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Резюме 
Интегрирането на България към ЕС открива 
възможности, но същевременно и сериозни 
предизвикателства пред развитието на 
земеделския сектор, в условия на засилен 
конкурентен натиск. Изследването на 
необходимостта от стимулиране 
конкурентоспособността на българското 
земеделие е актуална тематика, свързана с 
бъдещото развитие на този приоритетен за 
страната ни сектор. Още повече, че 
повишаването на конкурентоспособността е 
запазена като ключова цел на Общата 
селскостопанска политика на ЕС. 
Ключови думи: конкурентоспособност, 
сравнителни предимства, аграрен сектор, 
индекс на Баласа, особености, 
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Пълноправното членство на България в ЕС 
осигури свободен достъп до пазара на Общно- 
стта, включване на страната ни в Общата 
селскостопанска политика (ОСП) и Общата 
търговска политика на ЕС. Разкриха се нови 
възможности за българските фермери и 
търговци. Успоредно с това 
предизвикателствата пред тях, свързани с 
високите изисквания за качество и 
безопасност на храните, и 
конкурентоспособност на земеделските 
продукти, нараснаха. Как българският аграрен 
сектор ще се „впише” и представи на общия 
европейски пазар зависи най-вече от неговата 
конкурентоспособност. Това прави 
изследваната тематика актуална и значима за 
бъдещото развитие на този стратегически и 
жизненоважен за страната ни сектор. От една 
страна повишаването на конкуренто-
способността е запазена ключова цел на ОСП 
на ЕС, а от друга страна конкуренто-
способността на аграрните продукти е един от 
най-важните проблеми, възникнали в България 
след провелата се през 1990 – 2000 г. аграрна 
реформа. 

Като понятие конкурентоспособността е 
широкообхватна и многоаспектна величина. 
Общоприета дефиниция и метод за нейното 
измерване няма. Терминът се определя по 
различен начин в специализираната 
литература. Литературен преглед на 
същността на понятието показва, че при 
дефинирането му отделните автори най-често 
вземат предвид отделни нейни 
характеристики, без да изчерпват изцяло 
същностните й черти. Една от причините за 
това е различното ниво на измерване на 
конкурентоспособността - продукт, фирма, 
отрасъл (сектор), държава10. Прецизното 
дефинирането на понятието е предпоставка за 
селектиране на най-подходяща методика за 
оценка на сравнителните предимства, 
конкурентни позиции и пазарния капацитет на 
аграрния сектор. Това ще подпомогне по-
нататъшното формиране и успешно 
реализиране на аграрната политика на 
България.  
Конкурентоспособността е относителна и в 
същото време динамична величина, което 
определя анализа и избора на подходящ 
подход за измерване и оценка на 
конкурентоспособността като сложен процес. 
За определяне на конкурентоспособните 
производства в българското селско 
стопанство, чрез прилагане показателя на Б. 
Баласа са използвани данни за експортните и 
импортни потоци по отделни стокови групи 
при търговията с аграрни продукти на 
България към света - Таблици 1 и 2. 
Изследването е базирано на емпирични данни 
за периода 2002-2011г. С цел анализиране на 
настъпилите промени в българското земеделие 
след членството на страната ни в ЕС 
посоченият период е разделен на два 
подпериода: 2002-2006 г. - период на 
подготовка за членство в ЕС и 2007-2011 г. - 

                                                 
10 ЗАХАРИЕВА, Г. Измерване на националната 
конкурентоспособност. Свищов, АИ „Ценов”, 2007, с.80. 
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период на пълноправно членство на България 
в Общността - Таблица 2. 
Индексът на Баласа, изчислен по 
модифицираната формула11, може да заема 
стойности в диапазона от -1 до +1. При 
положителна величина е налице сравнително 
предимство при определена стока, а при 
отрицателна стойност - страната не притежава 
сравнителни предимства при производството и 
търговията с избраната стока. На основа на 
изчисленията са изведени основните стокови 
групи от аграрния сектор, в които България 
притежава сравнителни предимства в 
търговията със земеделски стоки - Таблици 1 
и 2. 
Резултатите показват, че за изследваните 
периоди в България може да се отчете 
известна динамика при показателите за явни 
сравнителни предимства в търговията с 
аграрни продукти (внос и износ) по отношение 
на определени стокови групи.  
Като с цяло положителни стойности (клонящи 
към единица) се открояват подгрупи 
12 (Маслодайни семена и маслени плодове), 
10 (Зърнени продукти), 24 (Тютюн и 
тютюневи изделия), 19 (Заготовки от зърнени 
храни, брашно, нишесте и т.н.) и 11 (Продукти 
от мелничарска продукция (брашна, нишесте, 
трици, грис и др.). От Таблица 2 се вижда, че и 
при петте подгрупи е налице нарастване на 
сравнителните предимства в сравнение с тези, 
преди членството на България в ЕС. 
Стойностите на коефициента за посочените 
подгрупи не е изненадващ, тъй като страната 
ни традиционно има добре развито 
производство, респ. износ в посочените 
подсектори. Най–чувствително е 
повишаването на конкурентоспособността при 
подгрупа 19 (Заготовки от зърнени храни, 
брашно, нишесте и т.н.) - близо 9 пъти, 
следвана от подгрупи 10 (Зърнени продукти)- 
1,85 пъти, 24 (Тютюн и тютюневи изделия)- 
1,45 пъти, 12 (Маслодайни семена и маслени 
плодове)- 1,42 пъти и 11 (Продукти от 
мелничарска продукция (брашна, нишесте, 
трици, грис и др.) – 1,41 пъти. За 2011 г. най-
конкурентоспособни са производствата в 
подгрупи 12 (Маслодайни семена и маслени 
плодове) - 0,84, 10 (Зърнени продукти) - 0,83 и 
11 (Продукти от мелничарска продукция 

                                                 
11 RCA i

j = (Xi
j – Mi

j) / (Xi
j + Mi

j) където: 
 RCA i

j е явно сравнително предимство при 
производството на стока на една страна; 
  Хi

j - стойност на експорта на стока i на страна j към 
определена страна; 
  Мi

j - стойност на импорта на стока i в страна j от 
определена страна. 

(брашна, нишесте, трици, грис и др.) -0,46. 
Зърнопроизводството в България се превърна 
в експортно ориентиран подотрасъл. Тук 
следва да се отчете и ролята на директните 
плащания, които стимулират отглеждането на 
големи площи на екстензивни култури.  
Анализ на стойностите на показателя показват, 
че след интегрирането на страната ни към ЕС 
и осъществяване на търговия на Единния 
европейски пазар предимствата, които е имала 
България при седем подгрупи: 01 (Живи 
животни), 03 (Риби и ракообразни, и др.водни 
безгръбначни), 04 (Млечни продукти), 
05 (Продукти с животински произход), 
07 (Ядливи зеленчуци, растения, корени и др.), 
16 (Заготовки от месо и месни продукти) и 
22 (Напитки, спирт и оцет) под въздействието 
на различни фактори намаляват значително. 
Чувствително е влошаване на величината на 
показателя при подгрупи 07 (Ядливи 
зеленчуци, растения, корени и др.) с 3,62 пъти, 
16 (Заготовки от месо и месни продукти) – 
3,12 пъти, 03 (Риби и ракообразни, и др.водни 
безгръбначни) – 1,78 пъти, 05 (Продукти с 
животински произход) – 1,7 пъти, 01 (Живи 
животни) – 1,14 пъти, 02 (Месо и месни 
изрезки) – 1,09 пъти, 22 (Напитки, спирт и 
оцет) - 1,08 пъти. Анализ на резултатите за 
пореден път показват наличието на криза в 
българското животновъдство, зеленчуко-
производство и овощарство. Интерпретацията 
на стойностите за всички последователни 
години от периода 2002-2011 г. отчитат 
значително намаляване на конкуренто-
способността на продуктовите групи 
07 (Ядливи зеленчуци, растения, корени и др.) 
и 06 (Живи дървета и др.растения). 
Тенденцията е неблагоприятна, но не и 
изненадваща.  
Въпреки благоприятните условия12, с които 
разполага страната ни и богатите традиции и 
опит за отглеждане на плодове и зеленчуци 
България от традиционен износител на тези 
култури все повече се превръща във 
вносител13.  
                                                 
12 Например България разполага с 1,77 % от площта на 
обработваемата земя в ЕС-27. За повече вж. ПОПОВ, Р., 
Средносрочни приоритети на селскостопанската 
политика на България, С., 2011, с. 188. 
13 През 2010г. зеленчукопроизводството бележи от 3 до 
5 пъти спад в сравнение с 2000 г., както по отношение на 
площи, така и по отношение на количеството продукция. 
Въпреки това намаление, нараства средният добив от 
зеленчукови култури, което се дължи на прилагане на 
нови по – конкурентни технологии и натрупан опит. 
Относителният дял на износа на плодове е намалял от 
3,7 % през 2001г. на 2,23 % през 2010 г., а на зеленчуците 
– на 2,35 % и, в резултат на което се регистрира 
отрицателно търговско салдо. 
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Таблица 1. Индекс на явните сравнителни предимства по стокови групи, млн.щ.д. 

 

Код  Описание на 
продукта 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

01 Живи животни 0,64 0,42 0,06 -0,33 -0,18 -0,17 -0,22 -0,13 0,00 0,01
02 Месо и месни изрезки -0,08 -0,04 -0,03 -0,06 -0,19 -0,17 -0,44 -0,40 -0,31 -0,39

03 
Риби и ракообразни, 
мекотели и др.водни 
безгръбначни 0,63 -0,30 -0,26 -0,34 -0,34 -0,25 -0,47 -0,50 -0,34 -0,35

04 Млечни продукти 0,36 0,33 0,25 0,28 -0,25 0,09 0,04 0,05 -0,06 -0,13

05 Продукти с 
животински произход -0,12 -0,25 -0,32 -0,20 0,81 -0,55 -0,80 -0,74 -0,55 -0,52

06 Живи дървета и 
др.растения -0,53 -0,36 -0,60 -0,73 -0,77 -0,75 -0,69 -0,65 -0,49 -0,43

07 Ядливи зеленчуци, 
растения, корени и др. 0,28 0,11 0,28 0,28 0,25 -0,14 -0,26 -0,24 -0,16 -0,19

08 Ядливи плодове и ядки -0,16 -0,08 -0,13 -0,22 -0,15 -0,25 -0,25 -0,29 -0,22 -0,26
09 Кафе, чай, подправки -0,14 -0,13 -0,19 -0,44 -0,42 -0,36 -0,28 -0,25 -0,26 -0,25
10 Зърнени продукти 0,77 0,32 0,34 0,89 0,85 0,20 0,71 0,74 0,82 0,83

11 

Продукти от 
мелничарска 
продукция (брашна, 
нишесте, трици, грис и 
др.) 0,14 0,18 -0,76 -0,58 -0,80 -0,21 -0,18 0,29 0,48 0,46

12 Маслодайни семена и 
маслени плодове 0,76 0,76 0,64 0,77 0,67 0,64 0,69 0,76 0,75 0,84

13 
Лакове, смоли, 
растителни сокове и 
др. -0,75 -0,84 -0,75 -0,70 -0,76 -0,80 -0,78 -0,65 -0,87 -0,77

14 Растителни продукти 0,20 0,75 0,40 0,56 0,22 -0,62 -0,87 -0,51 0,34 0,39

15 
Животински 
растителни мазнини и 
масла -0,50 -0,54 -0,20 -0,20 -0,25 -0,33 -0,16 0,01 0,01 0,11

16 Заготовки от месо и 
месни продукти 0,09 0,10 0,15 0,42 0,41 -0,13 -0,31 -0,17 -0,23 -0,32

17 Захар и захарни 
изделия -0,47 -0,51 -0,47 -0,50 -0,65 -0,27 -0,19 -0,15 -0,13 -0,19

18 Какао и какаови 
изделия -0,40 -0,35 -0,40 -0,43 -0,54 -0,57 -0,62 -0,65 -0,32 -0,35

19 
Заготовки от зърнени 
храни, брашно, 
нишесте и т.н. 0,32 0,41 0,38 0,38 0,34 0,21 0,23 0,28 0,32 0,28

20 
Заготовки от 
зеленчуци, плодове, 
ядки и растения 0,26 0,22 0,27 0,16 0,13 -0,03 -0,07 -0,08 0,09 0,03

21 Различни ядивни 
заготовки -0,52 -0,42 -0,52 -0,54 -0,55 -0,61 -0,51 -0,49 -0,48 -0,47

22 Напитки, спирт и оцет 0,58 0,57 0,46 0,43 0,34 0,06 -0,04 -0,09 -0,05 -0,05

23 

Вторични продукти и 
отпадъци от 
хранителната 
промишленост -0,18 -0,06 -0,11 -0,22 -0,28 -0,25 -0,25 -0,05 0,09 0,10

24 Тютюн и тютюневи 
изделия -0,33 0,48 0,55 0,68 0,58 0,24 0,21 0,31 0,29 0,34

Източник: Un comtrade и собствени изчисления 
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Таблица 2. Индекс на явните сравнителни предимства по стокови групи, млн.щ.д. 

 

Код Описание на продукта 
износ за 

2002-
2006 

износ за 
2007-
2011 

внос за 
2002-
2006 

внос за 
2007-
2011 

индекс 
на 

Баласа 
2002-
2006 

индекс 
на 

Баласа 
2007-
2011 

01 Живи животни 17,03 46,68 19,48 54,69 -0,07 -0,08
02 Месо и месни изрезки 45,93 184,14 91,34 386,86 -0,33 -0,36

03 Риби и ракообразни, мекотели 
и др.водни безгръбначни 45,93 21,33 15,34 48,26 0,50 -0,39

04 Млечни продукти 33,24 141,98 38,74 147,42 -0,08 -0,02

05 Продукти с животински 
произход 2,17 3,77 4,72 16,40 -0,37 -0,63

06 Живи дървета и др.растения 1,61 5,26 9,52 21,86 -0,71 -0,61

07 Ядливи зеленчуци, растения, 
корени и др. 31,94 74,76 27,42 113,38 0,08 -0,21

08 Ядливи плодове и ядки 19,75 69,39 48,87 116,67 -0,42 -0,25
09 Кафе, чай, подправки 11,22 50,22 24,15 87,65 -0,37 -0,27
10 Зърнени продукти 167,87 596,86 72,63 88,17 0,40 0,74

11 
Продукти от мелничарска 
продукция (брашна, нишесте, 
трици, грис и др.) 5,41 39,43 22,67 23,76 -0,61 0,25

12 Маслодайни семена и маслени 
плодове 86,36 564,71 25,77 75,15 0,54 0,77

13 Лакове, смоли, растителни 
сокове и др. 0,34 1,30 5,16 9,47 -0,88 -0,76

14 Растителни продукти 0,15 0,48 0,22 0,50 -0,18 -0,02

15 Животински растителни 
мазнини и масла 15,88 125,56 44,69 134,47 -0,48 -0,03

16 Заготовки от месо и месни 
продукти 7,33 20,34 8,54 33,65 -0,08 -0,25

17 Захар и захарни изделия 19,56 135,68 62,77 193,77 -0,52 -0,18
18 Какао и какаови изделия 11,74 42,48 38,77 116,08 -0,54 -0,46

19 Заготовки от зърнени храни, 
брашно, нишесте и т.н. 31,32 164,94 29,26 95,34 0,03 0,27

20 Заготовки от зеленчуци, 
плодове, ядки и растения 35,11 120,63 37,56 123,34 -0,03 -0,01

21 Различни ядивни заготовки 10,17 45,73 61,39 140,42 -0,72 -0,51
22 Напитки, спирт и оцет 70,93 141,85 33,18 151,04 0,36 -0,03

23 
Вторични продукти и отпа- 
дъци от хранителната 
промишленост 24,64 102,87 46,06 113,07 -0,30 -0,05

24 Тютюн и тютюневи изделия 62,61 330,44 41,76 183,46 0,20 0,29
Общо земеделски продукти 758,24 3 030,82 810,02 2 474,90  

 
Източник: UN comtrade и собствени изчисления 

 
Причините за това се коренят в аграрната 
реформа, преструктурирането на селското 
стопанство, липсата и загуба на традиционни 
пазари, реформирането на консервната 
промишленост и др., поради което настъпиха 
дълбоки промени в зеленчукопроизводството 
и овощарството. Години наред за 
интензивните култури подкрепата на доходите 

е недостатъчна. С последните промени в ПРСР 
се осигурява приоритет на инвестициите в 
сектор „Плодове и зеленчуци”. 
Осъществяването на иновационни проекти и 
използване възможностите на европейското 
финансиране е с особена важност за аграрните 
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предприемачи, за да спечелят конкурентни 
предимства14. Слабата финансова подкрепа в 
условия на силна конкуренция от субсидирани 
стоки и изпреварващ ръст на цените на 
суровините превърна и българското 
животновъдство в губещо и 
неконкурентоспособно. Едва през последните 
години средствата се увеличават и през 2010 г. 
достигат 177,5 млн. лв. Основната част е 
насочена към говедовъдния сектор, в т.ч. 
млечното говедовъдство15. 
Получените резултати за сравнителните 
предимства на българското земеделие 
пораждат необходимостта да се изведат 
неговите силните и слаби страни, както и да се 
потърсят възможностите и заплахите пред 
конкурентоспособността на аграрния сектор в 
страната ни. 
 

SWOT анализ (извеждане на силните и 
слабите страни, възможностите и 

заплахите по отношение 
конкурентоспособността на българското 

земеделие)16 
 

Силни страни 
- Благоприятни природо-климатични 
условия, подходящи за отглеждане на богат 
асортмент от култури с отлични вкусови 
качества. 
- Разнообразен ландшафт. 
- Голямо биоразнообразие17. 
- Добра осигуреност със земеделска земя. 
- Богати традиции и опит. 
- Благоприятни условия за производство на 
екологично чисти продукти. 
                                                 
14 ЛИНКОВА, М. Параметри на локализационния избор 
за инвестиции в агрофирмите. Свищов, АИ „Ценов”, 
2012, с.31. 
15 За повече вж. ГЕРГАНОВ, Г., Блажева В. 
Предизвикателства пред аграрния сектор на България 
през второто десетилетие на XXI век в контекста на 
Общата селскостопанска политика на Европейския 
съюз.// Алманах научни изследвания, № 16, 2012, с. 354. 
16 Изложените предимства, слаби страни, възможности и 
заплахи за конкурентоспособността на българското 
земеделие са с различна степен на влияние върху 
отделните селскостопански подотрасли, производства и 
произвеждани земеделски продукти. Анализът на 
специфичните особености на конкурентоспособността на 
всеки от тях може да се изведе с конкретни проучвания 
по подотрасли и производства. 
17 Страната ни разполага с богато биологично 
разнообразие. Българската флора съдържа над 3 500 вида 
висши растения. Около 750 от тях се използват като 
лечебни. Голямо е разнообразието и от животински 
видове. Само гръбначните животни са над 750 вида. 
Интерес представляват местните породи 
селскостопански животни, добре приспособени към 
местните условия и устойчиви на болести, което ги прави 
предпочитани при биологичното отглеждане на животни. 

- Земеделските земи с висока природна 
стойност заемат значителен дял от 
територията на страната. 
- Множество жизнени селски общности със 
съхранени исторически и културни традиции. 
- Наличие на специфичен генофонд от 
местни и интродуцирани култури и сортове. 
- Наличие на ресурси и въможности за 
производство на специфични продукти: вина, 
млечни и месни продукти и др. с характерни 
качествени показатели и идентичност. 
- Значителен природен потенциал за 
производство на дървесина. 
- Разнообразни форми на стопанисване на 
земята и реализация на земеделското 
производство – дребни, средни и едри, което 
позволява различна адаптация за отделните 
производствени дейности. 
- Относително евтина работна ръка. 
- Добър имидж в страните от Централна и 
Източна Европа. 
- Наличие на голям пазар в рамките на ЕС. 
- Функционираща система от научни, учебни 
и консултантски звена в земеделието. 
- Част от секторите в земеделието са 
представени от добре организирани браншови 
съюзи. 
- Опит в защитата от ерозия. 
- Значителен производствен капацитет в 
хранително – вкусовата промишленост. 
- Добре развита селищна мрежа. 
- Наличие на основна пътна инфраструктура, 
позволяваща достъп до малките населени 
места в селските райони. 
- Подобряване на технологиите и нарастване 
стойността на капиталовите активи в някои 
селскостопански подотрасли, които получиха 
до момента по-голямо финансиране от 
националните и европейски фондове. 
- Оказване на експертна помощ от НССЗ 
(Национална служба за съвети в земеделието), 
безплатно изготвяне на инвестиционни 
проекти за фермерите и предоставяне на пълен 
комплект съветнически услуги. 
- Провеждане на информационни кампании 
за запознаване с възможностите за 
финансиране на земеделските производители. 
- Тенденция към намаляване на 
необработваемите площи. 
 

Слаби страни 
- Разпокъсана собственост върху земите. 
- Засилване процесите на монокултурност в 
българското земеделие 
- Поляризирана структура на земеделските 
стопанствата в страната с огромен брой 
полупазарни стопанства. 
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- Силно амортизирана и изостанала МТБ, 
спрямо другите отрасли, частично непригодна 
към новите организационни форми. 
- Морално остарели технологии. 
- Неправилно проведена аграрна реформа. 
- Недостатъчно коопериране и интегриране 
между земеделските стопанства. 
- Силно амортизирана и/или липсваща 
основна инфраструктура (пътна 
инфраструктура, водоснабдяване и 
канализация). 
- Нерешени въпроси за дългосрочно 
арендуване на земеделските земи, които 
възпрепятстват създаването на лозя и овощни 
насаждения. 
- Разрушени хидромелиоративни съоръжения 
и ограничен размер на поливните площи. 
- Неподпомагане процеса на създаване на 
поливно земеделие у нас. 
- Неефективно използване на природните 
ресурси, включително свръхексплоатиране. 
- Териториалното разположение на страната 
ни е обективен фактор за намаляване на 
обработваемата земя поради ерозия. 
- Над 40% от почвите са формирани върху 
хълмисто-планински територии с надморска 
височина над 400 м. 
- Намаляване плодородието на почвите 
поради неправилното й използване и поради 
отрицателното влияние на други отрасли. 
- Допускане на грешки при употребата на 
изкуствени торове (кисели азотни торове) и 
повърхностно преовлажняване на почвите. 
- Бавен процес на комасиране на земята. 
- Ниско образователно и квалификационно 
равнище на трудовите ресурси в селското 
стопанство. 
- Недостатъчни управленски умения на 
работната сила в земеделието. 
- Недостиг на работна сила в някои райони 
на страната с възможности за производство на 
специфични продукти – животински, някои 
овощни видове. 
- Застаряващо население, водещо до отлив на 
работна сила с опит в земеделието. 
- Намаляване броя на заетите в селското 
стопанство18. 
- Нивото на бедност в селските райони е 4 
пъти по-високо от това в градските центрове. 

                                                 
18 Намаляването на относителния дял на 
селскостопанската работна сила е резултат от нарастване 
на средното ниво на ресурсите в отрасъла, високата 
фондовъоръженост на труда и съвместяване на 
професиите, особено в растениевъдството. За повече вж. 
ГЕРГАНОВ, Г., Блажева, В., Грозева, Д. Икономика на 
аграрното предприятие. Свищов, АИ „Ценов”, 2010, с.64-
90. 

- Намалява броя на наемната работна сила на 
пълен ден и тенденция към наемане на сезонна 
работна сила. 
- Трудът на голяма част от земеделските 
работници не е регламентиран в договори. 
- Няма задължителна практика за 
застраховане на постоянните и временни 
работници срещу злополука по време на 
работа. 
- Неразвита синдикална дейност, която да 
организира работната сила и да защитава 
правата и интересите й. 
- Социална изолираност в селските райони. 
- Висока безработица и отрицателен прираст 
на населението в селските райони. 
- По-ниско заплащане на труда в 
земеделието в сравнение с другите отрасли. 
- Ниско качество на социалното обслужване 
и слаб достъп на населението в селските 
райони до основни услуги. 
- Недостиг на собствен капитал и труден 
достъп до финансов ресурс за дребните 
стопани. 
- Значително разрушаване на старите 
производствени структури и изградения 
капацитет на хранително-преработвателната 
промишленост. 
- Преобладаваща част от фермерите са 
дребни и скептични към европрограмите, 
избягват риска, липсва им предприемчивост. 
- Слаба финансова подкрепа в условия на 
силна конкуренция от субсидирани стоки от 
ЕС, незаконен внос и наличие на много 
посредници между производителите и 
консуматорите на земеделска продукция. 
- Изпреварващ ръст на цените на суровините 
пред тези на земеделските продукти. 
- Нарушена връзка между наука, 
производство и пазар. 
- Ниска производителност на труда. 
- Ниска степен на механизация при 
интензивните култури. 
- Ниска конкурентоспособност, обусловена 
от качеството на произвежданата продукция. 
- Трудности при завладяване на нови пазарни 
ниши, поради ниска конкурентоспособност. 
- Неефективно използване на финансовите 
средства, предоставяни от различни програми. 
- Ниска ефективност на производството 
(ниски добиви, високи разходи). 
- Недостатъчно инвестиции за 
преструктуриране на земеделието. 
- Добивите от декар земя са далеч от 
възможните. 
- Загуба на стратегически пазари през 
преходния период. 
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- Липса на Организации на производителите, 
които да подпомагат дейността на 
земеделските стопани. 
 

Възможности 
- Стимулиране производството на продукти с 
национална идентичност и традиции. 
- Успешно приложение на ОСП на ЕС, като 
основен фактор предопределящ 
конкурентоспособността и жизнеспособността 
на аграрния сектор. 
- Уедряване на поземлената собственост чрез 
прилагане на подходящи инструменти за 
поземлено управление – комасация и 
поземлено банкиране. 
- Стимулиране производството на земеделска 
продукция с по-висока добавена стойност. 
- Насърчаване на нормални пазарни 
отношения и модернизиране на пазарните 
структури в земеделието. 
- Повишаване качеството на 
селскостопанските продукти. 
- Поддържане на регистър на 
производителите на храни със защитени 
географски означения, на храни с традиционно 
специфичен характер и на контролиращите 
лица. 
- Привличане на млади хора в сектора. 
- Подобряване на институционалната среда. 
- Изготвяне на единен регистър на 
земеделските земи за прекратяване на 
злоупотребите с обработваемите (дублирани) 
площи и субсидии. 
- Модернизация на производствената база и 
оптимизиране на хидромелиоративната 
инфраструктура за ефективно използване на 
водните ресурси. 
- Стимулиране сдружаването на 
земеделските производители. 
- Повишаване националната подкрепа на 
отделни селскостопански производства – 
зеленчукопроизводство, овощарство, 
животновъдство. 
- Въвеждане на нова схема за изграждане на 
търговски помещения при фермерите и 
закупуване на оборудване, които да 
осигуряват директна продажба на 
земеделската продукция на крайния 
потребител. 
- Стимулиране развитието на биологичното 
земеделие. 
- Въвеждане на иновативни форми като 
клъстери и аутсорсинг. 
- Приложение на нетрадиционни технологии 
и добри земеделски практики. 
- Ускоряване трансферът на технологии от 
науката към селскостопанската дейност и 

разпространение на най-добрите земеделски 
практики. 
- Търсене на възможности за 
диверсифициране дейността на фермерите. 
- Насърчаване развитието на селския и 
аграрен туризъм, както и съчетаване с 
действия за стимулиране на алтернативна 
заетост. 
- Подобряване на услугите, 
инфраструктурата, културата и качеството на 
живот в селските райони и подпомагане 
развитието на социалния капитал в тях. 
- Разкриване на възможности за внедряване 
на нови технологии и генериране на 
възобновяема енергия. 
- Насърчаване на производителността, 
ефективността и устойчивостта на 
земеделието. 
- Модернизация на земеделското 
производство със средства по мерки 121, 112 и 
141 от ПРСР (подпомагане стопанства на 
млади фермери, подкрепа на полупазарните 
стопанства в процес на преструктуриране). 
- Търсене на възможности за навлизане на 
нови пазарни ниши. 
- Увеличаване доходите на фермерите и 
нарастване търсенето на качествени продукти 
на вътрешния пазар. 
- Увеличаване на чуждите инвестиции в 
сектора. 
- По-ефективно усвояване на средства, 
предоставяни от различни програми. 
- Ориентиране на земеделските стопани към 
разширяване на асортиментната структура на 
отглежданите култури, традиционни и нови, за 
които има незапълнени пазарни ниши. 
- Изграждане на местен капацитет за 
прилагане на подхода „Лидер” и подобряване 
на местното управление в селските райони. 
- Провеждане на защитна данъчна и 
преференциална кредитна политика. 
- Развитие на поливното земеделие в 
страната. 
- Завишени изисквания и контрол към 
бенефициентите по ПРСР, с цел елиминиране 
на фиктивните кандидати и целесъобразна 
употреба на финансовите средства. 
- Разработване на средносрочни и 
дългосрочни национални и секторни стратегии 
за преструктуриране и ускорено развитие на 
експортно ориентирани отрасли. 
- Постоянна защита на интересите на 
българския аграрен сектор и на българските 
земеделски производители чрез ефективно 
участие в процеса на работата на европейските 
институции. 
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Заплахи 
- Силна конкуренция от вносните 
субсидирани земеделски продукти от ЕС. 
- Загуба на специализирана работна ръка в 
земеделието и горското стопанство поради 
емиграция. 
- Глобално затопляне и засушаване на 
климата. 
- Увеличаване на разходите за 
приспособяване към непрекъснато 
нарастващите стандарти за качество и 
опазване на околната среда. 
- Корупция и нерешени проблеми за 
получаване на всички възможни субсидии от 
ЕС.  
- Плащанията на единица площ не 
стимулират развитието на производства, за 
които страната ни притежава естествени 
конкурентни предимства 
(зеленчукопроизводство, овощарство). 
- Намаляващо вътрешно търсене на 
земеделски продукти поради нисък стандарт 
на живот и намаляване на населението в 
страната. 
- Нарастване на възможностите за отлив на 
работна сила от България към страни от ЕС. 
- Емиграция на част от трудоспособното 
българско население към различни страни. 
- Нелоялна конкуренция от нелегален внос 
на земеделски продукти . 
- Изпреварващ ръст на цените на суровините 
(горива, фуражи, семена, торове и др.) пред 
тези на земеделските продукти. 
- Монополно поведение при изкупуване на 
земеделските продукти и нерешени проблеми 
при тяхната реализация. 
- Поскъпване на земеделската земя и труда. 
- Намаляване плодородието на 
обработваемата земя поради неправилното й 
използване, липса на сеитбообръщения, 
засоляване, вкиселяване и механично 
унищожение на почвите. 
- Увеличаващи се различия между селските и 
градските райони по отношение на 
икономическо развитие, образователно 
равнище, достъп до основни услуги за 
населението и др. 
- Ценови шок, инфлация, икономическа и 
финансова криза, нарастваща в световен 
мащаб продоволствена криза. 
 
Направеният анализ на конкуренто-
способността показва, че сериозният 
потенциал, с който разполага България за 
развитие на конкурентоспособно земеделие не 
се използва пълноценно. Обобщени резултати 

отчитат, че най-голямо влияние19 имат 
конкурентните предимства на страната ни, 
свързани със съществуващите обективни 
дадености20 за осъществяване на земеделско 
производство. На второ място по значимост и 
влияние са предимствата на страната ни като 
наличния генофонд от местни породи и 
сортове, наличието на евтина работна ръка, 
възможности- те за подобряване на 
технологиите и др21. Според Я. Славова и тази 
група предимства има значителна степен на 
недоизползване22. Присъединяването на 
България към единния европейски пазар и 
възможностите за износ към трети страни се 
оценяват като по-слабо влияещи предимства23. 
„Основните причини за това могат да се 
търсят в намаленото производство на 
земеделски продукти, което не позволява на 
практика да се използват тези предимства, тъй 
като няма продукция за износ”24. Като логичен 
резултат от анализиране силните страни на 
конкурентоспособността на българското 
земеделие Я. Славова заключава, че 
предимствата на селското стопанство в 
България „ не се използват целесъобразно и те 
се явяват в голяма степен като потенциални 
предимства”25. 
В резултат на изследването може да се 
обобщи, че за периода 2002-2011 г. силните 
страни на конкурентоспособността на 
българското селско стопанство се повлияват и 
дори неутрализират от настъпили негативни 
тенденции в демографските26 и социално-
икономическите характеристики на 
населението, слабостта на предприемачеството 
и въвеждането на иновации, ниската 
ефективност на производство, състоянието на 

                                                 
19 СРАВНИТЕЛЕН анализ на аграрната политика на 
България и Виетнам.// Башев, Х., Иванов, Б., Радев, Т. и 
др. София, 2009, с.104. 
20 Добра осигуреност със земеделска земя - 4,6 дка на 
човек от населението в страната, благоприятни 
агроекологични условия и природни дадености, 
съществуващи традиции и опит в производството на 
земеделски суровини и преработени продукти, близост 
до основни външни пазари, известност на българските 
аграрни продукти в страните от Централна и Източна 
Европа и Близкия Изток, функционираща система от 
научно-изследователски и учебни заведения, наличие на 
изграден капацитет в промишлените отрасли, 
преработващи селскостопански суровини и др. 
21 Цит. СРАВНИТЕЛЕН анализ на аграрната политика на 
България и Виетнам, с. 104. 
22 ПАК там. 
23 Цит. СРАВНИТЕЛЕН анализ на аграрната политика на 
България и Виетнам, с. 106. 
24 ПАК там. 
25 ПАК там. 
26 За повече вж. ГЕРГАНОВ, Г., Блажева, В., Грозева, Д. 
Цит. съч., с. 70-79. 
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пазарната инфраструктура и институциите в 
сектора и др. Също така „малкият среден 
размер на стопанствата, отсъствието на 
коопериране между тях и оттук малкият 
мащаб на производството обясняват 
неспособността на българските производители 
да задоволяват потребностите на 
преработвателите, както и бавното навлизане 
на иновации в производството”27. 
До периода на пълноправно членство в ЕС 
основните фактори за развитието и 
конкурентоспособността на българското 
селско стопанство са вътрешни. От 
01.01.2007 г. аграрният сектор в България е 
изправен и пред редица външни 
предизвикателства. Осем са факторите, които 
са движещи сили на промените в земеделския 
и хранителния сектор според независимата 
Foresight Expert Group (FEG)28, а именно - 
климатични промени, околна среда, 
икономика и търговия, нехранителни 
енергийни ресурси, социални и демографски 
промени, здраве, селска икономика и 
регионално развитие, наука и технологии. 
Освен тези общи фактори развитието и 
конкурентоспособността на българското 
земеделие след евроинтеграцията на страната 
ни са изправени и пред предизвикателства, 
свързани с въвеждане и овладяване на нови 
механизми за управление и регулиране на 
сектора - прилагането на ОСП, единна за 
всички страни – членки на Общността29. 
Периодът на приобщаване на България в ЕС 
съвпада с прилагане целите на реформираната 
ОСП от 2003 г, чиито приоритети са: 
повишаване конкурентоспособността на 
земеделските стоки на международните 
пазари, по-високи изисквания към качеството 
и безопасността на храните, грижа за 
животните, опазване на околната среда, 
намаляване на огромните излишъци от 
селскостопански стоки и др30. Състоянието и 
конкурентоспособността на българското 
земеделие е далеч не само от новите, но и от 
постигнатите вече цели на Общността31.  

                                                 
27 ПОПОВ, Р. Анализ на конкурентоспособността на 
зеленчукопроизводството в България. //И к о н о м и к а и 
управление на селското стопанство, № 3, 2012, с. 7. 
28 РАЗВИТИЕ на селските райони.// Блажева, В., 
Николова, М., Линкова, М. и др. Свищов, Ценов, 2011, 
с.38. 
29 ПАК там. 
30 ПАК там. 
31 Висока производителност в селското стопанство, 
гарантирани доходи за фермерите, осигуряване на 
достатъчно количество основни хранителни продукти на 
достъпни за потребителите цени . За повече вж. Цит. 
РАЗВИТИЕ на селските райони, с. 436-448. 

Ключовата роля на аграрния сектор за 
българската икономика е безспорна, въпреки 
различните периоди, промени и 
предизвикателства, през които премина 
неговото развитие през последните двадесет 
години. При реализацията на конкурентните 
предимства на България следва да се отчита и 
степента на развитие на икономическите 
фактори. В условия на преход към пазарна 
икономика и тежка икономическа и финансова 
криза относителният дял на земеделския 
сектор в брутната добавена стойност (БДС)32 
намалява. 
През последните години аграрният сектор е 
подложен на редица тежки удари, свързани с 
рекордно високите цени на петрола, 
нарастващите цени на суровините, 
притеснения за продоволствената сигурност и 
вследствие на това - търговски ограничения. 
Изпреварващото увеличаване на цените33 на 
семена, торове, препарати и услуги спрямо 
изкупните цени влошава конкуренто-
способността на земеделските производства, 
като не допринася за ръст в обема и 
качеството на продукцията, а само оскъпява 
нейната крайна цена. Това, съчетано с ниската 
производителност на труда и преобладаващо 
дребни земеделски стопанства в България са 
предпоставка за нарастване вноса на силно 
субсидирани стоки от останалите страни-
членки, което засили конкурентния натиск 
върху производителите, оставени на 
ограничена държавна защита и скъп кредит. 
Конкурентоспособността на аграрния сектор 
зависи и от състоянието на пазара на 
земеделска земя, която в по-голямата част от 
страната е раздробена на малки парчета с 
множество собственици. Нейното уедряване, 
според повечето специалисти е дълъг и труден 
процес. 
Друга особеност при анализа на 
конкурентоспособността на българските 
аграрни продукти, е че голяма част от тях са 
непреработени или са по-скоро от суровинен 
тип – пшеница, слънчоглед, тютюн и др. 
Малък е делът на преработените крайни 
продукти като сирене, кашкавал, вино. 
Страната ни губи конкурентни позиции на 

                                                 
32 Позицията на аграрния сектор в икономиката се 
определя от участието му в създаването на БДС. 
33 Многократното поскъпване на торове, семена, 
препарати и горива, както и продължителната суша 
принуждават българските стопани на основание на 
Закона за подпомагане на земеделските производители и 
решение на Управителния съвет на Държавен фонд 
„Земеделие” за започналата стопанска 2012/2013 година 
да поискат да бъдат открити краткосрочни финансови 
линии за целеви кредити за оборотни средства. 
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националния и европейския пазари с плодове, 
зеленчуци, захар, месо, мляко и млечни 
продукти, които десетилетия определят облика 
на България като традиционен износител. За 
тези продукти страната ни все повече се 
превръща в нетен вносител34. Това е сериозен 
сигнал за състоянието на земеделието и 
посоката, в която се развива и обуславя 
необходимостта от предприемане на 
радикални и ефективни мерки за 
възстановяване на загубени конкурентни 
предимства на страната ни. 
Интегрирането на Р. България към единния 
европейски пазар постави пред аграрния 
сектор нови предизвикателства и 
предпоставки за изграждане на по-
конкурентоспособни и ефективни земеделски 
стопанства. Успоредно с тези положителни 
условия се задълбочиха диспропорциите и 
скоростта на развитие и иновиране на 
отделните селскостопански производства. 
Процесът на създаване на монокултурна 
структура на българското земеделие се 
засилва. Ефективността на земеделското 
производство намалява в последните години, 
но истинските субсидии от европейските 
програми навлизат в сектора едва през 2009 г. 
и ефектът от тях предстои.  
Анализираните особености на конкуренто-
способността на аграрния сектор в България 
имат един единствен резултат - 
неконкурентоспособност, от която страдат и 
земеделските производители, и потребителите 
на тяхната продукция. 
Ето защо, бъдещото развитие на 
конкурентоспособно и устойчиво земеделие в 
страната ни, зависи от това как ще се 
използват най-пълноценно силните му страни 
и едновременно се преодолеят слабостите му, 
и се неутрализират очертаващите се заплахи. 
Възможностите за повишаване 
конкурентоспособността на земеделските 
стопанства се проявяват в последователното 
прилагане на стратегии и политики, които 
могат да подсигурят растежа й 35. Препоръките 
за посрещане на предизвикателствата за 
развитие на конкурентно земеделие, трябва да 
бъдат търсени в различни направления. 
Успешното реализиране на сравнителните 
предимства на българския аграрен сектор и 
повишаване на пазарния му капацитет се 

                                                 
34 Р. България се оформя като тясно специализиран 
износител на пшеница, фуражен ечемик, маслодаен 
слънчоглед, непреработен тютюн, вино, а в някои години 
и на царевица. 
35 АГРАРЕН мениджмънт.// Петров, В., Блажева, 
В.,Грозева, Д., Линкова, М., Свищов, Ценов, 2010, с.199. 

свързват с неговата модернизация, 
привличането на млади хора и развитието на 
институционалната среда. Важен фактор за 
това е успешното изпълнение на водещите 
цели на ОСП на ЕС и ПРСР. За стимулиране 
производството на продукти с национална 
идентичност и традиции при наличие на 
подходящи специфични условия е необходимо 
на страната ни „политика, която да 
съответства на ОСП, но в същото време да 
подкрепя развитието на динамично и 
конкурентно селско стопанство. Политика, 
която ще дефинира секторите и продуктите, 
които ще осигурят по-добра продоволствена 
обезпеченост на вътрешния пазар, ще 
определят облика ни на европейския и 
световния пазар на основата на бъдещи 
конкурентни предимства и ще допринесе за 
поддържане на жизнени селски райони” 36. 
Аграрна политика, която ще следва 
постигането на хранителна сигурност за 
населението и нарастване благосъстоянието на 
земеделските производителите в условия на 
устойчиво производство - конкурентоспособно 
и опазващо околната среда и природните 
ресурси. А това би осигурило възможност за 
по-голям принос на България към постигане 
приоритетните цели на стратегия „Европа 
2020” - интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. 

                                                 
36 СЛАВОВА, Я. Влияние на ОСП върху аграрния 
износ – оценка и проблеми. //Икономика и управление на 
селското стопанство, № 3, 2012, с. 22. 
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