
1 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

 

на тема: 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ АНАЛИЗА НА 

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БИОЛОГИЧНА 

ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

 

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление 3.8. Икономика (Финанси и банково дело) 

 

 

 

 

 

Докторант:                                                    Научни ръководители: 

Вълко Любенов Стоилов                           1. Доц. д-р Бисер Кръстев 

                                                                        2. Доц. д-р Керанка Недева 

 

Пловдив, 2019 



2 

 



3 
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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на изследването 

Развитието на пазарната икономика в съвременните условия се осъществява в 

среда, в която функционират множество стопански субекти. Необходимо е финансовите 

процеси, които протичат в тях, да се изучават постоянно и задълбочено, за да се подпомага 

и усъвършенства тяхната дейност. Аналитичните изследвания стоят в основата на 

управленските решения, водещи до повишаването на ефективността и подобряването на 

финансовите резултати на отделните предприятия. Важно значение в това отношение има 

финансовият анализ, който изследва връзките и зависимостите между отделни 

направления на предприемаческата дейност, свързани с формирането и ефективното 

използване на финансовите ресурси.  

Аграрният сектор през последните години намалява своя дял в брутния вътрешен 

продукт както на национално ниво, така и рамките на Европейския съюз (ЕС), но въпреки 

това остава важен експортен източник и фактор за създаване на допълнителна трудова 

заетост на населението. Данните на Националния статистически институт (НСИ) през 

последните години показват тенденция за намаляване на производителността на труда. 

Успоредно с това нараства заплащането в сектора в сравнение с другите сектори на 

икономиката, като същевременно разликата в заплатите на земеделските производители в 

другите европейски страни все още е доста голяма. 

Основна причина за ръста на заплащането е субсидирането. Друг дефект на 

субсидиите е заложен в механизма на тяхното предоставяне. Те не се разпределят 

равномерно в сектора, а най-често са обвързани с количеството обработвани земи или броя 

на отглежданите животни. По този начин основната част от средствата се концентрират в 

малко на брой стопанства и помагат на големите да станат още по-големи, като обричат 

малките стопанства на неравностойна пазарна конкуренция. 

Оранжерийното зеленчукопроизводство, в неговата конвенционална и биологична 

форма, все повече става актуална агротехническа практика и придобива значим дял от 

селскостопанско производство у нас. 

Българските земеделски производители са изправени пред значителни възможности 

и се очаква да спечелят много от прехода на сектора към ниши с по-висока добавена 

стойност – като зеленчукопроизводството, производството на био и екологично чисти 

продукти.
1
 

                                                           
1
 Стоичкова, О., В. Желязкова, Я. Китанов. Банковото кредитиране на земеделските 

производители, Ново знание, год. 7, бр. 2, Пловдив, 2018, с. 15. 
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Актуалността на изследването се обуславя и от факта, че „биопроизводителите у 

нас са се увеличили и благодарение на приоритетното подпомагане по инвестиционните 

мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програмата за развитие на 

земеделието. Компенсаторното подпомагане на площ в комбинация с осигуреното 

приоритетно подпомагане по инвестиционните мерки и по-високия интензитет на 

финансовата помощ са стимул за земеделските стопанства да преминават към 

биопроизводство, като в резултат на това площите в системата за контрол и броят на 

биопроизводителите нарастват многократно в периода 2007-2017 г.“
 2

. 

Именно за тази цел е необходимо провеждането на анализ и оценка на финансовото 

състояние на оранжерийните предприятия по определена методика. В това отношение 

ролята на финансовия анализ като метод на научно изследване е изключително голяма, а 

актуалността и значимостта на изследваната проблематика са безспорни. 

 

 2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване e имущественото и финансовото състояние на земеделските 

стопанства от подсектора на биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство. 

Предмет на изследване са проблемите при анализа на финансовото състояние на 

производителите на биологична оранжерийна продукция на зеленчуци в България. 

 

 3. Изследователска теза 

Изследователската теза, която се защитава в дисертационния труд е, че 

биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство е перспективен подсектор за 

производство на качествени и здравословни продукти със съществен принос за развитието 

на селските райони в България. 

 

 4. Цел и задачи 

Основната цел на дисертационния труд е с помощта на аналитичния 

инструментариум и в съответствие с предложения адекватен финансов модел да се 

извърши анализ и оценка на финансовото състояние на стопанствата от биологичното 

оранжерийно зеленчукопроизводство, като се разкрият обективните фактори за тяхното 

сегашно състояние. 

Задачите, произтичащи от целта на изследването, са следните: 

                                                           
2
 Иванов, Б. и колектив, Анализ на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, 

SWOT анализ, ИАИ, София, май, 2019 г., с. 337. 
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1) Да се изготви производствена характеристика на биологичното производство на 

зеленчуци в България и се формулират насоки за неговото перспективно развитие; 

2) Да се направи системна характеристика на факторите, които влияят върху 

финансовото състояние на производителите на биологична земеделска продукция; 

3) Да се разработи методика и предложи подходяща за целта система от финансово-

икономически показатели за анализ и оценка на финансовото състояние на обекта 

на научното  изследване;  

4) Да се систематизира методологическият подход при провеждане на финансовия 

анализ, като се отчетат особеностите на подсектора; 

5) Да се избере модел за анализ и оценка на финансовото състояние на стопанствата от 

конвенционалното и биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство; 

6) Да се извърши икономически анализ на специализацията на биологичното 

зеленчукопроизводство в национален и регионален аспект; 

7) Да се извърши преглед на финансовата подкрепа за земеделието, в т.ч. и на 

биологичното земеделие; 

8) Да се направи сравнителен финансов анализ на конвенционалното и биологичното 

оранжерийно зеленчукопроизводство у нас; 

9) Да се обосноват практически предложения: 

- за усъвършенстване развитието на подсектора в съвременните условия на 

евроинтеграция; 

- за повишаване ефективността на използвания модел на финансов анализ на 

биологичното зеленчукопроизводство. 

 

 5. Методология 

Теоретична и методологическа основа на дисертацията са научните изследвания 

на изявени наши и чуждестранни учени в областта на финансовия анализ. В съответствие с 

поставената цел и задачи в дисертацията са използвани следните методи на изследване: 

сравнителен и ретроспективен анализ, статистически методи, дедуктивен и индуктивен 

метод, абстрактно-логически, монографически, икономико-статистически методи: 

относителни величини за структура, метод на индексиране, графичен метод и др. 

 

 6. Структура и съдържание на дисертацията 

Научното изследването е с обем от 176 страници и съдържа увод, три глави, изводи 

и препоръки, заключение, ползвана литература и приложения. 

В съдържателно отношение дисертацията е структурирана по следния начин: 
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 УВОД 

 ГЛАВА ПЪРВА. Теоретико-методологически основи на анализа на 

финансовото състояние на предприятието 

1. Същност, роля и значение на анализа на финансовото състояние на 

предприятието 

2. Класификация на видовете и методите на финансов анализ 

2.1. Видове и методи на финансов анализ 

2.2. Методика на финансовия анализ   

2.3. Характеристика на имущественото и финансовото състояние на обекта  

3. Информационно обезпечаване на анализа и оценката на финансовото състояние 

на предприятието 

4. Някои характерни особености на финансовия анализ на предприятията за  

биологично производство на зеленчуци 

4.1. Аграрното предприятие като пазарна структура 

4.2. Въпроси на специализацията на биологичното производство на зеленчуци в 

България 

5. Фактори, определящи финансовото състояние на производителите на биологична 

земеделска продукция 

6. Изграждане на модел за анализ и оценка на финансовото състояние на 

производителите на биологични зеленчуци 

6.1. Показатели за анализ на финансовото състояние 

6.2. Описание на Модела Дюран 

 

 ГЛАВА ВТОРА. Състояние и специфика на стопанската дейност на 

производителите на биологична растениевъдна продуктция 

1. Проблеми, състояние и перспективи в развитието на биологичното земеделие  

2. Състояние и развитие на биологичното растениевъдство в  България   

3. Основни производствени характеристики на биологично производство на 

растениевъдни продукти в България 

4. Място на оранжериен подсектор „Зеленчуци“ в икономиката на България 

5. Класификация и място на оранжерийното биологично зеленчукопроизводство в 

националното стопанство 

6. Стопански субекти, формиращи подсектор биологично оранжерийно 

зеленчукопроизводство в България 

7. Специализация на биологичното зеленчукопроизводство  
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 ГЛАВА ТРЕТА. Анализ на финансовото състояние на предприятията за 

оранжерийно биологично зеленчукопроизводство 

1. Анализ на имущественото състояние на подсектор оранжерийно биологично  

зеленчукопроизводство в България 

2. Финансов анализ на конвенционално и биологично оранжерийно 

зеленчукопроизводство в България 

3. Сравнителен финансов анализ на конвенционално и биологично оранжерийно 

зеленчукопроизводство в България 

4. Въпроси на финансовото подпомагане на земеделието 

4.1. Кратък исторически преглед на финансовата подкрепа за земеделието 

4.2. Финансово подпомагане на земеделието в ЕС 

4.3. Финансово подпомагане на аграрния сектор в България 

4.4. Данъчна и застрахователна политики в областта на българското селско 

стопанство 

4.5. Схеми за финансово подпомагане на зеленчукопроизводителите през настоящия 

програмен период (2015-2020 г.) 

4.6. Финансово подпомагане на зеленчукопроизводството - изводи и констатации 

 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ЛИТЕРАТУРА 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

II. Основно съдържание на дисертационния труд 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА 

АНАЛИЗА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Основни акценти в първа глава са изясняване на същността, видовете и методите 

на финансовия анализ. Основният извод е, че широко приложение намира методът за 

анализ на финансовата дейност на предприятието чрез използване на система от 

финансови коефициенти. Важно място в тази глава заема методиката на финансов анализ. 

Финансовите коефициенти са най-известния и широко използван инструментариум 

на финансовия анализ. Този аналитичен подход е предпочетен в настоящото изследване. 

Преодоляването на ограничеността на единичните финансови коефициенти е осъществено 

чрез използване на интегрални (йерархични) системи от показатели при анализа и 
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оценката на финансовото състояние на предприятието. От множеството йерархични 

модели, съобразно настоящите изследователски изисквания, е предпочетен моделът 

Дюран за оценка на платежоспособността. Той решава най-добре задачата за 

сравнителен секторен анализ на конвенционалното и биологичното оранжерийно 

зеленчукопроизводство. 

На следващо място е изяснена същността и спецификата на аграрното 

предприятие като пазарна структура, основавайки се на аграрното законодателство, 

където се прави разлика между „земеделски стопанин“ и „земеделски производител“. 

Важно място в тази глава е отделено на методическите въпроси на специализацията на 

биологичното производство на зеленчуци в България. Във връзка с това от съществено 

значение е идентифицирането на факторите, влияещи върху финансовото състояние на 

производителите на биологични зеленчуци. Те са представени на фиг. 1. 

 

Фиг. 1 Класификация на групите фактори 
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Дефинираните фактори намират конкретизация в избраната система от показатели 

при извършването на финансовия анализ на икономическото състояние на обектите на 

дисертационния труд. Тяхната връзка с крайните резултати от финансовия анализ е 

доказана от практиката и намира израз в интегралната оценка, извършена с помощта на 

приложената аналитична методика и модела Дюран. 

В края на първа глава е предложен научно обоснован теоретико-методологически 

инструментариум на секторен модел за анализ и оценка на финансовото състояние на 

производителите на биологични зеленчуци. 

Според вида на информацията, която се сравнява и оценява, показателите за 

анализ на финансовото състояние са: 

 показатели за ликвидност;                                              

 показатели за платежоспособност; 

 показатели за обръщаемост на материалните запаси; 

 показатели за събираемост на вземанията от клиенти и погасяване на 

задълженията към доставчици; 

 показатели за резултативност (печалба, ефективност, рентабилност). 

Най-често използваните в практиката финансови коефициенти и начините на 

тяхното изчисление по метода за коефициентния анализ включват различни комбинации 

от тези коефициенти за изследване на  финансовото здраве на предприятието от различни 

гледни точки. Финансовият статус на предприятието се установява чрез икономическа 

(финансова) диагностика и представлява анализ и оценка на икономическите му 

показатели на основата на отделните резултати, с цел разкриване на възможните 

перспективи на неговото развитие и предлагане на текущи управленчески решения.  

Поради значителното многообразие на показатели за финансова диагностика, през 

последните години се забелязва широко използване на интегрални (йерархични) системи 

от показатели. Те се предпочитат, защото могат да дадат отговор на повечето въпроси, 

касаещи финансовото състояние на предприятието.  

За целите на настоящото изследване от всички интегрални показатели е избран 

моделът Дюран. Моделът позволява да се анализира платежоспособността на обектите на 

изследване. Моделът използва три показателя, които притежават определена тежест: 

• Рентабилност на съвкупния капитал (КРА) – 150; 

• Коефициент на обща ликвидност (КОЛ) – 33,33; 

• Коефициент на финансова независимост (КФН) – 40,00. 

В съответствие с този модел предприятията се разпределят в пет класа: 

I - Финансово устойчиви предприятия, които ще върнат кредита; 
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II - Предприятия, с риск по отношение на задлъжнялостта, които не могат да се 

разглеждат като рискови; 

III - Проблемни предприятия; 

IV - Предприятия с висок риск от банкрут даже след провеждане на мерки по 

финансовото им оздравяване; 

V - Практически несъстоятелни предприятия. 

Границите на класовете по равнище на платежоспособност са посочени в таблица 1.  

 

Таблица 1. Граници на класовете по показатели 

Показатели М I клас II клас III клас IV клас V клас 

Рентабилност на  

съвкупния (целия) 

капитал  (КРА) 

(%) 
30 и 

повече 

от 29.9  

до 20 

от 19.9  

до 10 

от 9.9  

до 1 
Под 1 

(бал) 50  
от 49.9  

до 35 

от 34.9  

до 20 

от 19.9  

до 5  
0  

Коефициент на 

обща ликвидност  

(КОЛ) 

(%) 
2.0 и 

повече 

от 1.99 

до1.7 

от 1.69  

до 1.4 

от 1.39  

до 1.1 

1 и по-

малко 

(бал) 30  
от 29.9  

до 20   

от 19.9  

до 10 

от 9.9  

до 1   
0  

Коефициент на 

финансова  

независимост 

(КФН) 

(%) 
0,7 и 

повече 

от 0.69 до 

0.45 

от 0.44 до 

0.3 

от 0.29 до 

0.2  
Под 0.2 

(бал) 20  
от 19.9 до 

10 

от 9.9 до  

5 

от 5 до  

1  
0 

Граници на  

класовете 
(бал) 100  от 99 до 65  от 64 до 35  от 34 до 6   0  

 

Така описаните показатели за изграждане на модел за анализ и оценка на 

финансовото състояние на производителите на биологични зеленчуци са използвани в по-

нататъшната работа в дисертацията и на тяхна основа се изгражда цялостната концепция 

на дисертационното изследване. 

Изводи: 

1. В резултат на проучената специализирана икономическа литература е предложен 

адаптиран подход и предложена методика с подходяща система от финансово –

икономически показатели за анализ и оценка на финансово състояние на обекта 

на научното  изследване;  

2. Критичният литературен обзор е база за избора на подходящ модел за анализ и 

оценка на финансовото състояние на стопанствата от конвенционалното и 

биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство. 
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ГЛАВА ВТОРА. СЪСТОЯНИЕ И СПЕЦИФИКА НА СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БИОЛОГИЧНА 

РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКТЦИЯ 

Във втора глава са представени проблемите и перспективите на биологичното 

земеделие в световен и национален аспект. От нея могат да се направят следните 

изводи:  

1. Пазарът на биологични продукти в България е сравнително нов и все още твърде 

малък, но в същото време бързоразвиващ се. 

2. През последните няколко години се наблюдава бум на пазара на биопродукти у нас. 

Увеличава се броят на специализираните магазини, както и броят на търговските 

вериги, които се включват в дистрибуцията на биологичните храните.  

3. По-голяма част от българските биологични храни и продукти са предназначени за 

външни пазари. България е традиционен производител на различни видове 

биологично сертифициран пчелен мед с отлични качествени показатели, като 

голяма част от продукцията се изнася на световния пазар.  

4. Българските биологични пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, 

сладка, лютеници, сушени плодове и ядки, имат превъзходни вкусови качества и са 

високо ценени на европейския и световен пазар.  

Управлението на биологичното земеделие към настоящия момент е посочено на фиг. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Управление на биологичното земеделие
3
 

                                                           
3
 Устройствен правилник на министерството на земеделието, храните и горите (приет с 

постановление № 260 на министерския съвет от 14.10.2019 г., ДВ, бр. 82 от 18.10.2019 г. 

МЗХГ  Министър 

Постоянна междуведомствена 
консултативна комисия по 

биологично земеделие 

Дирекция „Биологично 

производство“ 
Б А Б Х 

Изпълнителна агенция 
„Българска служба за 

акредитация“ 

Контрол на биологичното 
производство 

Контролиращи лица 

Биологични оператори 
 

Търговски обекти на 
биологични продукти 



13 

 

В настоящия момент биологичното оранжерийно производство на зеленчуци в 

България се състои от малък брой стопанства, които реално произвеждат продукция и 

декларират годишни финансови отчети в Търговския регистър на страната. Тук се отнасят 

5 оранжерии: „Амитица“ ООД – Кресна,  Дикси - 64 ЕООД, Велинград, Оранжерии 

Гимел ЕООД - Огняново, Оранжерии „Гимел II” ЕООД - Левски и Тел-си ЕООД - 

Кресна. 

Предприятията от групата „Гимел“ ЕАД произвеждат над 84% от биологичната 

оранжерийна продукция в страната, а заедно с „Амитица“ ООД – Кресна тяхната 

продукция заема дял от 97%. (виж таблица 2.) 

 

Таблица 2.  Групи оранжерии (конвенционални и биологични) в България по 

приходи за 2014 г. (хил. лв.) 

№ ОРАНЖЕРИИ-Фирми 
Приходи 

в хил. лв. 
% 

В 

групата 

1 „Йордан Величков-Влади“ ЕТ - Враца 13776   

2 АГРЕКОСЕЛЕКТ ООД Й. Груево 2655   

3 Оранжерии („Грийнс“ ООД)  - Първомай 8852   

4 В & ВГД Оранжерии Петрич ООД  14631   

5 „Агрипланет“ – с. Шишманци 5100   

6 „Гард инвест“ ЕООД – Раковски 2194   

7 Алт ко – Петрич 4872   

 „Конвенционални обекти за сравнение“ (от р.1 до р.7)  52080  89,9 

8 „Енза Заден България“ ООД 3077   

9 Агро Омега“ ЕООД – Харманли 1413   

10 Оранжерии Сливен („Скът“ ООД) – Сливен 785   

11 „Агро Програма“ ООД – Пазарджик 569   

 Конвенционални обекти извън групата (от р.8 до 

р.11) 

5844  10,1 

 Общо – група на конвенционалните оранжерии (от 

р.1 до р.11) 
57924 81,7 100,0 

13 „Гимел Биопак“ ЕООД ,с. Огняново
4
 4633  35,8 

14 „Гимел II” ЕООД, Левски 6258  48,3 

15 Амитица ООД – Кресна 1693  13,1 

16 Тел-си ЕООД, Кресна 90  0,7 

17 Дикси-64 ЕООД, Велинград 271  2,1 

 „Биологични обекти за сравнение“ (от р.13 до р.17) 12945 18,3 100,0 

 Общо = Конвенционални + Биологични оранжерии 

(от р.1 до р.17) 
70869 100,0 100,0 

 

                                                           
4
 Приходите на Оранжерии „Гимел Биопак“ ЕООД - с. Огняново за 2014 г. са 0 лв. В дисертацията 

за сравнение са използвани данни за фактическия производствен потенциал, като са включени най- 

високите приходите от 2016 г, които са 4633 хил. лв. 

http://zemedelieto.bg/%d0%b0%d0%bb%d1%82-%d0%ba%d0%be-%d0%b0%d0%b4/
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От всички конвенционални оранжерии в страната, като обекти за сравнение са 

избрани най-големите 7 по размер на реализираните приходи. Те реализират 89,9% от 

всички приходи на конвенционалните оранжерии в страната. 

Съгласно регистъра на МЗХГ биологичните производители общо в страната са 

7284, от които биологичните производители на зеленчуци 287 бр., т.е. 3,94%. Спрямо 

всички производители на зеленчуци техният дял е само 1,56% (287/18362=1,56%), т.е. едва 

един на всеки 65-ти производител на зеленчуци в страната произвежда биологична 

продукция. Това е твърде малко в сравнение с отличните възможности на страната за 

производство на  биологична зеленчукова продукция и финансовата подкрепа на ЕС в 

област биологично растениевъдство. От тази констатация следва изводът, че твърде малък 

брой зеленчукопроизводители ползват финансовата подкрепа на ЕС и огромната част от 

парите от европейските субсидии са съсредоточени в ограничен брой земеделски 

производители. 

Анализът на регионалната специализация на биологичното зеленчукопроизводство 

в настоящото изследване се базира на следните показатели: 

 индекс на равнище на регионална специализация на биологичното 

зеленчукопроизводството;  

 индекс на ефекта от специализацията на зеленчукопроизводството; 

 общ индекс на специализация на зеленчукопроизводството . 

Индексът на равнище на регионална специализация на биологичното 

зеленчукопроизводството (Icvp) се определя по формулата: 

 

Icvp 
        

    
 
        

   
 

където: Nbvr – брой биологични зеленчукопроизводители в района (48); 

  Nbvc – брой зеленчукопроизводители в страната (7284) ; 

  Nac – брой земеделски стопанства в страната (383690). 

 

Таблица 3. Icvp по райони 

Райони Icvp 
ЮЗ 0,347121764 
ЮЦ 0,643621603 
ЮИ 0,376048577 
СИ 0,303731543 
СЗ 0,195255992 
СЦ 0,209719399 
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Както се вижда от таблица 3. индексът на равнище на регионалната 

специализация на биологичното зеленчукопроизводството по региони в страната е най-

висок в Южен централен район (ЮЦ). Там концентрацията на производителите на 

биологична продукция в зеленчукопроизводството е най-висока, тъй като в него има най-

благоприятни условия за развитието на зеленчукопроизводството в страната. 

По-долу е представена специализацията на биологичните зеленчукопроизводители 

по области в този район. 

Таблица 4. Icvp в Южен централен район по области 

Район и области Icvp 
ЮЦ 0,643621603 
Хасково 0,376048577 
Пловдив 0,151865772 
Пазарджик 0,086780441 
Кърджали  0,028926814 
Смолян 0 

От таблица 4 се вижда, че най-високи стойности на коефициента на регионална 

специализация се отчитат в област Хасково, следвана от област Пловдив и област 

Пазарджик. С нулев коефициент е област Смолян, поради липса на биологични 

зеленчукопроизводители в тази област. 

При сравнение на показателите на Icvp в различните области на страната се 

констатира, че този коефициент е сравнително най-висок освен в област Хасково 

(0,376048577) и в област Благоевград (0,231414509). В първата област преобладава 

полското биологично зеленчукопроизводство, а във втората е широко разпространено 

оранжерийното биологично зеленчукопроизводство (виж таблици 4, 5, 6, 7, 8 и 9). 

 

Таблица 5. Icvp в Югоизточен район по области 

Район и области Icvp 
ЮИ 0,376048577 
Бургас 0,144634068 
Сливен 0,072317034 
Стара Загора 0,122938958 
Ямбол 0,036158517 

 

Таблица 6. Icvp в Югозападен район по области 

Район и области Icvp 
ЮЗ 0,347121764 
Благоевград 0,231414509 
Кюстендил 0,043390220 
Перник 0,007231703 
София 0,065085331 
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Таблица 7. Icvp в Североизточен район по области 

Район и области Icvp 

СИ 0,303731543 

Варна 0,043390220 

Добрич 0,028926814 

Търговище 0,043390220 

Шумен 0,014463407 

Силистра 0,065085331 

 

Таблица 8. Icvp в Северозападен район по области 

Район и области Icvp 
СЗ 0,195255992 
Видин 0,04339022 
Враца 0,028926814 
Монтана 0,04339022 
Ловеч 0,014463407 
Плевен 0,065085331 

 

Таблица 9. Icvp в Северен централен район по области 

Район и области Icvp 

СЦ 0,209719399 

Велико Търново 0,007231703 

Габрово 0,007231703 

Разград 0,043390220 

Русе 0,043390220 

Силистра 0,108475551 

 

Индексът на ефекта от специализация на зеленчукопроизводството
5
 е изчислен 

като отношение на стандартната разлика от специализираните стопанства - 

производители на зеленчуци в региона (областта) към същия показател за страната 

(района) (Ievp): 

Ievp = TSPbva / TSPbvc 

                                                           
5
 Поради липсата на информация в НСИ и останалите институции, акумулиращи икономическа 

информация за производствените разходи в аграрния сектор, в настоящото изследване е използван 
показател, отчитащ ефекта от специализацията, а именно „стандартната разлика”. Необходимата 

информация за разходите може да се набави само при самостоятелни анкетни проучвания. Подобен 

подход и то за определена извадка, може да се приложи при установяване влияние на основните 

фактори върху степента на специализация и определяне на оптималния размер на стопанствата –

зеленчукопроизводители. 
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където: TSPbva е общата стандартна разлика на специализираните стопанства от 

зеленчукопроизводството в района (областта); 

      TSPbvc – обща стандартна разлика на специализираните в зеленчукопроизводство 

стопанства в страната (района). 

Общият индекс на специализация на зеленчукопроизводството (TIC) е 

произведение от предишните два индекса. 

Общият индекс на специализация се определя по формулата: 

 

TIC =Icvp . Ievp 

 

Таблица 10. Общ индекс на специализация на зеленчукопроизводството 

 

№ Региони Icvp Ievp TIC 

1 Южен централен 0,06228132 0,455 0,028339906 

2 Югозападен 0,04490178 0,211 0,009458116 

3 Североизточен 0,06976744 0,102   0,00712959 

4 Югоизточен 0,05143422 0,134 0,006895054 

5 Северен централен 0,03940143 0,109 0,004277806 

6 Северозападен 0,00347222   0,05   0,00017274 

 

 Източник: Собствени изследвания 

 Таблица 10 показва, че най-висок общ индекс на специализация на биологичното 

производство на зеленчуци в България е регистриран в Южен централен район, следван от 

Югозападния район и Североизточния район. 

 Следователно в трите района, където са най-големите производители на зеленчуци, 

логично общите резултати са най-значими. Тук се намират най-големите градове в 

страната и най-големите потребителски центрове на това производство – София, Пловдив 

и Варна. 

 С настоящото изследване на регионалната специализация на биологичното 

производство на зеленчуци в България се осигурява необходима информация на 

компетентните институции: 

 за изработване на научно обоснована стратегия с национални аграрни приоритети 

като начален етап в изготвянето  на доктрина за развитие на селското стопанство; 

 за актуализиране на икономическото микрорайониране на културите на базата на 

специализацията по райони на планиране NUTS 2 и равнището на финансово 

подпомагане (субсидиране) в съответните райони. 
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ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОРАНЖЕРИЙНО БИОЛОГИЧНО 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

Анализът на имущественото състояние на подсектор оранжерийно биологично  

зеленчукопроизводство в България  предхожда анализа на финансовото му състояние. 

База за анализ на имущественото състояние на подсектора е конкретен обект от 

системата на подсектор оранжерийно биологично зеленчукопроизводство в Българи, а 

именно “Гимел Биопак ЕООД“. Дружеството заема значителен структуроопределящ дял 

(34 %) от общите приходи на всички биологични оранжерии в България. Собственик на 

100% от капитала на “Гимел Биопак ЕООД“ е “Оранжерии Гимел” АД. 

При анализа на капиталовата структура на подсектора  един от важните показатели 

е съотношението „Заемен капитал /Собствен капитал“, или „Джиринг“. В дисертацията 

числовите стойности на този показател са изчислени по формулата от методиката в първа 

глава и са посочени в таблицата по-долу: 

         1. Джиринг = (П) + (СК) / (П)               

         2. Коефициент на задлъжнялост = П / СК 

От таблица 11 се вижда тенденция на намаляване стойностите на джиринга през 

периода 2012 – 2017 г. Ако джирингът е в рамките от 0,3 до 0,5, смята се, че това е белег за 

подобряване структурата на капитала на дружеството, при което банките преценяват, че 

кредитирането е изгодно за кредитоискателя. При по-висок коефициент капиталовата 

структура е рискова и банките отбягват предоставянето на кредити. Финансирането с по-

нисък джиринг е възможно, когато зад кредитоискателя стоят гарантиращи институции – 

държавата или специални гаранционни фондове. 

 

Таблица 11. Показатели за капиталова структура на „Гимел Биопак“ ЕООД за 

периода 2012 – 2017 г. 

  

 Фирмата трябва да прецени предимствата и недостатъците от притежаването на 

повече или по-малко собствен капитал, съответно по-малко или повече заемен капитал. 

№ Показатели Формула 2012 2013 2014 
∑(2012+2013 

+2014)/3 
2015 2016 2017 

1 Собствен капитал                (СК) 1585 1166 352 1034 238 698 402 

2 Сума на пасива                         (П) 1732 1195 412 1113 417 1461 1543 

3 Джиринг                     (П +СК) /П 0,92 0,98 0,85 1,93 0,57 0,48 0,26 

4 К на задлъжнялост         (П/СК) 1,09 1,03 1,17 1,08 1,75 2,09 3,84 
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Придобиването на заемен капитал е по-евтино от придобиването на капитал чрез акции. 

Заемният капитал обаче е свързан с плащането на определена дата, докато неплащането на 

дивиденти, макар и да създава проблеми на фирмата, не води до банкрутирането й.  

Схемата на финансиране на фирмата, при различни капиталови структури на 

баланса (съотношение на заемен и собствен капитал), има своите положителни и 

отрицателни страни.  

При по-голямо участие на собствен капитал, което е характерно за малкия бизнес, 

се постига една по-висока сигурност. Рискът при този вид финансиране, характерен за 

едноличните търговци и дружествата с ограничена отговорност, се поема само от 

собственика на фирмата. Ето защо малките фирми обикновено са по-предпазливи и не 

рискуват с ползването на по-голям заемен капитал. 

При по-голямо участие на заемния капитал се увеличава финансовият ресурс. По 

този начин се осигуряват по-мащабни и перспективни проекти. Същевременно се появява 

кредитен риск пред банката, по-голяма отговорност на собственика във връзка с даването 

на гаранции и ипотеки. Големите предприятия в този случай са определено по-склони да 

поемат по-голяма задлъжнялост предвид по-голямата им имуществена обезпеченост. 

Доказано е, че съществуват определени положителни последици от ползването на чужд 

капитал. Следователно ползването на заемен капитал е изгодно, но само в случаите, когато 

се осигурява по-висока рентабилност от ползването на общия капитал в сравнение със 

стойността на лихвения процент.  

При по-висок коефициент на джиринга капиталовата структура е рискова и банките 

отбягват предоставянето на кредити. Финансирането с по-нисък джиринг е възможно, 

когато зад кредитоискателя стоят гарантиращи институции – държавата или специални 

гаранционни фондове. 

Препоръчителна е степента, при която собственият капитал е около 70% което се 

счита за оптимум на капиталовата структура. 

Най-обща представа за настъпилите качествени изменения в структурата на 

средствата и източниците, а също и динамиката на тези изменения може да се получи от  

вертикалния и хоризонталния анализ на баланса на фирмата.  

Вертикалният и хоризонталният анализ на счетоводен баланс на стопанство от 

подсектор биологичното оранжерийно производство е извършен на база данни от 

годишните счетоводни отчети за периода 2012 – 2017 г. на “Гимел Биопак ЕООД“ .  

Както вече беше посочено фирмата заема структуроопределящ дял от общите 

приходи на всички биологични оранжерии в България. Резултатите от анализа дават 

надеждна информация за изследване на структурата на икономическите явления и процеси 
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и динамиката на фактическите годишни промени в равнищата на всички финансови 

показатели.  

Вертикалният анализ показва структурата на баланса на дружеството и  

източниците на средствата по баланса. 

В групата на активите относителният дял на активната част: машини, 

производствено оборудване, апаратура и съоръжения намалява от 6,5% през 2012 г. 

до 3,3 % през 2017 г. 

Текущите краткотрайни активи заемат преобладаващ нарастващ дял сред всички 

активи: 93,4% през 2012 г. и 96,2% през 2017 г. , като от тях най-висок е делът на 

вземанията (от 91,5% през 2012 г. до 67,0 % през 2017 г.). В групата на вземанията 

преобладават вземанията от предприятия от група: 99,7% през 2012 г. и 95,8% през 2017 г. 

Това е естествено, тъй като дружеството се намира в трупата оранжерии „Гимел“  ЕАД. 

Срокът за събираемост на вземанията за 2017 г. показва подобряване на 

тенденцията, дължаща се основно на значителното увеличаване на приходите от продажби 

през 2017 г. Над 200 пъти са увеличени приходите от продажби за двугодишния период на 

изследване и това оказва влияние върху всички показатели за ефективност на дружеството. 

От своя страна делът на паричните средства в текущите краткотрайни активи 

бележи тенденция на трикратно увеличение – от 8,5% през 2012 г. до 25,3 % през 2017 г.  

Това е резултат и на трикратното увеличаване дела на паричните средства в актива 

на дружеството – от 8,0 % на 24,0 %. 

В групата на пасивите най-голям е делът на задълженията – от 8,0% през 2012 г. до 

74,0 % през 2017 г, като почти всички са към предприятия от цитираната група. След тях е 

собственият капитал с 26,0% през 2017 г.                    

При приходите на дружеството през 2007 г. приходите от продажби на стоки и 

услуги заемат 93,0% .  

В разходната част на отчета разходите за суровини и материали и външни услуги 

нарастват респективно от 13,0 % до 21,0 %. В групата на външните услуги са включени 

преди всичко разходите за инсталациите за отопление на оранжериите, които са в пряка 

връзка със средните месечни  температури по районите на локация на оранжериите. 

При хоризонталния (верижен и базисен) анализ на баланса на „Гимел Биопак“ 

ЕООД се разглеждат годишните промени и тренда в измененията на равнищата и 

относителните дялове по елементи. 

Хоризонталният анализ на баланса на дружеството показва следните основни 

тенденции: 
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 Относителният дял на активите и пасивите намалява спрямо 2012 г., което е 

свидетелство за намаляване на производствения потенциал на дружеството; 

 При активите ръст се наблюдава при паричните средства – с 272% през 2017 г. 

спрямо 2012 г.; 

 При пасивите многократно нарастват задълженията – със 776% спрямо 

базисната 2012 г.; 

 В същата група най-значимо е намалението на задълженията по краткосрочни 

банкови заеми. 

 Финансовото състояние на изследваните обекти от оранжерийно 

конвенционално зеленчукопроизводство (ОКЗ) и оранжерийно биологично 

зеленчукопроизводство (ОБЗ) е един от основните критерии за финансова стабилност и 

обект на сравнения от аспекта на интересите на собственика и  инвеститора. Финансовото 

състояние се дефинира в няколко насоки. Най-общо то се характеризира със способността 

на предприятието (сектора) да носи доходи в резултат от дейността си, с които да покрива 

задълженията си и да реализира печалба. В този смисъл финансовото състояние може да 

се определи като критерий за ликвидност, кредитоспособност, задлъжнялост, 

платежоспособност и преди всичко ефективност, тъй като то изразява ефективността от 

оперирането на фирмата. 

Съгласно приетата методика от глава първа сравнителният анализ, базиран на 

индикаторите за оценка на финансовото състояние на изследваните обекти включва 

следните групи показатели: 

 показатели за ликвидност; 

 показатели за резултативност (ефективност, рентабилност); 

 показатели за обръщаемост на материалните запаси; 

 показатели за платежоспособност: 

- коефициент на финансова независимост; 

- коефициент на задлъжнялост; 

- коефициент на финансова устойчивост; 

- други подобни коефициенти. 

 показатели за събираемост на вземанията от клиенти; 

 показатели за погасяване на задълженията към доставчиците. 

Оценка на финансовото състояние чрез показатели за ликвидност 

Съпоставянето на двата способа оранжерийно зеленчукопроизводство е направено 

на база следните показатели за ликвидност: КБЛ (Коефициент на бърза ликвидност), КОЛ 



22 

 

(Коефициент на обща ликвидност), КНЛ (Коефициент на незабавна ликвидност), КАЛ 

(Коефициент на абсолютна ликвидност) и ЧОК (Чисти оборотни капитали). Данните са 

средно за три годишен период, през който има публикувани годишни финансови отчети и 

за трите типа оранжерийни зеленчукопроизводители (2012, 2013, и 2014 г.) и обхващат 

всички 5 (пет) оранжерийни биологични зеленчукопроизводители и 7 (седем) от най-

големите оранжерии-конвенционални зеленчукопроизводители, които реализират 89,9% от 

всички приходи на конвенционалните оранжерии в страната.  

Таблица 12. Показатели за ликвидност при двете групи оранжерии 

№ Показатели Формула 
Конвенционален 

способ 

Биологичен 

способ 
Еталон 

1 2 3 4 5 6 

1. КОЛ ТА / ТП 0,02 0,42 2,00 

2. КБЛ (ТА – МЗ)/ТП 0,14 0,42 1,00 

3. КНЛ (КФА + 

ПС)/ТП 
0,02 0,08 0,20 

4. КАЛ ПС / ТП 0,02 0,08 0,05 

5. ЧОК ТА – ТП   -93  623 - 

Абсолютните значения на показателите за ликвидност на предприятията от групата 

на биологичните оранжерийни производители в сравнение с тези от конвенционалното  

оранжерийно производство е по-висока за целия анализиран период, а следователно и 

финансовото им състояние е по-добро (таблица 12). 

При сравняване на съответните показатели за ликвидност с препоръчителния 

еталон се констатира следната тенденция: 

 Само при показателя за абсолютна ликвидност на предприятията от подсектора на 

биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство значенията на фактическите 

коефициенти са над препоръчителните нива; 

 При останалите три коефициенти не е постигната величината на еталона и 

резултатите са по-лоши от средното еталонно (Николов, Н., 1995) ниво в 

икономиката; 

 Величината на чистите оборотни капитали показва позитивна тенденция, тъй като 

положителните стойности на показателя са свързани с подобряване на 

ликвидността.  

В таблица 13 са използвани данни от счетоводните отчети на изследваните 

стопанства за периода 2012-2014 г., които са публикувани в Търговския регистър. 

Информацията за колонки 3, 4, 5, 6, 7, 8 съответства за двата способа на оранжерийно 

производство (биологичен и конвенционален). 
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Таблица 13. Показатели за финансов анализ на ликвидността на стопанствата от 

подсектори ОБЗ и ОКЗ (2012-2014 г.) 

 

Колони 9 и 10 са сборни за данните от петте, респективно седемте изследвани 

стопанства от биологичното и конвенционалното оранжерийно производство. В колони 11 

и 12 са осреднените данни за двата способи на производство за годините на изследване. 

Същият алгоритъм е приложен и при останалите групи показатели за оценка на 

финансовото състояние обектите на анализ.  

 

Оценка на финансовото състояние чрез показатели за ефективност и рентабилност 

От таблица 14 и таблица 15 се вижда, че като обща тенденция за анализираните 

години значенията на показателите за ефективност и рентабилност на предприятията от 

подсектора на биологичните оранжерийни производители поотделно не са добри. 

 

Таблица 14. Обобщена таблица с показатели за оценка на ефективността и 

рентабилността при двете групи оранжерии 

№ 
Години  2014 2013 2012 Ср.Б Ср.К 

Показатели Формула Б К Б К Б К Б К 

   ∑5 ∑7 ∑5 ∑7 ∑5 ∑7 К9/5 К9/7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 КЕПр Р/Пр 0,44 0,96 -0,43 0,72 1,01 0,46 0,07 0,10 

2 КЕР Пр/Р 2,25 1,04 -2,31 1,38 0,99 2,17 0,06 0,22 

3 КЕА БП/ДА+КА -0,27 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 -0,02 0,00 

4 КРПс БП/Пс -0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 

5 КРПрП БП/ПрП -0,12 0,03 0.04 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 

6 КРСК БП/СК 0,21 0,05 0,03 0,17 0,04 0,07 -0,01 0,01 

 
Години 2014 2013 2012     

Показатели Б К Б К Б К Б К Б К 

№  ∑5 ∑7 ∑5 ∑7 ∑5 ∑7 
Σ(Б12+Б1

3+Б14)/3 

Σ(К12+К13

+К14)/3 
К9/5 К10/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КОЛ 2,55 1,91 1,54 0,94 2,22 0,72 2,10 1,19 0,42 0,17 

2 КБЛ 2,55 1,87 1,54 0,93 2,22 0,72 2,10 1,17 0,42 0,17 

3 КНЛ 0,60 0,17 0,22 0,11 0,44 0,08 0,42 0,12 0,08 0,02 

4 КАЛ 0,60 0,17 0,22 0,11 0,44 0,08 0,42 0,11 0,08 0,02 

5 
ЧОК 

(хил. лв.) 
2,0 13,8 2,8 -4,0 4,5 -11,7 3,1 -0,6 0,62 -0,086 
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Таблица 15. Показатели за ефективността и рентабилността на двете групи 

оранжерии (ОКЗ и ОБЗ) 

№ Показатели Формула ОКЗ ОБЗ 

1 2 3 4 5 

1 КЕПр Р/Пр 0,10 0,07 

2 КЕР Пр/Р 0,22 0,06 

3 КЕА БП/ДА+КА 0,00 -0,02 

4 КРПс БП/Пс 0,00 0,00 

5 КРПрП БП/ПрП 0,00 0,00 

6 КРСК БП/СК 0,01 -0,01 

 

От данните за трите базисни години не може да се направи обобщен извод, че 

показателите за ефективност и рентабилност на предприятията от групата на 

оранжерийното биологично зеленчукопроизводство показват еднопосочна тенденция с 

тази при показателите за ликвидност. Основен фактор за тази констатация е недоброто 

финансово състояние на оранжериите от групата „Гимел“ ЕАД – базирани в гр. Левски и в 

с. Звъничево. Основните причини затова са: 

 лошите климатични условия през зимните месеци и големият разход на мазут за 

отопление на оранжериите, отнесен в счетоводна сметка „Външни услуги“; 

 недобрият мениджмънт и нерационалното финансиране на предприятията от 

групата; 

 големият размер на погасителните вноски по кредитите, несъобразен със 

сезонността на производствения процес в оранжерийните комплекси в 

предприятията от групата „Оранжерии Гимел“ АД. 

 

Оценка на финансовото състояние чрез други показатели 

А/ Обръщаемост на материалните запаси 

 

Таблица 16.  Оценка на финансовото състояние чрез обръщаемостта на материалните 

запаси (ОБЗ) 

Показатели 
∑5 био 

2014 

∑5 био 

2013 

∑5 био 

2012 
(к2+к3+к4)/3 к5/5 

1 2 3 4 5 6 

Време на един оборот  152 511 597 381 76 

Брой на оборотите 2,41 0,71 0,61 1,24 0,25 
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Таблица 17.  Оценка на финансовото състояние чрез обръщаемостта на материалните 

запаси (ОКЗ) 

Показатели 
∑5 к 

2014 

∑5 к 

2013 

∑5 к 

2012 
(к2+к3+к4)/3 к5/7 

1 2 3 4 5 6 

Време на един оборот 248 262 239 253 36 

Брой на оборотите 2,41 0,71 0,61 1,24 0,18 

 

Данните от таблица 16 и таблица 17 за оценка на финансовото състояние чрез 

обръщаемостта на материалните запаси са основа за следните изводи: 

1. Времето на един оборот при стопанствата от оранжерийно конвенционалното 

зеленчукопроизводство е 36 дни, а при биологично зеленчукопроизводство е 76 

дни. Следователно е налице благоприятна тенденция за по-малка средна 

продължителност на 1 оборот за стопанствата от конвенционалното оранжерийно 

зеленчукопроизводство. 

2. Броят на оборотите при стопанствата от оранжерийно конвенционалното 

зеленчукопроизводство е 0,18, а при биологично зеленчукопроизводство е 0,25. 

Този коефициент дава информация колко оборота са извършили материалните 

запаси за година, т.е. колко пъти са се обновили в складовете на предприятията за 

определен период от време. Целта е броят на оборотите да бъде по-голям и това е 

постигнато при стопанствата от биологичното оранжерийно 

зеленчукопроизводство. 

3. Общият извод, който се налага е, че при конвенционалното оранжерийно 

зеленчукопроизводство динамиката на използване на материалните запаси е по-

добра от тази при биологичното производство. 

 

 Б/ Платежоспособност 

 

Данните от таблица 18 за стойностите на коефициента за финансова 

независимост КФН, (КФН= СК/ПрК) позволяват да се направят следните изводи:  

 По-малките значения на коефициента при ОКЗ (0,024) е показател за по-ниска 

финансова автономност от кредиторите в сравнение със стопанствата от ОБЗ (0,08), 

където делът на собствения капитал в отношението е сравнително по-висок от 

привлечения капитал; 

 Колкото по-малък е делът на външните кредитори във финансирането на 

предприятията, толкова по-висока е финансовата му автономност. Изводът не бива 
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да се приема за абсолютен, тъй като тригодишните данни да анализа на 

финансовото състояние на предприятията илюстрират твърде малък период от 

икономическия им живот. 

 

Таблица 18. Показатели за платежоспособност 

Наименование Формула ОБЗ ОКЗ 

КФН СК/ПрК 0,08 0,024 

КЗ ПрК/СК 0,57 0,77 

КФУ (СК + ДП)/∑ П 0,11 0,08 

 

Коефициент на задлъжнялост (КЗ) на предприятието е свидетелство за участието 

на дълга във финансирането на предприятието. По-висока степен на задлъжнялост се 

наблюдава при стопанствата от ОКЗ. И при двата способа на производство показателят не 

е по-малък от нормативния коефициент, но и при двата варира в границите на 0,6-0,8, 

което е близко до  препоръчителната стойност от 0,6. 

 

В/ Финансова устойчивост  

Таблица 19. Показатели за оценка на финансовото състояние чрез показатели за 

финансова устойчивост 

№ Показатели Формула ОБЗ ОКЗ 

1 КФУ (СК + ДП) / Пс 0,11 0,08 

2 
Дял на СК в общата сума  

на К(Кск/к) 
СК / (СК+ПрК) 0,27 0,13 

3 
Дял на ПК в общата сума  

на К (Кпк/к) 
ПрК / (СК+ПрК) 0,73 0,87 

4 ЧОК (хил. лв.) ТА – ТЗ 0,623 -0,086 

5 ИФЗ ЧОК + КЛК + ККТО 855 6055 

6 ЧА А – Пс -1523 17988 

7 Кфчокта ЧОК/ТА 0,48 -0,02 

 

където: А – активи; 

 Пс – пасиви; 

 ТА – текущи активи; 

 ЧА – чисти активи; 

 ТЗ  – текущи задължения; 

   ИФЗ – източници за финансиране на запасите;  
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 КЛК – краткосрочни лихвени кредити;  

 КФУ – коефициентът за финансова устойчивост; 

 ККТО – краткосрочни кредити по търговски операции; 

 СК – величина на собствения капитал; 

 ДП – величината на дългосрочните (нетекущите) пасиви; 

 ПрК – величината на привлечения капитал; 

 К – капитал; 

 Кфчокта  – коефициентът на осигуряване финансирането на ТА с ЧОК 

 ЧОК – чист оборотен капитал. 

Около половината от общите текущи активи при ОБЗ се осигурява за сметка на 

ЧОК, докато при ОКЗ има недостиг на финансиране и показателят Кфчок има отрицателно 

значение. 

Г/  Събираемост на вземанията от клиенти и погасяване на задълженията към 

доставчици 

Таблица 20.  Показатели за събираемост на вземанията от клиенти и за погасяване на 

задълженията към доставчици на „Гимел Биопак“ ЕООД  (2012-2017 г.) 

Показатели ОБЗ ОКЗ 

ПСВК* 22    11 

ППЗД** 1,66 15,34 

 

*ПСВК – Период на събиране на вземанията от клиенти  

**ППЗД – Период на погасяване на задълженията към доставчиците  

  

Резултатите от таблица 20 показват следните зависимости при показателя 

събираемост на вземанията и погасяване на задълженията: 

 При стопанствата от подсектор биологично оранжерийно 

зеленчукопроизводство периодът за събираемост на вземанията през трите изследвани 

години варира с тенденция към нарастване; 

 При стопанствата от подсектор конвенционално оранжерийно 

зеленчукопроизводство периодът за събираемост на вземанията през същите изследвани 

години варира с тенденция на намаляване; 

 Общо за двата способа тенденцията е по-благоприятна при конвенционалния 

спрямо биологичния способ (11 срещу 22 дни на събираемост). Следователно вземанията 

от клиенти при конвенционалния тип производство се погасяват двойно по-бързо. Това е 
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резултат на по-бързата реализация  на продукция в и по-бързите постъпления на 

приходите от продажби конвенционална оранжерийна  продукция. 

 Важно място в глава трета заема сравнителният финансов анализ на 

конвенционалното и биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство в България. 

Сравнителният анализ на предприятията с биологично и конвенционално 

оранжерийно производство се извършва по Модела Дюран
6
.  

При този модел за анализ и оценка на финансовото състояние се използват три 

показателя: 

• Рентабилност на съвкупния капитал         (КРА); 

• Коефициент на текуща ликвидност          (КОЛ); 

• Коефициент на финансова независимост (КФН).  

В таблица 21 са посочени значенията на показателите за двете групи оранжерийно 

производство. 

В модела коефициентите участват с определена тежест: 

• Рентабилност на съвкупния капитал (150); 

• Коефициент на обща ликвидност (33,33); 

• Коефициент на финансова независимост (40). 

Оценяваните предприятията се разпределят в пет класа: 

I – финансово устойчиви предприятия, които ще върнат кредита; 

II – предприятия с риск по отношение на задлъжнялостта, които не могат да се разглеждат 

като рискови; 

III – проблемни предприятия; 

IV – предприятия с висок риск от банкрут даже след провеждане на мерки по финансовото 

им оздравяване; 

V – практически несъстоятелни предприятия. 

 

Таблица 21.  Спомагателна таблица за изчисляване на равнището на обща 

платежоспособност по Модела Дюран. 

Показатели ОБЗ ОКЗ 
Коефициент 

на тежест 

КОЛ = (ТА/ТП) 0,42 0,02 33,33 

КФН = СК/ПрК 0,08 0,03 40 

КРА = Печ/ДА+КА -0,02 0,0024 150 

 

                                                           
6
 Касърова, В. Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията, НБУ, 

студия, 2010. 
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Таблица 22. Граници на класовете по равнище на платежоспособност 
Показатели М I клас II клас III клас IV клас V клас 

Рентабилност на  

съвкупния (целия) 

капитал  (КРА) 

(%) 
30 и 

повече 

от 29,9  

до 20 

от 19,9  

до 10 

от 9,9  

до 1 
Под 1 

(бал) 50  
от 49,9  

до 35 

от 34,9  

до 20 

от 19,9  

до 5  
0 

Коефициент на 

обща ликвидност  

(КОЛ) 

(%) 
2,0 и 

повече 

от 1,99 

до1,7 

от 1,69  

до 1.4 

от 1,39  

до 1,1 

1 и по-

малко 

(бал) 30  
от 29,9  

до 20   

от 19,9  

до 10 

от 9,9  

до 1   
0 

Коефициент на 

финансова  

независимост 

(КФН) 

(%) 
0,7 и 

повече 

от 0,69  

до 0,45  

от 0,44 

до 0,3  

от 0,29  

до 0,2  

Под 0,2 

 

(бал) 20  
от 19,9  

до 10 

от 9,9  

до 5 

от 5  

до 1  
0 

Граници на  

класовете 
(бал) 100  от 99 до 65  от 64 до 35  от 34 до 6   0 

 

Изчисляването на стойностите на показателите става по следния алгоритъм: 

1.За всеки от трите показателя се определя принадлежност към един от 4-те класа 

a) Рентабилност на съвкупния капитал клас 2 

b) Коефициент на обща ликвидност клас 3 

c) Коефициент на финансова независимост клас 4 

2.Превръщане на коефициентите в балове чрез абсолютната им тежест и чрез 

мястото им в съответния клас: 

a) Рентабилност на съвкупния капитал КРА 

150 . (0,0024 – 0,20) + 35 = 5,36.................................................... ОКЗ 

150 . (-0,02 – 0,20) + 35 = 2............................................................ ОБЗ 

b) Коефициент на обща ликвидност КОЛ 

33,33 . (0,02 – 1,4) + 10 = -36......................................................... ОКЗ 

33,33 . (0,42 – 1,4) + 10 = -22,66.................................................... ОБЗ 

c) Коефициент на финансова независимост КФН 

40 . (0.03-0.2) + 1 = -5,8...................................................................ОКЗ 

40 . (0.08-0.2) + 1 = -3,8...................................................................ОБЗ 

3.Определяне на класа на предприятията според сумата от точките.  

Σ ОКЗ  = │5,36 – 36 – 5,8 │ = 36,44 

Сумата на показателите (36,44) за тази група предприятия (ОКЗ) ги отнася към 

групата на проблемните предприятия – 3 клас; 

Σ ОБЗ  = │2 – 22,66 – 3,8│ = 24,46 
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Сумата на показателите (24,46) за тази група предприятия (ОБЗ) ги отнася към 

групата предприятия с висок риск от банкрут даже след провеждане на мерки по 

финансовото им оздравяване – 4 клас. 

Анализът на платежоспособността на изследваните две групи стопанства по 

Модела Дюран позволява да се направи следния обобщаващ извод: Интегрираната оценка 

показва, че съвкупната оценка на база общата сума от точки е по - висока при изследваната 

група стопанства от оранжериите с конвенционален способ на производство. Причините за 

тази констатация най-общо биха могли да се систематизират в следните изводи: 

1. По-високият разход на средства, необходими за отопление на оранжериите през 

зимните месеци води до по-малък финансов резултат, а от там и до по-слаби икономически 

показатели, в които печалбата (загубата) е съставна част от формулите, приети за база за 

оценка по избрания метод. 

2. Недостатъчно развитият пазар на биологични продукти и относително по-

високите цени на дребно са бариера за ниската покупателна способност на населението в 

България.  

3. Големият относителен дял на препаратите за растителна защита при биологичното 

производство в краткотрайните активи на предприятията и в общите разходи не се 

компенсират от по-високите цени на биологичните продукти. Ниските доходи на 

купувачите и все още ниската хранителна култура на населението са други фактори от 

значение за по-слабите цени на реализация на вътрешния пазар. 

4. По-високите цени на зеленчуковите продукти, произведени по способа на 

биологично производство не могат да компенсират недостатъчните показатели за 

ефективност и рентабилност на продукцията, а самите те са индикатор за по-лошото 

финансово състояние на подсектора на биологичното зеленчукопроизводство. 

Основни причини за по-слабите резултати на биологичното оранжерийно 

производство са свързани с: 

 По-високите съвкупни разходи заради екстензивния характер на производство; 

 Извършване на допълнителни разходите за сертифициране; 

 По-ниските добиви в резултат на отказ от интензивна земеделска технология; 

 Добив на по-малък обем продукция. 

 Сравнително по-ограничен вътрешен пазар. 

При конвенционалния способ на производство са на лице: 

 По-големи добиви и по-големи обеми на производството; 

 По-ниски производствени разходи заради употреба на торове и препарати с 

относително по-ниски цени; 
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 По-голям пазар; 

 По-лесен транспорт и по-ниски транспортни разходи по реализация на 

продукцията. 

Всички тези резултати в крайна сметка обуславят по-добрите съвкупни показатели 

за конвенционалното оранжерийно зеленчукопроизводство и определят на този етап 

стопанствата от подсектора като по-перспективни и привлекателни от гледна точка на 

степента на използване на техния икономически потенциал като по-конкурентоспособен 

способ на производство на свежи зеленчуци в България. 

Данните от извършената неотдавна проверка на Сметната палата по отношение на 

ролята на субсидирането на биологичното производство в нашата страна показват, че 

финансовата подкрепа на биологичните производители на земеделски продукти не са 

стимул за тяхната по-висока ефективност. Евросубсидите не са предназначени за 

постигане на по-високи крайни производствено-икономически резултати, а са 

предназначени за стимулиране на доходите на самите стопани, производители на 

биологична продукция. 

В края на трета глава се разглеждат основни въпроси на финансовото 

подпомагане на земеделието. Моделът за финансово подпомагане на аграрния сектор е 

пазарен механизъм на финансиране за земеделски производители и за агроиндустрията. 

Финансовите инструменти в земеделието за първи път се прилагат на практика в 

Европейския съюз (ЕС) през програмния  период 2000–2007 г. в Португалия и в Италия.  

Мерките за финансиране на земеделието в страните на ЕС биват: 

 пряка финансова подкрепа;  

 непряка (косвена) финансова подкрепа; 

 подкрепа за формиране на благоприятна икономическа среда за развитие на 

земеделието (данъчна, осигурителна, ценова и митническа политика). 

Въпреки постепенния преход през последното десетилетие от използването на 

пряка финансова подкрепа по посока към нарастващото използване на даващите 

възможности мерки, пряката подкрепа продължава да съставлява преобладаващото 

болшинство от всички мерки за финансиране, прилагани в областта на ОАП на ЕС. 

Пряката финансова подкрепа включва субсидии, грантове, заеми, дялово участие във 

фирми. Мерките за непряка финансова подкрепа за земеделието включват гарантиране 

на заеми, данъчни облекчения и субсидирани лихвени проценти.  

Подкрепата за формиране на благоприятна среда за развитие на земеделието 

съдържа насочени към инвеститорите мерки, мерки, насочени към подобряването на 
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финансовата среда и посредничество. Субсидиите и данъчните облекчения заемат най-

голям дял от мерките за финансова подкрепа на аграрния сектор. 

След 1992 г. в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС настъпиха 

качествени изменения: от пряко субсидиране на количеството земеделски продукти към 

директни плащания за фермерите, гарантиращи нормален доход при условие, че 

изпълняват определени изисквания. Реформата на ОСП „отдели“ пряката помощ за 

земеделските стопани, т.е. плащанията вече не са свързани с производството на определен 

продукт. Някои държави-членки (в т.ч. и България) обаче избраха да запазят известни 

„свързани“ с производството плащания. Тези свързани плащания са отделени и 

прехвърлени към схемата за единно плащане на площ СЕПП (или на глава добитък). 

За първи път терминът „субсидиране” се споменава в официален документ на 

Европейската общност (ЕО) през 2001 г. с Договора от Ница (Франция) за изменение на 

Договора за ЕС
7
  като специфична мярка за подкрепа

8
. Като мярка за подкрепа на 

земеделието, субсидирането не е предвидено в клаузите на договора за създаване на 

Европейската Общност (ДЕО) от Рим,1957 г.  

Съвременната ОСП (2014-2020 г.) ползва важна част от бюджета на ЕС, но от 

няколко години делът на разходите за селско стопанство постоянно намалява. В началото 

на 80-те години за нуждите на ОСП са били необходими 66 % от бюджета на ЕС, а за 

периода 2014 – 2020 г. този дял е само 37,8 %. Според предложението за многогодишна 

финансова рамка за периода 2021-2027 г. делът на ОСП от бюджета на ЕС се предвижда да 

е 28,5 %. 

След приемането в ЕС нашата страна използва единно плащане на хектар, изразено 

в €/ha, получено чрез ежегодно разделяне на общата сума на директните плащания за 

страната на допустимата за подпомагане използвана земеделска площ (ИЗП)
9
.  

Традиционно финансирането на Общата селскостопанска политика се осигурява от 

един фонд – Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), 

който на 1 януари 2007 r. е заменен от Европейски фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  

ФЕОГА финансира преките плащания за фермерите и мерки за регулиране на 

селскостопанските пазари чрез интервенции и експортни субсидии. 

                                                           
7
 Договор от Ница за изменение на Договора  за Европейската икономическа общност от 1957 г., и 

на някои свързани с тях актовe, (2001/С 80/01). 
8
 Consolidated version of the treaty establishing the European Community, Official Journal of the 

European Communities, Article 155, 24.12.2002 
9
 Използваната земеделска площ се взима за годината преди присъединяване и в съответствие с 

дефиницията на Евростат включва обработваемата земя, пасищата, многогодишните култури и 

семейните градини. 
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ЕЗФРСР финансира програмите за развитие на селските райони на страните-членки. 

За програмния период 2014-2020 г. ЕС прие нова законодателна рамка за петте 

фонда, които попадат в обхвата на политиката на сближаване, общата селскостопанска 

политика и общата политика в областта на рибарството на ЕС. Тези пет европейски 

структурни и инвестиционни фонда са, както следва: 

 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР);  

 Европейски социален фонд (ЕСФ);  

 Кохезионен фонд;  

 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);  

 Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Петте фонда се управляват на национално ниво от всяка държава-членка на ЕС въз 

основа на споразумения за партньорство, договорени и подписани с Европейската 

комисия. Те са стратегически планове, които очертават целите и инвестиционните 

приоритети на всяка страна и определят използването на финансирането на ЕСИФ. 

Основните източници на финансиране на аграрния сектор в Европейския съюз са  

от два фонда, които са част от общия бюджет на ЕС: Европейския фонд за гарантиране на 

селското стопанство (ЕФГЗ), който финансира предимно директни плащания на 

земеделските производители и мерките за регулиране на селскостопанските пазари, и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който 

съфинансира програмите за развитие на селските райони на държавите-членки. 

ЕФГЗ и ЕЗФРСР се прилагат при споделено управление между държавите-членки 

и Съюза. Това означава наред с другото, че Комисията не извършва плащания директно на 

бенефициентите на помощта; тази задача е делегирана на държавите-членки. 

Финансирането за развитие на селските райони в страните-членки на ЕС е чрез 

ЕЗФРСР е част от по-широка рамка от европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ), включително и фондове за регионално развитие, социално, сближаване и 

рибарство. Те се управляват на национално ниво от всяка държава-членка на ЕС въз 

основа на споразумения за партньорство, стратегически планове, очертаващи целите и 

инвестиционните приоритети на страната. 

За периода 2014-2020 г. за страните членки на ЕС са отпуснати над 450 милиарда 

евро от европейските структурни и инвестиционни фондове в подкрепа на усилията на 

държавите членки и регионите по изпълнение на стратегия „Европа 2020“, както и за 

насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, устойчивото 

развитие на селските и морските райони и устойчивото управление на природните 
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ресурси
10

. Тук са обхванати текстовете на основните действащи регламенти (Регламента за 

общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони
11

 и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламента относно 

европейското териториално сътрудничество). 

Държавното финансово подпомагане на селското стопанство в България се 

осъществява от държавни органи чрез целеви структури на национално и регионално 

равнище. 

Основен централизиран орган е Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция.  

Разплащателната агенция предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете 

за българското земеделие през четири инструмента: 

– директни плащания, към които има национални доплащания; 

– средства за пазарна подкрепа; 

– мерките от Програмата за развитие на селските райони; 

– мерки по Програмата за развитие на сектор „Рибарство”. 

Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със закона за подпомагане на 

земеделските производители, който урежда държавното подпомагане на земеделските 

стопани, вкл. земеделските производители.  

1) Освен държавните финансови институции и „търговските банки засилиха 

кредитната експанзия към земеделието и са разработили съответни финансови продукти. В 

отделни икономически сектори, като напр. „Селското стопанство“, е отчетено нарастване 

на обемите на банковото финансиране. Търговските банки предлагат on-lending 

кредитиране и мостово кредитиране за инвестиционните проекти по оперативните 

програми и Програмата за развитие на селските райони. Търговски банки, които имат 

специализирани кредитни продукти, са ДСК, Райфайзенбанк, ЦКБ, Пощенска банка, 

Уникредит, ПроКредит Банк, ПИБ, БАКБ, ББР, Инвестбанк АД, Интернешънъл Асет Банк 

АД, ОББ, Общинска банка. Обемът на кредитите и разнообразието на кредитни продукти е 

показателен, че този сегмент на пазара е конкурентен и земеделието е търсен сектор за 

                                                           
10

 Европейски структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. – официални текстове 

и коментарии, ноември 2015. 
11

 Политиката на ЕС за развитие на селските райони се осъществява чрез национални и/или 

регионални програми за развитие на селските райони, които се изпълняват в продължение на 7 г. 
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финансиране от страна на търговските банки. Те играят определена роля за развитие на 

мостово финансиране, за изпълнение на проектите, финансирани от ЕФЗРСР“
12

. 

2) Директните плащания за селското стопанство на нашата страна, които заемат 

най-голям дял от общата финансова подкрепа в рамките на ОСП, са едни от най-ниските и 

достигат едва 67% от средните за ЕС 27. След нас се нареждат само балтийските страни, 

Румъния и Португалия. Държавите с относително най-високи вноски в Съюза (Германия, 

Франция и Великобритания) са съответно с 1,8, 1,63 и 1,3 пъти по-високи субсидии на 

хектар от нашата страна. 

Общият размер на бюджетните кредити за 2019 г. е 165,8 млрд. евро, а през 2018 г.  

беше 156,1 млрд. евро. Субсидиите сега са над 30% от общия бюджет на ЕС, т.е. 

фермерите в Западна Европа получават около 50 млрд. евро годишно.  

Националната данъчна политика е насочена към постигане на по-справедливо 

данъчно облагане на доходите на земеделските производители. В зависимост от статута 

им, както и от вида на селскостопанската дейност, която извършват, се прилага различен 

ред на облагане на доходите на тези физически лица.  

 А) Преглед на данъчната политика
13

 . 

Доходите на физическите лица земеделски стопани се облагат по реда на Закона 

за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):  

Схемите за данъчни облекчения, които сега действат в системата на ОСП, са 

съобразени със специфичните условия във всяка отделна държава. Въпреки 

разнообразието на схемите, данъчните облекчения могат да бъдат в три разновидности: 

1. Намаления на облагаемата база на печалбата;  

2. Данъчен кредит;  

3. Целеви данъчни облекчения. 

Б) Преглед на застрахователната (осигурителната) политика. 

Земеделските стопани правят задължителни осигурителни вноски за ДОО и 

допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен 

фонд. 

В България съществуват редица данъчни облекчения и преференции за 

земеделските производители
14

: 

                                                           
12

 Александрова, Св., Д. Николов. Финансови инструменти по ПРСР – възможност за устойчивост 

на финансирането в земеделието, Икономика и управление на селското стопанство, 60, 4/2015, с. 

54-55. 
13

 Станков, И., Н. Нанев, К. Станков. Критичен анализ на финансовата подкрепа за млечното 

животновъдство в условията на икономическа криза, Икономика и управление на селското 

стопанство, бр. 6, 2010 
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 Преотстъпване на корпоративния данък на земеделските производители, реално 

неплатен данък в Държавния бюджет (ДБ). Корпоративният данък се 

преотстъпва в размер 60 на сто на регистрираните като земеделски 

производители за данъчната им печалба от непреработената растителна и 

животинска продукция; 

 Преотстъпване на данък на едноличните търговци, регистрирани като 

земеделски производители. 

 По специално финансовото подпомагане за зеленчуци по Първи стълб на ОСП 

(пряко подпомагане) за периода 2014-2020 г. обхваща следните две схеми (за обвързано 

подпомагане за зеленчуци – полско производство и за обвързано подпомагане на 

оранжерийни зеленчуци): 

 Схемите за обвързано подпомагане за зеленчуци – полско производство от 

кампания 2017 се разделят на две направления: 

 основна схема: предоставя се помощ за отглеждане на домати, пипер, 

краставици, корнишони, лук - кромид зрял, патладжан, моркови, чесън (зрял) и 

картофи. 

 допълнителна схема: предоставената помощ е за земеделски производители, 

отглеждащи зеле, дини и пъпеши.  

 Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци. Оранжерийното 

производство на зеленчуци (домати, пипер и краставици) се подпомага по 

отделна схема. 

Финансовото подпомагане (2014-2020 г.) се осъществява чрез Мярка 11 

„Биологично земеделие“ и обхваща две подмерки: 

- „Плащания за преминаване към биологично земеделие“; 

- „Плащания за поддържане на биологично земеделие”.  

Финансовата помощ за извършване на биологичните дейности, включени в 

подмерките и направленията, се предоставя под формата на ежегодни плащания, като 75%  

от средствата се осигуряват от ЕС, а 25% от бюджета на Република България. Плащанията 

за биологично земеделие се предоставят в рамките на предвидените финансови средства 

по мярка „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014–2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                            
14

 Ганев, П., Д. Николова, Г. Ангелов. Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират 

реформите (данъчни преференции в България), ИПИ, Октомври, 2012 
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Фиг. 3 Мерки на ОСП биопрограми 

Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие 

(периода на преход) за зеленчукови култури е 575  €/ha, а годишният размер на плащанията 

за вече преминали към биологично земеделие зеленчукови култури е 399  €/ha. 

Биологичното производство, като основно направление на агроекологичната политика в 

страната, ползва общо едва 8% от средствата за финансова подкрепа на сектор земеделие. 

Биологичното земеделие през периода 2007-2013 г. се подпомага по Втори стълб на 

ОСП, който обхваща мерките за развитието на селските райони. Тъй като няма конкретна 

мярка за биологично земеделие в програмния период за развитие на селските райони, то бе 

подпомагано чрез мярката „Агроекологични плащания”.  

За периода 2014-2020 г. е въведена специална мярка за биологично земеделие, която 

освен за биологично растениевъдство се предвижда финансова подкрепа и за биологично 

животновъдство (Мярка 11). Общият бюджет на мярката е 151 593 439  € или 5% от общия 

бюджет на ПРСР 2014-2020
15

. Както за повечето други мерки, подпомагането по Мярка 11 

е във вид на компенсаторни плащания за земеделски стопани, които доброволно 

извършват агроекологични практики, като 75% от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР и 

25% от националния бюджет. От друга страна площите в биоземеделие по подразбиране са 

одобрени за т.нар. зелени плащания. Производителите, занимаващи се с биоземеделие 

могат да се възползват и от подпомагане по други мерки - мярка 4.1. „Инвестиции в 

                                                           
15

 За сравнение в Румъния тази цифра е 2% от общия бюджет на ПРСР, в Хърватия е 5%. 

ОСП 2014-2020 

ПРСР 2007-2013 ПРСР 2014-2020 
Директни плащания 

2014-2020 

М 2011 

Планински 

М 2012 Др. 

райони с 

ограничения 

М 2013 Натура 

2000 

М 2014 

Агроекология 

М10 Агроекология и 

климат 

М11 Биологично 

земеделие* 

М 2012 Натура 2000 

М 2013 Райони със 

спец. ограничения 

Зелени плащания 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
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земеделски стопанства” и др. Целта на плащанията за преобразуване или поддържане на 

площи в биологично земеделие и отглеждане на животни по биологичен начин е да се 

насърчат земеделските производители да участват в такива производствени схеми, с които 

да се отговори на нарастващото търсене на обществото за чисти продукти, както и за 

прилагане на щадящи околната среда селскостопански практики. Осигурените 

компенсаторни плащания за биоземеделие са от голяма полза за производителите. 

Глава трета завършва с формулиране на най-важните проблеми на финансовото 

подпомагане на зеленчукопроизводството у нас. За изследване състоянието и 

динамиката на финансовата подкрепа в сектор зеленчуци учени от ИАИ - София предлагат 

нетрадиционен подход при SWOT-анализа на сектора, а именно на база на една основна 

култура (домати), взета като еталон за сравнителен анализ. Изтъква се, че тъй като в 

групата на зеленчуците попадат много и разнообразни култури, това прави трудно тяхното 

обединение под някакъв общ еквивалент, който да позволи тяхното обобщаващо 

сравнение по отношение на финансовото подпомагане. В заключение е направен извода, 

че държавната финансова политика следва да бъде насочена към субсидиране на култури, 

при които има голям внос. Целта е да се стимулират българските производители да 

отглеждат на по-големи площи тези култури.  

Въпреки, че мярка М11 „Биологично земеделие“ е сравнително нова, съществуват  

достатъчно резултати  от нейното приложение, а именно:  

Първо: В годишния доклад на Комисия по европейските въпроси и контрол на 

европейските фондове към Народното Събрание относно постигнатия напредък по 

отделни приоритети на ПРСР 2014-2020 се отбелязва, че по мярка М11
16

 на този етап от 

МЗХГ няма информация за състоянието, хода и изпълнението й и няма критичен анализ на 

постигнатото и мерките за преодоляване на изоставането. 

Второ: В доклад на Сметната палата за работата на МЗХГ през периода 

01.01.2015 г. - 30.06.2017 г. се правят следните констатации за изпълнението на мярка 11 

„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони: 

 Основният извод от одита на институцията е, че земеделските стопани  участват 

по тази мярка за получаването на компенсаторно плащане, а не развитието на 

биологичното земеделие.  

 Земеделските биопроизводители гонят плащания, а не биопроизводство. 

Бенефициентите преследват получаването на компенсаторни плащания, без да се 

стремят към регистриране на повече добиви.  

                                                           
16

 Годишен доклад на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към 

НС, 31 декември 2018 г. 
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 Няма стратегически подход за развитие на биологичното земеделие с ясно 

формулирани и измерими национални цели, не е осигурена надеждна основа за 

програмиране и финансиране на подпомагането;  

 Повече от две години след стартиране на ПРСР 2014-2020 г. няма приети 

стратегически документи в областта на биологичното земеделие с ясно 

формулирани и измерими национални цели, което не го утвърждава като 

национален приоритет;  

 Недостиг на средства по мярката за поемане на нови ангажименти или 

разширяване на вече поетите петгодишни ангажименти и прогнозен дефицит на 

финансови средства към края на програмния период;  

 Няма единна информационна система между МЗХГ и Държавен фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция и функционалност за автоматично извличане 

на информация, което създава риск от забавяне на калкулациите на плащанията на 

бенефициентите по мярката;  

 Контролът върху биологични храни и продукти у нас не е достатъчно 

ефективен. Системата за надзор и контрол върху производството и търговията с 

биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите;  

 Съществените слабости в системата на контрол на биологичното земеделие не 

предоставят увереност за спазване на правилата за биологично земеделие. Това 

налага засилване на контрола по мярката и въвеждане на допълнителни контролни 

механизми от ДФ „Земеделие“, което увеличава административната тежест за 

бенефициентите;  

 Голямо е текучеството на ръководен и експертен персонал в компетентното звено в 

МЗХГ по прилагането на правилата на биологично производство (числеността на 

персонала е променяна 6 пъти); 

 Липсва единна информационна система, съдържаща информация за всички 

оператори в система на биологичен  контрол, както и всички производствени 

единици в стопанството и създаване на функционалност за автоматично извличане 

на информация, необходима за калкулация плащанията на бенефициенти по мярка 

11. 

Трето: По отчет на Държавен фонд „Земеделие“
17

 за усвояване на субсидиите по 

мерките от ПРСР и в частност по мярка 11„Биологично земеделие“ за 2018 г. се „допълва“ 

годишния доклада на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове от декември 2018 г. и е отчетен значителен напредък. 

                                                           
17

  Отчет на Държавен фонд „Земеделие“ към 1 май 2019 г. 
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В резултат на проведеното дисертационно изследване след глава трета се правят 

най-общи изводи и препоръки. 

1. Благоприятните екологични дадености на България са предпоставка за добро 

развитие на биологично оранжерийно производство на зеленчуци. Направените научни 

изследвания в дисертацията са добра база за усъвършенстване на неговото управление. 

2. Почти 50% от съществуващите оранжерии в страната са съсредоточени в Южен 

централен район, следван от Югозападния централен район. Главната причина за тази 

концентрация са по-благоприятните климатични условия: по-високи средно дневни 

температури през зимните и пролетни месеци, по-малък брой дни със задържане на 

снежната покривка. По-благоприятните климатични условия оказват пряко влияние върху 

размера на променливите разходи в частта за отоплението и ръста на реализираните  

добиви и качеството на продукцията. 

3. Малко на брой зеленчукопроизводители ползват финансовата подкрепа от ЕС, а 

огромната част от европейските субсидии са съсредоточени в ограничен брой земеделски 

производители (основно зърнопроизводители).  

4. Основният извод е, че значителният ръст при площите на отделни био култури 

(зеленчуци, трайни насаждения, ливади и пасища) не е в резултат на увеличените 

субсидии, а следва положителната динамика на пазарите, при които най-високият ръст в 

продажбите е при култури, отглеждани по биологичен начин, при които търсенето на 

пазарите е най-голямо, а и цените на тези продукти са в унисон с еластичността на 

пазарите. 

В резултат на анализа на финансовото състояние на стопанските субекти от 

биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство в страната е предложена  примерна 

схема за практическа реализация и модел за финансов анализ на стопанствата от 

анализирания подсектор. 

В дисертацията е използван методът за коефициентния анализ, който е най-

известният и широко използваният инструментариум за финансов анализ. 

В резултат на изследването са постигнати методически и практически решения на 

определени проблеми и въпроси, които могат да бъдат отчетени като авторски приноси: 

1) Направена е производствена характеристика на биологичното производство 

на зеленчуци в България и на тази основа са предложени обосновани препоръки за 

перспективно развитие на сектора; 

2) Предложен е систематизиран и секторно адаптиран методологически подход 

при провеждане на финансовия анализ на обектите на изследване; 
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3) Разработена е конкретна методика и система от финансови показатели за 

анализ и оценка на финансово състояние на специфичните обекти на научното  

изследване;  

4) Извършен е икономически анализ на специализацията на биологичното 

зеленчукопроизводство в страната по статистически райони; 

5) Направен е сравнителен финансов анализ на конвенционалното и 

биологичното оранжерийно зеленчукопроизводство у нас с използване на 

аналитичния инструментариум на „модела Дюран“, като са разкрити обективните 

причини и фактори за тяхното сегашно състояние; 

6) С използването на икономическите индикатори на този модел е установена 

степента на интегрирано количествено влияние на външните и вътрешни 

фактори върху финансовото състояние на биологичното и конвенционалното 

оранжерийно производство на зеленчуци, с което е верифицирана и тезата на 

изследване; 

7) Извършен е сравнителен анализ на основни зеленчукови култури по 

равнище на норма на печалба и равнище на финансова подкрепа за периода 

2015-2018 г. и на тази основа е направено предложение за адекватно финансово 

подпомагане на тези зеленчукови култури, които са с по-висока регионална 

специализация, пред останалите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Все повече земеделски производители у нас се насочват към биологично 

производство. Значително нараства и броят на консумиращите здравословна продукция. 

Мотивацията и на производителите и на потребителите е резултат от повишените грижи за 

екологичното равновесие в природата и за съхраняване на човешкото здраве. България 

разполага с благоприятни възможности за развитие на биологичното земеделие и нейна 

актуална цел е да заеме достойно място във все още незапълнената пазарна ниша на 

биологични продукти в ЕС и света. 

 За обективизиране на настоящото научно изследване е необходимо отчитане на 

съпоставимостта на изходната информация за отчетния период със съответни данни от 

обектите на финансовия анализ. Следователно трябва да се отчете и изкривяващото 

влияние на всички фактори за постигане на верни изводи.  
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Фактори, които влияят най-силно върху развитието на биологичното 

зеленчукопроизводство и степента на неговото благоприятно финансово състояние, са 

следните:  

 Покупателни възможности на потребителите; 

 Наличие на достатъчно развити пазари; 

 Адекватно субсидиране; 

 Ефективен мениджмънт и предприемачество; 

 Култура на храненето и изградени хранителни навици; 

 По-високите ценови равнища на продукцията; 

 По-добри експортни възможности. 

Броят на биологичните производители и площите в системата на контрол в 

България през последните три години нараства повече от четири пъти. 

 Всеки опит за научно проучване на тази актуална тематика има важно значение за 

националната икономика и ще позволи на компетентните институции в аграрната 

политика да изработят научно обоснована стратегия за установяване на аграрните 

приоритети като начален етап в разработването на единна национална доктрина за 

развитие на селското стопанство. 

 В перспектива при формиране на националната политика по финансовото 

подпомагане на земеделските култури по-високи субсидии следва да се предоставят на 

онези култури, които имат по-високи сравнителни  предимства пред останалите култури. 

Това следва да важи и за финансовото подпомагане и на овощните култури и другите 

трайни насаждения. 

 Актуално значение има провеждането на изследване с помощта на статистико-

математическите методи за установяване на зависимостта между степента, респ. ефекта от 

специализацията на зеленчуковите култури по региони на планиране NUTS 2 и равнището 

на финансово подпомагане (субсидиране) в съответните региони. Резултатите от 

изследването ще послужат и за обективизиране на помощта в районите, които реално са с 

най-висока специализация. 

 

III. Насоки за бъдещи изследвания по темата на дисертацията 

 

Настоящото изследване може да послужи като основа за: 

 Сравнителни анализи на предприятията от конвенционалното и биологичното 

оранжерийно зеленчукопроизводство у нас; 
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 Актуализация на икономическото микрорайониране на овощните и зеленчуковите 

култури по региони на планиране NUTS 2; 

 Разработване на схеми (модели) за субсидиране на тези подсектори по микрорайони 

и области в страната. 

 

IV. Справка за научните и научно-приложни приноси в 

дисертационния труд 

 

1) Разработена е методика и е предложена конкретна система от финансови 

показатели за анализ и оценка на финансово състояние на обекта на научното  

изследване;  

2) Извършен е икономически анализ на специализацията на биологичното 

зеленчукопроизводство в страната и по статистически райони; 

3) С помощта на аналитичния инструментариум на модела Дюран е направен 

сравнителен финансов анализ на конвенционалното и биологичното 

оранжерийно зеленчукопроизводство у нас и са разкрити обективните причини и 

фактори за сегашно им състояние; 

4) С използването на икономическите индикатори на посочения метод е установена 

степента на интегрирано количествено влияние на външните и вътрешни 

фактори върху финансовото състояние на биологичното и конвенционално 

оранжерийно производство на зеленчуци, с което по същество е верифицирана и 

тезата на научното изследване. 

5) На базата на изводите от сравнителния анализ на основните зеленчукови 

култури по равнище на норма на печалба и равнище на финансово 

подпомагане е направено предложение за адекватна финансова подкрепа на 

културите с по-добри  конкурентни предимства в сравнение с другите култури. 

 

V. Списък с публикациите  

 

I. Участие в научно-изследователски проекти и други научни форуми 

1. Nedeva, К., V. Stoilov, N. Nanev. Issues of specialization of greenhouse 

vegetable production in Bulgaria, Academia de studii economice din Bucuresti, 

Международна конференция, доклад и постер, 2018. 

2. Международен научен конгрес „Агромеханизация“, Бургас, 25-28 юни 2018. 



44 

 

3. Международна научна и практическа конференция „България на регионите 

2018“, Пловдив, 19-21 Октомври, 2018. 

 

II. Публикационна дейност 

1. Stoilov, V., K. Nedeva, N. Nanev. Model of financial analysis of an organizational 

biodiversity enterprise, International Scientific Journal “Mechanization in 

Agriculture”, year LXIV, issue 1, 2018, pp. 34-35. 

2. Недева, К., Н. Нанев, В. Стоилов. Производството на растениевъдна 

продукция в България – гаранция за перспективно биологично 

зеленчукопроизводство, Годишник на ВУАРР, Том VI, 2018, с. 297-338. 

3. Стоилов, В., К. Недева. Биологично производство на растениевъдни 

продукти в България, сп. „Ново знание“, год. 7, бр. 2, Пловдив, 2018, с. 157-163. 

4. Недева, К., Н. Нанев, В. Стоилов, Състояние и развитие на биологичното 

растениевъдство в България, сп. „Ново знание“, год. 7, бр. 1, Пловдив, 2018, с. 

56-64. 

5.  Nedeva, K., V. Stoilov, N. Nanev. Issues of specialization of greenhouse 

vegetable production in Bulgaria, Academia de studii economice din Bucuresti, 

Международна конференция в Букурещ, Румъния, доклад и  постер , 2018 

6. Недева, К., Б. Кръстев, В. Стоилов, Н. Нанев. Въпроси на финансовото 

подпомагане на земеделието, сп. „Икономика и управление на селското 

стопанство“, 2019 (под печат).  

 

  



45 

 

VI. Декларация за оригиналност и достоверност 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО 

От Вълко Любенов Стоилов 

 

докторант в катедра „Финанси“ на ф-т „Икономика и управление“, ВУАРР - 

Пловдив 

 

Заглавие на дисертационния труд Проблеми при анализа на финансовото състояние на 

производителите на биологична оранжерийна продукция на зеленчуци  

 

С настоящата декларация потвърждавам, че цялата дисертация е разработена от мен 

и че:  

 Ясно съм посочил/а използваните източници и съм поставил/а в кавички всички 

цитати;  

 Посочил/а съм източниците на всички снимки, таблици, графики и др., които не са 

резултат на моя труд;  

 Не съм използвал/а помощ от професионални агенции при разработване на това 

задание;  

 Изказал/а съм благодарност на подходящите места за всяка помощ, получена от 

състуденти, външни експерти и др.;  

 

Съобразил съм се с всички критерии и изисквания за недопускане на плагиатство.  

 

Разбирам, че всяко мое невярно твърдение в тази декларация ще бъде санкционирано в 

съответствие с нормативните актове в РБългария и ВУАРР – Пловдив. 

 

Дата:...................                               Подпис:............................... 


