, което да отговаря на условията и критериите за признаване.  

Думата "кооперация" има латински произход и означава сътрудничество, 

взаимодействие и взаимопомощ. Формите на комунално стопанство и сдружаване са 

познати още от древността - т.нар. „задруги“ на римляните. Първата кооперация в 

Европа е швейцарската „Виа мала“ – задруга от 1472 г., а първата регистрирана според 

съвременното търговско право  потребителска кооперация е основана през 1828 г. в 

Англия. Предпоставка за развитие на кооперативното движение в селското стопанство 

е самата структура на земеделието по света, която съществува и днес – малко големи 

собственици на земя и множество малки и средни стопанства. Това е начин да се уедри 

земята и да се обработва по-ефективно без да се губи собствеността върху нея, да се 

намалят разходите и често пъти начин да се отстранят посредниците в търговията със 

селскостопански стоки. Кооперацията е форма за обединение на малоимотни или 

дребни производители за извършване на стопанска, производствена, потребителска или 

всякаква обща дейност.  

Днес кооперациите продължават да са най-популярната форма на сдружаване в 

земеделието.  Според интернационалния кооперативен алианс (ICA), кооперациите в 

световен мащаб имат над 1 млрд. членове, в тях са заети близо 1.5 млрд. души, като 

осигуряват прехраната на над 3 млрд, във вид на работни места и доходи за 

семействата. Най-много са кооператорите в САЩ – 256 милиона, следват Индия с 95 

млн. и Япония със 77 млн. В Европа най-много кооператори има в Италия - 12.6 млн. 

Най-голямата кооперация в света е испанската „Мондрагон“ с 80 хил. членове и 

работници, 289 предприятия в 41 страни, като печели годишно 14 млрд. евро. В 

северната част на Европа земеделието е предимно на кооперативен принцип - в Дания 

91 % от преработката и реализацията на млякото, 93 % от свинското месо и 65 % от 

говеждото месо се реализира от търговски кооперации; в Холандия кооперативната 

търговия заема 87 % от преработката и пласмента на млякото, 60 % на зърното, 80 % на 

плодовете и зеленчуците и 95 % от продажбата на цветя. Тези данни показват, че 

дребното и средно земеделско стопанство навсякъде по света не функционира 

ефективно и се обединява доброволно, за да може да защити интересите си и не бъде 

погълнато от големи производители и глобалните корпорации. 

В България кооперативното движение се заражда и развива скоро след 

Освобождението, като първата кооперация е производствена и е създадена през 1890 г. 

в с. Мирково, Пирдоп, от земеделското дружество „Орало”. В предвоенния период у 

нас  преобладават кооперативните сдружения в селата, и по-малко в градовете, където 

има предимно взаимоспомагателни каси. В края на 1934 г. от общо 1335 броя 
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кооперации, 165 са били потребителски и 415 - за общи доставки, продажби и 

преработка, а останалите за кредити и пласмент. Кооперациите в България в този 

период са били толкова силни, че са заемали второ – трето място в Европа по оборот и 

реализирани печалби. След 1944-та година „кооперация“, става синоним на ТКЗС и на 

национализацията на земята и собствеността и като следствие до ден днешен 

кооперативното движение в страната е слабо развито, а производителите трудно се 

мотивират да се обединяват и сдружават. През 90-те години повечето земеделски 

кооперации в България са създадени със закон, като голяма част от тях са 

правоприемници именно на бившите ТКЗС-та и с течение на времето фалират или са 

закрити. Едва в последните десетина години малките стопанства  започват отново да се 

ориентират към идеята към сдружаване и общи действия, като обаче избират по-

съвременни форми. През 2019 г. кооперациите са 767 и намаляват в сравнение с 

приемането ни в ЕС, когато са били 1156. 

Основаването и регистрацията на кооперации в България е регламентирано в Закона 

за кооперациите. Изключение прави жилищно-строителната кооперация (ЖСК), чиято 

регламентация се съдържа в отделен закон – Закона за жилищностроителните 

кооперации. Определението е дадено в  чл. 1 „Кооперацията е сдружение на 

физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез 

взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на 

техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо 

лице.“ Тук трябва да се отбележи, че кооперацията е търговец- юридическо лице  и по 

това си прилича с търговските дружества, регистрирани по Търговския закон. В същото 

време кооперацията не е търговец в класическия смисъл, тъй като има редица разлики с 

другите юридически лица (фирми).   

Основните разлики са: учредители и членове на една кооперация могат да бъдат 

единствено физически лица, при търговските дружества може да има за участници 

всякакви правни субекти; минималният брой членове на една кооперация е 7 

дееспособни физически лица, при търговските дружества може да има едноличен 

капитал  до неограничен брой съдружници и собственици; кооперацията е доброволно 

сдружение с променлив брой членове без да се променя регистрацията (при фирмите 

всяка промяна на съдружниците се вписва в регистъра) и с променлив капитал - 

напускането на всеки един член води до промяна в активите на кооперацията (промяна 

в капитала), докато при търговските дружества капиталът остава същия, само дяловете 

сменят собственика си; членството в кооперация не може да се прехвърля на друго 

лице, нито да се наследява при смърт на кооператор; управлението на кооперацията 

не зависи от размера на дяловото участие - всеки член има 1 глас в Общото събрание,  

независимо от размера на неговата вноска, тъй като принципът е, че участват личности, 

а не капитали; кооперацията изисква лично участие на всички кооператори в 

дейностите, които развива, за разлика от търговското дружество, което може да си 

назначи управител и различни служители. 

Видовете кооперации се определят по различни критерии. Според предмета на 

дейност те се разграничават на потребителски, земеделски и трудовопроизводителни, 

риболовни, кооперации на граждани с намалена трудоспособност, кредитни, 
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маркетингови и т.н.. За всички  тях има законови разпоредби, съобразени с 

особеностите им. В зависимост от членовете си, кооперациите се разделят на първични 

и производни. Първичните са същинските кооперации, но по решение на общите си 

събрания, те могат да се обединяват в териториални, отраслови, национални и други 

съюзи. За образуване на съюз са необходими най-малко седем кооперации. 

Кооперативният съюз е юридическо лице също със статут на кооперация.  

Потребителските кооперации са от най-стария вид, като масово са създавани още 

през 30-те години на 20 век и все още съществуват по цял свят. Целта им е 

задоволяване на някакви потребителски нужди на ниски цени. Класически пример са 

кооперативите за изкупуване на биологична продукция - AMAP във Франция, CSA в 

англосаксонските страни, Teikei в Япония – 10-20 семейства се обединяват на 

доброволен принцип в кооперация, за да изкупуват продукцията на определена ферма, 

като често плащат „на зелено“ и затова на значително по-ниска цена от пазарната. 

Много често тези кооперативи разполагат и със собствени търговски обекти – практика 

позната и у нас. В други случаи този тип кооперации са насочени към взаимни услуги - 

например родителските кооперативи, които отглеждат съвместно децата си, вместо 

детските градини. Има много видове потребителски кооперации, работещи в области 

като здравеопазването, застраховане, жилища, пътувания и лични финанси. Освен 

хранителни стоки, често потребителските кооперации могат да доставят на членовете 

си инвентар, строителни материали, суровини  и др. на по-ниски цени.  

Кредитните кооперации също са сред на-старите видове. Те съществуват като 

локални кредитни (спомагателни) каси или регионални популярни банки. Дейността им 

се състои в това да осигуряват взаимен кредит на членовете си, при сравнително по-

облекчени условия от Търговските банки. В много страни тази форма е част от 

финансовата система. В Холандия например, кредитните кооперативи имат над 100 

хил. членове, около 900 независими местни кооперативни банки и 3 хил. отделения 

(каси), обединени в Централна кооперативна банка. Тя осигурява 90% от земеделските 

кредити в страната. В Австрия местните Райфайзен банкови кооперации са 802 с 1,7 

млн. членове, като държат 25% от спестовните депозити и дават около 67% от 

кредитите в земеделието.  Освен собствените си делови вноски, те използват и 

значителни суми от външни източници - преференциални държавни кредити и 

субсидии. У нас съществуващата широка мрежа от кредитни кооперации до 1947 г. е 

унищожена, а спомагателните каси по време на социализма са на друг принцип. Според 

сегашния Закон за кооперациите, спомагателните каси не могат да бъдат самостоятелни 

юридически лица, а действат само в рамките на една конкретната кооперация и то с 

разрешение на БНБ. 

Производствените кооперации са обединения за производство на различни стоки и 

продукти, вкл. обработка на земя и селскостопанска продукция, преработка на храни. В 

миналото в такъв тип кооперации земята е била обща собственост, а член-

кооператорите са получавали заплати.  Класически пример са бившите ТКЗС у нас. 

Днес никъде в развитите страни не съществува т.нар. „пълно коопериране“, с 

изключение на Италия, където има производствени кооперации за колективно 

обработване на държавни земи и във Франция - за ползване на планинските пасища. В 



118 
 

много държави е забранено подобно съвместно владеене на земята. В нашия Закон за 

кооперациите също има забрана кооператорите да апортират земите си като имущество. 

Според чл. 31, ал. 4 всеки член на кооперацията избира начина на ползване на своите 

земи: отдава ги под аренда на кооперацията, обработва ги  самостоятелно, като ползва 

производствените услуги на кооперацията, предоставя ги за съвместно обработване на 

кооперацията с писмен договор, който подлежи на нотариална заверка и вписване (но 

земята си остава негова собственост и не е част от имуществото на кооперацията). 

Често членовете на кооперацията изобщо не се занимават със земеделска дейност, а 

просто отдават земите си под аренда. 

Трудово-производителни кооперации (ТПК) са известни като т.нар. „работническа“ 

собственост. Всички членове полагат личен (обикновено) ръчен или физически труд и 

кооператорите съвпадат с работещите в кооперацията хора. Този тип кооперации 

обикновено са за дребни занаятчийски предмети или услуги - шивашки, печатарски, в 

областта на сладкарството и т.н. ТПК са около 10% от всички кооперации по света, 

като най-често в тях работят хора с намалена трудоспособност.  У нас има около 300 

трудово-производителни кооперации с повече от 20 хиляди члена, в  38 от тях са 

ангажирани около 3500 хора с увреждания. Има и 17 регионални съюза, които заедно с 

кооперациите са членове на Националния съюз на трудово-производителните 

кооперации. 

Кооперации за преработка и реализация, обикновено на земеделска продукция. Те се 

занимават с изкупуване, съхранение, преработка, пласмент и реализация на храни. В 

Европа такива кооперации осигуряват около 60% от крайната продукция на хранителни 

стоки. Например, във Франция – 79% от млякото за консумация се изкупува от 

кооперации, а 50% от маслото се продава пак от кооперации. Виното там се произвежда 

изцяло на кооперативен принцип – собствениците на лозя се обединяват в кооперация, 

която сключва договор с голям винопроизводител от района. Т.е.  гроздето не се 

изкупува, а кооператорите получават част от печалбата от продажбата на готовото 

вино. В Холандия кооперациите изкупуват, преработват и реализират около 80% от 

млякото, плодовете и зеленчуците и 60% от зърното и зърнените храни. В Норвегия 

Швеция, Финландия и Дания над 85% от селскостопанската продукция се изкупува, 

преработва и реализира от такива кооперации. По принцип, този вид кооперации 

произвеждат 50% от всички храни по цял свят. На първо място това са  кооперативни 

заводи за преработка на мляко, следвани от такива за преработка на месо, плодове и 

зеленчуци. Целта е да се затвори веригата производство-преработка-продажба, като 

така се избягват прекупвачите и търговците на суровини и всички по веригата си 

осигуряват по-високи доходи. Повечето от този вид кооперации са организации на 

производители в съответните сектори. 

Кооперации за съвместно използване на селско-стопанска техника – обикновено 

закупуват машини, предимно специализирани и скъпо струващи, каквито отделният 

производител - член-кооператор не може да си позволи или не може да натовари 

пълноценно. Кооперацията отдава машините под наем по предварително определен 

график срещу заплащане на услугите, т.е. разновидност са на потребителските 

кооперации за „взаимни услуги“. В този случай техниката е собственост на отделните 
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членове-кооператори, като всеки има по една различна машина – трактор, комбайн, 

сеялка. Собственикът обработва сам с машината си нивата на колегата, срещу помощ 

от негова страна с друга машина или срещу заплащане, което е предварително 

определено. Тези кооперации също често пъти са всъщност организации на 

производители. 

Пласментно-снабдителни (маркетингови) кооперации, които може би са най-важни 

за земеделието. Те са два вида - снабдителни: обслужват производствените нужди на 

техните членове като доставят торове, семена, препарати, комбинирани фуражи, 

хранителни добавки и машини; пласментни - осъществяват общите продажби на 

земеделската продукция на своите членове, която не отива директно за преработка. 

Напоследък се развиват и маркетингови кооперации, които продават и преработена 

продукция.  

В ЕС повечето организации на производителите във всички сектори са именно 

маркетингови кооперации. Чрез тях продукцията достига до потребителя в подходящ 

търговски вид, а в редица случаи и със собствена търговска марка. Освен пряката 

търговска дейност, тези кооперации обичайно осъществяват и първична заготовка и 

преработка - изсушаване, сортировка, почистване, окачествяване, опаковка и др., 

съхраняване и транспорт на земеделските стоки. Маркетинговите кооперации често 

притежават хладилни складове, опаковъчни линии, машини за сушене, помещения за 

съхранение, камиони за превоз, като в много от случаите те са изградени или закупени 

по различни проекти от ПРСР в държавите от ЕС.  Реализацията на продуктите се 

осъществява по цени на едро и се конкурира с големите търговски фирми, които имат 

традиционен монопол в търговията на отделен вид стоки, като така се осигуряват по-

високи цени за производителите-кооператори. В много случаи се изготвят и общи 

маркетингови и рекламни стратегии за продуктови линии или за отделни стоки.  На 

практика, този вид кооперации осъществяват не само търговия, но и непосредствено 

въздействат върху организацията на пазарите и скъсяват веригата на доставки и 

връзката производител-потребител. Чрез маркетингови кооперации от пласментен вид 

обикновено се продават плодове, зеленчуци, мляко и млечни произведения, билки и 

подправки, мед и преработени храни от типа на сладка, лютеница, компоти и консерви, 

както и замразени храни.  

Регистрацията на кооперации става по реда на чл. 2 от Закона за кооперациите 

„Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат 

решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира 

председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.“ Регистрацията се 

извършва на няколко етапа: предварителен – учредяване на общо събрание, съставяне 

на устав, избор на управителни и други органи според устава; на следващия етап се 

подава заявка за вписване в търговския регистър по заявление на управителния съвет, а 

третият етап е свързан със самото вписване, от датата на което кооперацията вече се 

счита за регистрирана. През 2003 Европейският парламент приема „Закон за 

европейското кооперативно дружество“, който позволява регистрирането на 

кооперации да става на европейско ниво. У нас е създадена възможността за 

регистриране на Европейско кооперативно дружество със седалище в Република 
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България, което се учредява по реда на Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на 

Европейското кооперативно дружество (SCE) – чл. 51а.  

7.2.2. Клъстери 

На ниво ЕС, както и у нас, наред с интегрирания териториален подход, се търсят и нови 

бизнес модели, които включват внедряване на иновации, производство на продукти с 

висока добавена стойност и трансфер на знания. Клъстерният подход е един от 

начините на концентрация и интеграция на производителите или на производителите с 

преработвателите, с цел подобряване на пазарните позиции, оптимизиране на 

разходите, създаване на публично-частни партньорства. Клъстерите са вид сдружаване 

на свързани или сходни производства, съвместно използване на услуги или доставки, 

научни изследвания, консултации, финансово обслужване. В много от случаите 

клъстерите осигуряват за членовете си повече достъп до информация и правят по-

ефективни общите маркетингови действия в областта на продажбите и реализацията.  

Идеята за клъстери се появява още в края на 19-ти век, когато някои икономисти 

обръщат внимание на причините и впоследствие на ползите от концентрираното 

локализиране на някои производства в конкретни райони или градове (добив на 

полезни изкопаеми, градинарство, зеленчуци и плодове). Самият термин „клъстер“ се 

появява в публичното пространство на икономиката (терминът е от компютърните 

програми и означава „струпване“) през 70-те години на 20-ти век, като под него се 

разбира група свързани сродни предприятия или група процеси, с цел концентрация на 

производството. Първите клъстери са в областта на туризма и строителството, както и 

на автомобилостроенето, обединението на участниците е по тяхна инициатива и без 

подкрепата на правителствени или местни организации и стратегии.  

Идеята за клъстеризация се развива, като в края на 90-те години постепенно се 

превръща в нов подход за интегрирано, включително и интегрирано териториално 

развитие на регионите на ЕС. Клъстерът е определен като „географски свързана 

концентрация от сходни, взаимосвързани или допълващи се фирми с активни 

комуникационни канали за бизнес и диалог, ползващи обща специализирана 

инфраструктура, пазари на труд и услуги, споделящи еднакви възможности за 

развитие и заплахи“. Т.е. клъстерът е обединение на производителите на сходни 

продукти от определена територия, които ползват общи ресурси, услуги и 

инфраструктура, както и достигат съвместно на пазара. 

В последните 10 години клъстерите са вече основен елемент от политиката на ЕС за 

развитие на регионите и за подкрепата им са създадени редица финансови 

инструменти. Изградена е и Европейска клъстерна обсерватория, която дава 

определението на клъстер като: „регионална концентрация на икономически 

дейности и представените в тях индустрии, които са свързани чрез множество 

междусекторни връзки, (наричани още „свързана диверсификация”). В него се 

включват различни по вид компании, а именно доставчици, производители на крайни 

продукти и услуги, както и други участници в областта на иновациите, като 

изследователски и образователни институции, специализирани правителствени 

агенции, финансови участници и много други организации”. Както се вижда, в 
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сравнение с предишното разбиране, клъстерът вече е с разширен териториален обхват и 

може да засяга цели региони (вкл. и между няколко съседни държави), да включва не 

само един вид производства, но и свързаните с тях дейности, въвежда се понятието за 

обмяна и съвместно ползване на иновации  и образование, както и идеята за подкрепа 

от страна на публичните институции. Почти във всички държави на ЕС има стратегии 

за насърчаване създаването и поддържането на клъстери във всички сфери на 

икономиката, вкл. и в селското стопанство.  

Създаването на клъстери в земеделието е сравнително ново явление и цели засилване 

на взаимодействието и кооперирането между земеделските производители, което е в 

основата на политиките за запазване съществуването и повишаване 

конкурентоспособността на малките и средни стопанства.  В зависимост от характера 

на връзките, може да се говори за хоризонтални, вертикални или секторни 

клъстери. При хоризонталните, производителите са на едно и също ниво на 

производство и маркетинг като обикновено става въпрос за доброволни обединения на 

териториална основа около един продукт или един вид продукти – зърнени, зеленчуци, 

мляко и месо. По това този тип клъстеризация наподобява организациите на 

производители. Вертикалният клъстер предполага две последователни нива на 

производство – най-често един голям преработвател и множество малки доставчици – 

например голям завод за доматено пюре и много производители на домати наоколо. 

Разликите с организациите и групите производители е, че преработвателят е член на 

клъстера, което не е възможно при ОП и ГП. При клъстера преработката се прави от 

трето лице спрямо производителите и няма нищо общо с тях, отношенията им се 

уреждат с договори, при ОП и ГП преработката е от трето лице, което е собственост на 

самите производители.  Секторните клъстери може да не са географски определени, а 

да обединяват производителите от един и същи икономически сектор на национално 

ниво – зърнени храни, биопроизводители и т.н.  

Важни характеристики и съответно предимства на земеделските клъстери са: 

географската концентрация, която предполага общо управление на ресурсите и 

използване на обща инфраструктура – например приемане на общи правила за 

обработка и прибиране на реколтата, съвместно използване на напоителни системи, 

складове и транспорт, а също и улеснени контакти между отделните участници, които 

могат да разписват общи стратегии за маркетинг и да водят колективни преговори за 

доставки и търговия, за да постигнат по-добри условия. Важен проблем, който може да 

се реши с развитието на клъстери в аграрния бизнес е прекъсването на тенденцията за 

влошаване на материалната база в селското стопанство – модернизацията на отделните 

стопанства в един клъстер се извършва планирано и с оглед на взаимната полза – един 

купува трактори, а друг прави хладилни складове. На второ място, клъстерите са мрежа 

на производители, които са в тясна връзка помежду си, освен по отношение на 

икономическите дейности, така и за социалното и екологичното си развитие. 

Допълнителните ефекти се изразяват в наемането на по-квалифицирана работна ръка 

или повишаване квалификацията на съществуващата, по-лесен достъп до обучение и 

научни изследвания, за да се прилагат екологични практики и иновации, 

мултиплициране на вече завоювани пазарни позиции от един сектор върху друг 
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(например каналите за продажба на мляко започват да се използват и за продажба на 

месо). Клъстерите винаги съдействат за повишаване качеството на живот в селските 

райони чрез развиване на конкурентоспособно земеделие и увеличаване доходите на 

местната общност. На трето място, клъстерите, които се основават на вертикална 

интеграция, скъсяват веригите на доставка в полза на всички участници, вкл. и за 

крайните потребители. Това се дължи не само на спестените транспортни, складови и 

опаковъчни разходи, но и на планираните дългосрочни договори – основният 

преработвател може да разчита на сигурни като количество и качество доставки, 

систематичност и предвидимост. За малките фирми пък ползата е в сигурното 

изкупуване на продукцията им и точност при плащанията, като така е възможно да 

управляват по-добре финансите си и да предвиждат вложенията за модернизация, 

намалява се пазарния риск от загуби. Общата себестойност на продукцията се 

намалява, така че ползи има и за потребителите.  Не на последно място, сегашните 

клъстери имат институционална подкрепа (например при строеж на пътища или 

друга инфраструктура, финансова подкрепа по различни програми, преференциални 

условия и т.н.) в лицето на местните и държавни власти, както и привличат в дейността 

си университети, научно-изследователски институти, неправителствени и 

правителствени организации, тъй като идеята на клъстера е реализация на продукта от 

иновациите на производствения процес в лабораторията  и научните изследвания до 

продажбата му на краен потребител на пазара.  

В България изграждането на регионални клъстери все още се приема като нова форма 

на териториално или браншово сдружаване, като според Мин. на икономиката 

определението за клъстер е „група свързани фирми и производства с обща 

стратегическа цел“. Първите подкрепени финансово клъстери са създадени още преди 

приемането ни в ЕС (2002-2004) в четири икономически сектора - информационни 

технологии в София, химия в Девня, енергетика в Марица-изток и шивашка 

промишленост в Русе. Идеята е изграждането на съпътстващи предприятия, които да 

поддържат и развиват основното производство в съответните региони. Печалбите от 

него да се реинвестират в подобряване условията на труд и в образователни програми 

за персонала. От своя страна наличието на квалифицирани кадри в районите със 

стабилно еднородно производство привлича вниманието на нови инвеститори, които 

пък откриват възможност за разработването на нови съпътстващи производства. В 

предишния Програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 - 2013 г. в България са изградени над 260 клъстера, 

повечето от които обаче само се възползват от финансирането и не развиват реална 

дейност. Като работещ пример може да се даде клъстера около завод „Амилум“ в 

Разград – основен производител на подсладители и нишесте в страната , който създава 

вертикална интеграция от една страна с пpoизвoдитeлитe на царевица в Добруджа 

(суровина за завода), а от друга с индустрията на газираните и алкохолни напитки – 

клиентите на „Амилум“. Първият земеделски клъстер у нас е „Дунавски вина“ и е 

създаден по програмата за Трансгранично сътрудничество през 2012 г. Проектът е 

осъществен между Румъния - областите Долж, Олт и Мехединци и България - 

областите Монтана, Белоградчик и Плевен, с участието на няколко неправителствени 
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организации, университета в Крайова и бизнес-организации, като целта е общо 

промотиране на тази част от Дунавския  регион едновременно в областта на лозаро-

винарството и туризма. В рамките на проекта са извършени няколко проучвания и е 

създадена обща маркетингова стратегия, издадено е ръководство „Добри практики в 

лозаро-винарството от българо-румънският трансграничен район”, заснет е филм 

„Пътят на виното – успешният път”, създаден е интернет портал. Най-големият 

резултат от изпълнението на проекта е създаването и регистрацията на клъстера 

„Дунавски вина“. Сдружението включва фирми и организации, работещи в сферата на 

винопроизводството и съпътстващите услуги – няколко по-големи винарни от Румъния 

и България, туристически центрове и Института по лозарство и винарство-Плевен. 

Създаден е специализиран магазин за вино в гр. Плевен и on-line магазин за вино. През 

2014 година във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, 

Испания е регистрирана марката “Danube wine”, която се продава вече не само в 

България и Румъния, а и в други държави. 

През този Програмен период създаването на клъстери отново се финансира в рамките 

на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 година, по процедура 

„Развитие на клъстери в България“, като до 2018 са регистрирани много по-скромно 

число клъстери – 28. По тази процедура обаче в областта на селскостопанското 

производство са допустими само клъстери от секторите „Производство на хранителни 

продукти“ и „Производство на напитки“, т.е. самото земеделие не е приоритетно. 

Създаването на клъстери може да е доброволно и без финансиране, както и да е част от 

проект отново по трансграничните програми. Така например, през 2019 г. община 

Разлог участва в проект AgroLabs - Клъстери за иновации в агропродуктите по 

INTERREG V-B „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. , заедно с 8 партньора от 4 

държави – Гърция, Кипър, Албания и България., като водеща организация е 

Университетът в Западна Атика. Целта е да се стимулира производството и 

разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти, като се 

обединят земеделските производители, фермери, предприятията от хранително-

вкусовия сектор, местни/регионални власти, изследователски институции с цел 

създаването на клъстери на територията на всяка от държавите.  

Регистрацията на клъстер в България обикновено се осъществява под формата на 

сдружение с нестопанска цел по смисъла и разпоредбите на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В законодателството няма изрично изискване под 

каква форма да е регистриран клъстерът. За да може да получи финансиране обаче, 

минималният брой членове трябва да е 7 юридически лица и/или еднолични търговци, 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите (за стартиращ клъстер), 

10  юридически лица и/или еднолични търговци  и поне едно висше учебно заведение 

или научно-изследователска организация (за развиващ се клъстер), минимум 15 

юридически лица и/или еднолични търговци и поне едно висше учебно заведение или 

научно-изследователска организация (за развит клъстер). Задължително участниците 

трябва да се занимават със сходни дейности или да са част от една и съща 

производствена верига, като териториалната близост е желателна, но не и 

задължителна.  
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8. Препоръки към екипа на МИГ 

Очертаната ситуация на територията на МИГ Исперих показва задълбочаваща се 

диспропорция големи-малки стопанства, специализация на големите стопанства в 

зърнени и технически култури, но вече и диверсификация към чувствителните сектори 

– плодове и зеленчуци, свиневъдство, птици, като производството им се развива от 

промишлен тип. Голяма част от малките и средни стопанства също попадат в 

чувствителните сектори, които са приоритетни за подпомагане, като често съчетават 

зърнените култури с плодове и зеленчуци или отглеждане на крави, кози и овце. 

Пчеларството е застъпено във всички населени места. 

От подпомагане и сдружаване се нуждаят именно малките и средни стопанства и точно 

в тях се произвеждат продукти, които заемат различна пазарна ниша от големите зърно-

производители – месо, мляко, мед, пресни плодове и зеленчуци. По отношение на вида 

продукция те са конкурентни за потребителското търсене (сурово жито се купува рядко 

в магазините), но по отношение на техническа обезпеченост, ефективност, 

предприемаческа активност, икономически резултати и доходи са силно 

неконкурентни. Ниската конкурентоспособност е не само по отношение на големите 

стопанства за зърнени култури, но и на новопоявяващите се големи стопанствата в 

същата сфера на производство на чувствителните сектори. 

Един от големите проблеми на малките и средни стопанства, освен слабите финансови 

и пазарни позиции, е и отсъствието на мотивация сред собствениците. От една страна, 

това се дължи на липсата на предприемачески умения и страха на стопаните дали ще се 

справят с правенето на бизнес, каквато е една инвестиция по проект. От друга страна, 

системата на директните плащания осигурява доход, който дава възможност 

стопанствата да функционират и да се възпроизвеждат, което е достатъчно за дребния 

собственик. По данни на МЗХГ, средното подпомагане на стопанство в България се 

повишава от 500 евро на стопанство (2013) до 4000 евро (2017), като за ЕС средното 

подпомагане е 5200 евро, т.е. разликата вече не е толкова драстична. Директните 

плащания гарантират определено ниво на икономическа сигурност на земеделските 

стопани и подкрепят техните доходи, за да останат в отрасъла и да се осигури 

устойчивост на производството, но това не води до повишаване на 

конкурентоспособността. Предполага се, че увеличението на доходите ще стимулира 

производителите да влагат повече в модернизацията и добавянето на стойност в 

стопанствата си, но данните на МЗХГ и от двата програмни периода показва, че това се 

случва рядко. Много от производителите, за да получават по-големи субсидии 

увеличават размерите на площите или се ориентират към приоритетно субсидирани 

култури, като след година-две ги заменят със следващи. Това гарантира устойчивост на 

доходите, но не и устойчивост на производството. 

Препоръка към МИГ в това отношение е, освен информационни кампании по 

приемите, да провежда и такива за мотивация на земеделските производители да се 

възползват от инвестиционните мерки на ПРСР. На потенциалните бенефициенти 

трябва да се обяснява, че независимо от бюрокрацията и високите изисквания, не е 
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толкова „страшно“ да се започне малък бизнес, да се регистрира фирма, да се води 

счетоводство. Вече беше казано, че нивото на предприемаческа активност у нас е много 

ниско, като тя се наблюдава най-вече в области с ниска добавена стойност и ниско ниво 

на иновации, като предпочитан сектор остава търговията, а селското стопанство е най-

слабо представено. За последната година броят на търговските дружества (фирмите) на 

земеделските производители е 6322,  като увеличаването им е над 3 пъти за 10 г., но 

това са предимно големи и много големи стопанства, останалите производители са ЕТ и 

физически лица. За сравнение, по данни на НСИ общо предприятията в сектора селско 

и горско стопанство за 2019 г. са 19 184, което е нищожна част от всички предприятия в 

България – общо 418 616. Кампанията може да бъде във вид на образователни курсове 

и семинари – за предприемачество, водене на счетоводство, регистрация на ЕТ, 

важността на инвестициите за постигане на по-висока конкурентоспособност и 

съответно по-високи доходи и т.н. 

Друга препоръка е да се търсят потенциални бенефициенти сред стопанства, които 

показват устойчивост през годините – отглеждат една и съща продукция и не са 

напълно зависими от субсидиите. Именно такива производители могат да започнат 

преработка на собствена продукция, тъй като са склонни да развиват дейността си и 

обикновено могат да осигурят средства за съфинансиране. Преработвателните 

предприятия на територията са малко, големите от тях работят със собствена суровина, 

така че по-скоро кандидати трябва да се търсят сред първичните производители. 

Продукцията им трябва да е съобразена с изискванията по мерките на ПРСР, но и с 

пазарното търсене – няма смисъл да се започва преработка на продукти, които не могат 

да се продадат или които са силно конкурирани като цени и качество от страна на 

големи производители. По отношение на устойчивостта, МИГ трябва да залага на 

производители, които не само могат да спечелят проект, но и да го изпълнят и запазят 

предприятието и след края на финансирането. 

Секторите, в които е възможно да се започне преработка естествено трябва да са 

съобразени с даденостите и традиционните култури за територията на МИГ. 

Преработената продукция обаче трябва да е и според предпочитанията на пазарите и 

възможностите за реализация, вкл. и чрез износ. В целия ЕС малките и средни 

стопанства се ориентират към т.нар. „нишова“ продукция, насочена към по-малко, но 

по-платежоспособни клиенти. Или специфични и характерни храни в неголеми 

количества, често пъти със запазени като марка географски означения. Например, 

България в последните години е в първата петица на световните доставчици в нишата 

на коктейлни/сладкарски череши (временно консервирани/пулп). За 2019 г. българските 

временно консервирани череши имат 19,7% от общия пазарен дял на този продукт в 

света. Черешите са и сред малкото български пресни плодове, които намират пазар зад 

граница. Замразените малини са второто най-значимо експортно перо – 17% от 

стойността на износа на плодове за последните пет години, като страната ни е 

традиционно е сред водещите глобални износители на малини. В десетте най-големи по 

стойност експортни категории у нас попадат още замразените боровинки, ягоди и 

къпини. Изненадващо с най-голям дял в износа на България в сектора на плодовете и 
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зеленчуците са трюфелите – пресни и сушени. Ръстът на износа им за последните 

четири години е близо 14 пъти. Всички култивирани гъби – пресни, замразени или 

сушени са съществена част от износа на зеленчуци - годишно се изнасят 260-300 тона 

сушени гъби за 12-15 млн. лева и временно консервирани за 2-3 млн. лева. Тук трябва 

да се каже, че около 70% от зеленчуците в цял свят вече се продават в прясно 

състояние, пазарът на замразени зеленчуци расте с по 1% годишно, а глобалното 

потребление на консервирани храни намалява. Това трябва да се вземе под внимание, 

когато се мисли за какъв вид преработка става дума. Освен това, тенденция е да се 

търсят се малки опаковки, защото се смята за по-здравословно да се готви всеки ден, а 

и  домакинствата вече са с по-малко членове.  

На световните пазари, а и у нас има търсене не само на замразени, но и на сушени 

зеленчуци – поотделно или като микс от подправки, които не съдържат консерванти и 

друга химия. Увеличено е и търсенето на ядки, както от потребителите, така и от 

преработвателите, които ги влагат в различни диетични и енергийни десерти, наред със 

сушените плодове. Пазар има и за етеричните масла, особено по-нетрадиционни, като 

например от бял трън и маточина, от които се правят различни хранителни добавки. 

Белият трън (магарешки бодил) е моден в последните години, тъй като в страната има 

два големи производителя на лекарства за черен дроб, които съдържат масло от 

растението. Нишов и търсен продукт са чайовете от култивирани билки, подправките, 

различните полуготови смески от пълнозърнесто брашно и различни семена за правене 

на хляб, както и нетрадиционни брашна – от ябълки, от тиквени семки, от орехи и 

кестени, като особено популярно е бадемовото брашно. 

В областта на животинските продукти, България се нарежда на 31-во място в света по 

износ на сирене и на 32 по износ на кисело мляко. Предпочитани са продуктите от 

биволско, козе и овче мляко, биволската луканка също е на челно място в износа на 

преработена земеделска продукция. Както вече се каза, потребителското търсене у нас 

също е високо за нишови фермерски и биологични продукти на малки производители, 

обикновено със собствени марки като доказателство за произход и качество – мляко, 

масло, извара, сирене и кашкавал, колбаси. Напоследък като нишов продукт се 

предлага и консервирано месо в буркани, готово за консумация – дивечово, патешко, 

свинско, телешко. Традиционно добър пазар има и за меда, особено биологичния, като 

47% от произведените количества у нас се изнасят в ЕС. Трябва да се каже, че когато се 

говори за износ на продукция, това става най-често чрез голяма търговска верига за 

храни, а не директно. Това важи и за достигането до повече клиенти на вътрешния 

пазар и обикновено е непосилно за отделния малък производител. Именно тук е ролята 

на организациите и групите производители в различните сектори, които (евентуално) 

могат да се конкурират с по-големи производители.  

Проблемът със обезпечаването на суровини вече беше коментиран. Затова трябва да се 

насърчават производители, които имат капацитет да преработват собствената си 

продукция или поне по-голямата част от мощностите да бъде съобразена с натоварване 

със собствени суровини. Въпреки приоритетите на ВОМР да бъде подпомагано и 

развивано местното производство, ситуацията у нас е такава, че това трудно се случва в 
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много от районите в страната. Например, реализираният вече проект на „Еко мраз“ за 

замразяване на плодове в близката до територията на МИГ община Лозница вероятно 

ще погълне по-голямата част от продукцията (малини) и от производителите в община 

Исперих. Мандрите на територията на Исперих купуват сурово мляко от цялата област 

Разград, а не само от населените места в общината. Така че, когато се избират сектори 

за преработка трябва да се гледа не само дали има достатъчно количество първична 

продукция, но и какви са възможностите на преработвателните предприятия, вкл. и 

конкуренцията. Доставката на суровини в случая не бива да се ограничава само за 

територията на МИГ. Такива ограничения в Стратегиите има само в територии, където 

има концентрация на суровините (най-често лозя, определен вид плодове, планинско 

говедовъдство). Суровинният проблем често пъти увеличава разходите за единица 

продукция, както и намалява асортимента на преработката – замразяват се или се сушат 

един вид продукти или се произвежда само сирене, но не и кашкавал. Най-големи 

ограничения в това отношение имат производителите на месни продукти. 

Като проблем за територията на МИГ беше посочена и ниската степен на сдружаване 

между земеделските производители, както и негативното им отношение към каквито и 

да е съвместни действия. Беше отбелязано, че това е тенденция, характерна за цялата 

страна. Причините за слабото развитие и интерес към организациите на производители, 

освен незнанието и липсата на информираност, както и традиционния индивидуализъм, 

имат и до известна степен обективен характер. Административно са заложени високи 

изисквания, както за обем продукция, така и високи минимални задължителни разходи 

за функциониране на ОП и ГП. Липсата на предприемачески опит важи и тук, тъй като 

групите и организациите се управляват от самите участници и са необходими познания 

по маркетинг, търговия и преговори, водене на счетоводство, ценообразуване, пазарни 

позиции. Друг фактор е обвързването размера на подпомагането с оборотите на 

участниците – нашите производители дори да достигат заложените минимални обеми 

трудно ги надминават, в организациите обикновено се включват минималния брой 

членове и съответно БФП едва покрива разходите по съществуването на тези 

структури. Малкият размер на организациите предопределя много ниските стойности 

на обемите на търгуваната продукция, съответно оборотите са малки и не може да се 

постигне голямо подобрение нито на цените, нито на пазарните позиции. Слабите 

резултати от функционирането на ОП, поради малкото участващи производители, от 

там и сравнително малкият дял на произведените селскостопански продукти от ОП на 

пазара, водят до влошаване на финансовите резултати и до отлив на членове, които не 

установяват особени ползи от членството си в организацията. 

Препоръката тук е, при насърчаване сдружаването на производителите в някой сектор, 

стремежът да бъде да се обхванат по-голям брой участници, а не само минималният. 

Още повече, че тук пречка за физическите лица не съществува – те са пълноправни 

участници в новото юридическо лице, каквато е една организация на производители. 

Подходящ сектор на територията на МИГ са плодовете и зеленчуците, както и 

производството на мед. По-големият брой участници гарантира по-големи обеми 

продукция и достигане на обороти, които биха позволили и по-високо финансиране. 
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Плодовете и зеленчуците могат да получат средства допълнително по оперативните 

програми, както и по някои от промоционалните програми на МЗХГ. Трябва да се има 

предвид, че значими различия в качеството на произвежданата продукция, породени от 

използваните технологии, мащаб на производство и сортове/породи, също могат да 

демотивират сдружаването, защото се предполага, че ОП трябва да гарантира 

еднородността на качеството на продукцията на членове си. Т.е. за сдружаване трябва 

да се търсят сходни по технологично развитие и размер стопанства. В противен случай 

към по-изостаналите ще се насочат по-голямата част от средствата за подкрепа на 

групи и организации, което пък ще демотивира за участие по-развитите и продуктивни 

стопанства. Все пак ползите от сдружаването са много големи и на тази тема МИГ е 

добре да провежда регулярни кампании за информиране на земеделските 

производители от всички сектори. Специфично в случая е, че ОП може да се 

регистрира на територията на МИГ, за да е допустима по мерките в Стратегията, но 

може да включва производители и от съседни общини.  

Предимствата на организациите и групите по отношение на пазарното присъствие и 

повишаване цената на първичната продукция са безспорни. По-голямата част от 

европейските фермери работят именно по този начин в сферата на продажбите и 

маркетинга – чрез организации на производители или чрез кооперации, така че това е 

бъдещето и у нас. Няма начин отделен малък производител сам да постигне всички 

стандарти едновременно за производство и за продажби (етикетиране, опаковки), да 

води преговори и да се занимава с реклама. Глобалната търговия и все по-масовото 

навлизане на големите вериги супермаркети за храни ще прави и все по-невъзможно 

договарянето поотделно, дори от по-големи стопанства. Важно предимство е, че 

организациите на производители могат да регистрират собствени марки, както за 

първична, така и за преработена продукция, което прави продуктите им разпознаваеми 

и съответно подобрява присъствието им на пазара. Регистрацията на географски 

означения – запазено географско указание и запазено наименование за произход също 

се извършва предимно от организации на производители и е много висока гаранция за 

качество, както и повишава доста цената на продукта. Организацията не може да 

включва преработватели, но самата тя може да се занимава с преработка, като това е 

още един начин да се добави стойност към първичната продукция. Така че МИГ е 

добре да работи усилено за информиране и мотивиране в посока сдружаване, 

независимо дали става дума за кандидатстване по проекти или не, тъй като 

съществуването на организация производители ще подобри общото икономическо 

състояние на земеделските стопанства в общината.  

 


