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ПРЕДГОВОР 

Всеки човек, който живее в държава, е зависим от 
прилаганата на нейната територия политика. Длъжен е да 
се съобразява с политически изградената държавна образо-
вателна, ценова, пенсионна и т.н. система. Бележитият френ-
ски писател и политически деятел Монталамбер предупреж-
дава: “Вие можете да не се занимавате с политика, но все 
едно – политиката ще се занимава с Вас”1. 

Ето защо е целесъобразно хората да се учат на поли-
тика. Още от ранна възраст те трябва да придобиват извест-
ни политически познания, с помощта на които да се ориен-
тират в сложните обществени събития и явления и да пред-
приемат разумни действия. 

При това е важно да се изучава и аграрната политика. 
Познанията за нея могат да се използват при решаването на 
проблеми, свързани с производството, търговията и потреб-
лението на земеделски стоки.  

През 1998 г. Академичното издателство на Аграрния 
университет – Пловдив за първи път публикува книгата 
“Аграрна политика”. След това тя е преиздавана и допъл-
вана с анализи на настъпващите изменения в развитието на 
националните и глобалните аграрни отношения. 

В изследването е направен всестранен анализ на аг-
рарната политика. Разкрита е нейната същност и са посо-
чени основните ѝ цели, принципи, механизми, начини на 
действие. Отразени са начините на прилагане на Общата 
аграрна политика (ОАП) на Европейския съюз (ЕС). Очер-
тани са насоките на тази политика след разширяването на 
Евросъюза на Изток2. 
                                                

1 Шарл дьо Монталамбер (1810–1870 г.). Афоризмы. Изд. “Прогрес”, М., 
1985, с. 51. 
 2 До края на  ХХ в. в създадения през 1957 г. Европейски съюз членуват 
15 страни – Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Франция, Ирландия, Ита-
лия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, Финландия, Швеция и Англия. 
През 2004 г. са приети още десет страни – Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, 
Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, през 2007 г. – България и Румъния, 
а през 2013 г. – Хърватия. 
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Изследването е предназначено за икономисти, сел-
скостопански специалисти, политици и студенти в иконо-
мически и аграрни висши учебни заведения, а също и като 
източник на знания за всеки, който се интересува от поли-
тика. 
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І. СЪЩНОСТ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА 
1. Възникване на политиката 

Политиката възниква заедно с държавата. Това ста-
ва хилядолетия преди новата ера, когато съществуващият 
родов обществен строй започва да се разпада. 

Политиката става възможна поради обстоятелство-
то, че човек е надарен да мисли и говори.  

Човекът общува в държавата и извън нея и това дава 
основание на Аристотел да твърди, че “човекът е полити-
ческо същество”1. 

Политиката е неразривно свързана с държавната фор-
ма на управление на обществото. Нейното изучаване пред-
полага придобиването на известни познания за произхода 
и същността на държавата. 

Смята се, че развитието на човечеството обхваща 
главно три епохи: дивачество, варварство, цивилизация. По 
време на диваческия период от човешката история хората 
използват примитивни каменни сечива предимно за прис-
вояване на готови природни продукти. 

До прага на цивилизацията хората нямат частна соб-
ственост. Живеят общо в отделни родове и племена. Заедно 
ходят на лов и риболов и обработвaт земя. Животът им пре-
минава в осигуряване на продукти главно за лична консу-
мация. На последното стъпало на варварството родовата об-
щност се разрушава. Нейното място заема държавата. Това 
става под въздействието на средствата на труда, чието раз-
витие и усъвършенстване поражда и движи напред проти-
чащите и сега процеси: разделение на обществения труд; 
развитие на частната собственост, стоковото производство 
и пазара; разслояване на обществото на класи. Появява се 
необходимост от държава и политика, чрез която да се ов-
ладяват и регулират тези процеси и да се определят пра-
вилата на общуване на хората в обществото. 
                                                

1 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Изд. “Мысль”, М., 1983., т. 4, 
с. 378. 
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С възникването на новите сравнително по-произво-
дителни оръдия на труда се увеличава и разширява общест-
веното производство. Започва непрекъснатият и неудържим 
процес на разделение на труда. 

Още в Библията (Битие, гл. 4) се казва, че първо-
родният син на Адам и Ева (Каин) е земеделец, а вторият  
(Авел) – животновъд и пастир на животни. Каин убива брат 
си Авел (вероятно за да му вземе добитъка), после скита на 
изток от земята на Едем (днешния Ирак), където е приказ-
ната райска градина.  

В рамките на племенния и родовия обществен строй 
се формират два основни отрасъла – занаятчийство и земе-
делие. Възниква частната собственост върху земята и дру-
гите средства за производство. Заражда се стоковото про-
изводство, при което се произвеждат стоки, предназначени 
предимно за пазара. Първоначално се извършва размяна на 
стока срещу стока. Впоследствие се въвеждат металите, ко-
ито се превръщат във всеобща стока, наречена пари. 

Частната собственост и търговията със стоки пре-
дизвикват бързо разслояване на родовото общество на бо-
гати и бедни. Формират се обществени класи. 

През V в. пр.н.е. в Гърция гражданите сa разделени на 
четири класи според притежаваната поземлена собственост и 
получаваните доходи. Към първата класа се отнасят притежа-
телите на земи, от които се добиват минимум 500 медимна 
зърно (1 медимн е равен на около 41 литра), а към втората и 
третата – съответно по 300 и 200 медимна зърно2. 

Появява се и търговската класа, която започва да 
ограбва производителите и да трупа пари. Разпространяват 
се лихварството, ипотекирането на обработваеми земи, роб-
ството. 

Всичко това поражда големи и неразрешими антаго-
нистични противоречия между членовете на рода. Започва 
разрушаването на родовия обществен строй. Имотните кла-

                                                
2 Аристотел. Атинската полития. Изд. “Христо Ботев”, С., 1993, 25–26. 
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си се обединяват срещу обеднялото многобройно населе-
ние. Създават се държавни органи и охранителни институ-
ции, които да осигуряват неприкосновеността на тяхната 
собственост върху земи, роби, пари и стоки. 

Така възниква държавата като форма на управле-
ние на обществото. В нея централно място заема публич-
ната власт, която се упражнява главно от държавата, в т.ч. 
данъчна администрация, съд, затвори, войска, полиция. Власт-
та е възможност на дадена личност или група лица да на-
лагат своята воля, възгледи или цели на други хора (вклю-
чително и на онези, които не са съгласни или са враждебно 
настроени). 

Американският икономист Джон Гълбрайт посочва 
три основни инструмента за упражняване и налагане на 
властта: принудителни (чрез сплашване и наказания); ком-
пенсаторни (с парични и други възнаграждения); възпи-
тателни (убеждение, образование, изпращане на идеологи-
чески, морални и църковни послания и др.). Зад тези инст-
рументи на властта стоят нейните три източника – личност, 
собственост, организация3. 

Човешката история е низ от непрекъснати борби 
между класите в обществото. Техен израз са периодич-
ните политически и социални революции, насочени към ре-
формиране на държавната устройствена система, смяна на 
собствеността, преразпределение на съществуващото бо-
гатство. Всяка успешно завършила революция предполага 
увеличаване на собствеността и богатството на една класа 
чрез конфискация, отнемане, изкупуване и т.н. на имотите и 
парите на останалите членове на обществото. 

Така през 592 г. пр.н.е. Солон – върховният управител 
(архонт) на младата гръцка държава Атика, извършва по-
редната политическа революция, насочена срещу богатите, 
в полза на народа. На него се възлага да играе ролята на 
помирител между разбунтувалото се население и благород-

                                                
3 Гълбрайт,  Дж. Анатомия на властта. Изд. къща “Хр. Ботев”, С., 1993, 10–12. 
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ниците и да извърши политическо преустройство. Той пре-
установява практиката да се залага живот срещу отпускане 
на заем. Издава закони, чрез които се опрощават дълговете 
към отделни лица и държавата. 

Обикновено държавната власт принадлежи на ико-
номически и духовно силната класа в обществото. Антич-
ната държава е на робовладелците. Феодалната държава е 
орган на аристократите за потискане на крепостните и за-
висими селяни. Буржоазната държава е инструмент за гос-
подство на индустриалния, търговския и банковия капитал. 
През XX в. в Русия, България и други източноевропейски 
страни десетилетия наред държавата е на работниците, се-
ляните и интелигенцията. 

Господството на икономически силните класи в об-
ществото се установява и под формата на т.нар. демокра-
тични държави. През хилядолетната човешка история смя-
ната на една господстваща класа с друга се съпътства и от 
смяната на формата на демокрация. Всяка форма на демок-
рация се представя за власт на народа (народовластие). Та-
кова представяне прави и великият американски президент 
Абрахам Линкълн, посочвайки че ръководеното от него пра-
вителство е “на народа, от народа и за народа”4. 

В повечето съвременни индустриално развити дър-
жави демокрацията и нейните принципи обслужват интере-
сите предимно на господстващата класа. В тях демокраци-
ята и свободата са рай за богатите и властващите и сво-
еобразен капан за мнозинството от народа. 

В света съществуват различни форми и типове дър-
жави. Според устройството им могат да се разделят на две 
групи – монархии и републики. 

Монархичните държави са наследствени или при-
добити (с “желязо и кръв”), абсолютни (самодържавни) или 
конституционни. Съхранилите се до момента монархии (в 
Англия, Дания, Испания и т.н.) са конституционни. Твърди 
                                                

4 Сандбърг, К. Абрахам Линкълн. Изд. на Националния съвет на Отечест-
вения фронт, С., 1963, с. 340. 
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се, че при конституционната монархия кралят съветва, на-
родът управлява, а правителството решава. 

Сега повечето държави са републики. Сред тях има 
парламентарни, президентски, авторитарни и други репуб-
ликански държави. 

Парламентарната република е тип държава, чийто 
най-висш ръководен орган е парламентът. Всеки парламент 
се състои от депутати (народни представители), които се из-
бират от народа с тайно гласуване за определен срок. Тях-
ното избиране става в определени райони на страната, като 
всеки партиен или независим кандидат се състезава инди-
видуално (мажоритарна избирателна система) или групово 
чрез партийни бюлетини (пропорционална избирателна сис-
тема). Парламентът приема закони и избира Министерски съ-
вет (правителство) и негов председател, съдебни магистрати 
и други висши лица от изпълнителната и съдебната власт. 

Президентската република се ръководи от прези-
дент, който изпълнява едновременно функциите на държа-
вен глава и на ръководител на правителството. Президентът 
се избира от пълнолетните граждани на страната с пряко и 
тайно гласуване. Разполага с колосална власт, но е зависим 
от парламента, който определя размера на приходите и раз-
ходите на държавната хазна. Президентът се избира за опре-
делен срок и неговият пост не може да се предава по нас-
ледство. 

Държавите може да се смятат за диктаторски или 
демократични, бедни или богати, васални или независи-
ми, светски или теократични (управлявани от религиоз-
ни партии).  

На съвременния етап на човешкото развитие се въз-
лагат нови функции на държавата: 

• регулиране на националното производство и раз-
пределение;  

• развитие на международната икономическа интег-
рация;  

• борба с организираната престъпност;  
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• закрила на безработните, самотните и социално сла-
бите;  

• осигуряване на образование, медицинско обслужва-
не и пенсии;  

• поощряване на изкуството. 
Тези функции създават илюзията, че се засилва роля-

та на т.нар. “гражданско общество”. Подхранват се напраз-
ни надежди, че в бъдеще то ще постави под свой контрол 
държавата. Въпреки че държавата произлиза от обществото, 
впоследствие се отчуждава от него и го подчинява. Предста-
вителите на гражданското общество (профсъюзи, професио-
нални асоциации, обществени организации, фондации и дру-
ги) се стремят да се сдобият с парични ресурси от държавата, 
а също и с държавна власт в свой интерес. Невъзможно е те 
да станат арбитри на отношенията между хората, които се 
определят от материалните условия на живот – собственост, 
производствени, търговски и валутни връзки с чужбина. 

В историята се появяват държави империи. Те дър-
жат в подчинение други народи и нации. Няколко века преди 
новата ера възникват Римската и Китайската империя, които 
се разпростират на огромни територии.  

Римската достига своя апогей около 211 г. Нейната 
военна мощ трае около триста години. 

Китайската империя (221 пр.н.е. – 220 г. сл.н.е.) е 
основана чрез обединяването на седем държави. През 221 г. 
пр.н.е. на север е изградена първата Велика стена, чието 
предназначение е да се огради вътрешното царство от но-
мадските племена “варварите”. 

Почти два века (1206–1405 г.) съществува създаде-
ната от Чингиз хан и неговите наследници Монголска им-
перия. Геополитиците определят нейната територия като 
опорна точка за световна власт. Тази най-голяма континен-
тална империя в света изчезва, когато започва да се фор-
мира Османската империя и България е завладяна (1393 г.) 
от турците. След това Европа става център на глобално мо-
гъщество и арена на основните битки за световна власт. 
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В Европа до средата на ХVІІ в. водеща е Испания. 
Религията служи като спояваща доктрина на имперски ми-
сионери и кръстоносци. Постепенно Испания отстъпва пре-
възходството си на Франция. При управлението на Напо-
леон Бонапарт (до 1815 г.) Франция се доближава най-мно-
го до установяването на действителна хегемония на евро-
пейския континент. 

През ХІХ в. Великобритания упражнява глобално 
морско превъзходство, а Лондон става главен световен фи-
нансов и търговски център. Чрез търговия, дипломация и 
завоевателни операции Великобритания включва към своя-
та имперска орбита редица държави от различни континен-
ти и  ги  прави свои сателити, васали и колонии5.  

През периода 1930–1990 г. най-могъщите държави в 
света са САЩ и Съветският съюз. През 30-те години на 
XX в. тогавашният американски президент Франклин Руз-
велт посочва, че “голямата политика” се провежда в Русия 
и  в Америка6.  

Държавата е инструмент за властване и удовлет-
воряване на интересите на господстващата обществена 
класа.  

 В досегашната история на човечеството този инст-
румент повече принадлежи на богатите класи (робовладел-
ска, феодална, буржоазна), които разполагат с основните 
средства за производство. 

 Много рядко държавата е овладявана от трудовите 
хора (роби, селяни, наемни работници, народна интели-
генция). Въпреки това прогресивното човечество продъл-
жава да се стреми към създаването и укрепването на де-
мократичен тип държави, където да решава и управлява 
мнозинството от народа. 
                                                

5 Големите държави се разпореждат със съдбите на по-малките нации. 
На 9 октомври 1944 г. в Москва ръководителите на Съветския съюз и Великобри-
тания – Сталин и  Чърчил, разпределят сферите на влияние на Балканския полу-
остров. По време на вечерята  върху половинка от лист хартия Чърчил пише, че след 
Втората световна война Великобритания ще има надмощие в Гърция – 90 %, в 
Югославия и Унгария – 50 %, а Русия – в Румъния и България, съответно 90 и 75 %. 

6 Лудвиг, Е. Рузвелт. Изд. “Златни зърна”, С., 1945, с. 235 
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През 1917 г. в Русия е извършена социална револю-
ция, вследствие на която държавната власт преминава в ръ-
цете на работниците и селяните и се премахва господство-
то на класите на богатите помешчици и капиталисти. Съз-
дадена е огромна по територия и население работническо-
селска държава (Съюз на съветските социалистически ре-
публики – СССР), която за няколко десетилетия се прев-
ръща от аграрна във високоразвита индустриална и ядрена 
страна. През 1961 г. в обединяващия петнадесет държави 
(включително и Русия) СССР е извършен и първият кос-
мически полет с космонавт на борда – Юрий Гагарин.  

След Втората световна война (1945 г.) и разгрома 
на фашистка Германия (главно от съветски войски) в Бъл-
гария и редица други страни също се образуват работни-
ческо-селска държави. По подобие на съветския обществен 
строй е формирана система на държавен социализъм. 
Извършена е национализация на капиталистическите бан-
ки и предприятия, а земята на едноличните стопани е обе-
динена и предоставена за общо ползване в кооперативни 
земеделски стопанства.  

В работническо-селската държава трудовите хора по-
лучават работа, евтини жилища, парно отопление, ток и во-
да и им се осигуряват големи социални придобивки – гаран-
тирано и стабилно социално осигуряване, безплатно обра-
зование и здравеопазване, достъп до ведомствени и нацио-
нални морски и планински почивни станции. 

Разгръща се мирно съревнование между европейския 
социализъм и капитализъм и в повечето страни от Западна 
Европа също се изграждат т.нар. “социални държави”. В тях 
повечето банки и предприятия са частни, но същевремен-
но успешно функционира и солиден държавен сектор (глав-
но в банковата сфера, енергетиката, транспорта, машиност-
роенето, космическата промишленост). Социалната държава 
покровителства и толерира местните производители. Ней-
ните ръководни органи заделят огромни бюджетни пари за 
социално осигуряване, здравеопазване, наука, образование, 
култура, спорт. 
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Понастоящем в света преобладават буржоазните 
държави. В тях властват имотните класи (аристократи и 
буржоа), които са относително обществено малцинство. 
Въпреки това буржоазните апологети наричат тези държави 
“свободни” и “демократични”. Политически невежи пък ги 
рекламират с етикета “нормални” (според тях например е 
нормално и в реда на нещата да има малцина свръхбогати и 
милиони бедни и безработни хора). Буржоазната държава е 
“свободна” и “демократична” само за имотните и плате-
жоспособните индивиди, обществени класи и прослойки. 

Многовековният опит учи, че трудещите се могат да 
получават по-голяма свобода и да постигат благоденствие в 
политически стабилни и социални държави, където е уста-
новено трайно народовластие. В демократични социални 
държави те ще могат не само свободно да критикуват управ-
ляващите, т.е. да имат буржоазна словесна, мнима свобода, 
но и да са реално (в смисъл на икономически) свободни, да 
разполагат с достатъчно материални и парични ресурси, 
включително и за свободно пътуване из страната и чужбина.  

Към края на 80-те години на ХХ в. олигарсите от 
всички страни се обединяват и успяват да установят гло-
бална власт. По-късно (1991 г.) се разрушава съветската 
държава и междудържавната социалистическа общност. Гло-
балното общество се преобразува от двуполярно (капи-
талистическо и социалистическо) в еднополярно. В него 
доминира отвъдокеанската суперсилна държава САЩ, коя-
то притежава военен потенциал за комбинирани въздушни, 
морски и сухопътни операции по всички кътчета на земното 
кълбо. Американски военни подразделения са стъпили здра-
во на западните и източните периферии на Европа и Азия. 
Под американски диктат се формира т.нар. “еднополюсен 
свят” и се глобализират националните комуникации, финан-
си, войски и търговски връзки. В него се правят опити меха-
нически да бъде наложен американският модел на общест-
вено устройство:  

• популистка демокрация;  
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• свобода на индивида да разкрива своите предпри-
емачески възможности и да натрупа богатство;  

• неограничавана търговия и конкуренция;  
• развлекателна култура, в която господстват хедо-

нистични (забавни) мотиви. 
Този начин на живот е привлекателен за много по-

литици и млади хора по света, особено в бедните държави, 
където се таи надежда, че чрез по-тясното им политическо 
и икономическо обвързване с Америка автоматично ще се 
достигне американското равнище на заплащане на труда и 
потребление на продукти. 

Към края на ХХ в. американски архитекти7 на гло-
балната политика внушават, че държавата САЩ няма ско-
ро да загуби световната си хегемония. При това те сякаш 
не виждат, че в тази държава империя социално-икономи-
ческото развитие се задържа от редица вътрешни фактори:  

• колосален държавно-бюрократичен апарат (състав-
ляващ близо една пета от трудоспособното население на 
страната);  

• постоянно увеличаващ се брой на безработните;  
• пренебрегване на общочовешките морални цен-

ности;  
• застаряване на фермерите и недостиг на работна 

сила за обработване на земята; 
• трупане на огромен държавен дълг.  
В научни публикации8 се изразява мнението, че при 

съществуващата капиталистическа система на обществени 
и междудържавни отношения не могат справедливо да се 
разпределят и използват предимствата на техническия прог-
рес. С нечестни средства се извличат едностранни изгоди и 
от извършващата се глобализация на стопанския живот на 
човечеството.   
                                                

7  Бжежински, З.  Голямата шахматна дъска. Изд. “Обсидиан”, С., 1997, 239–243. 
8 Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. ИК “Христо 

Ботев”, С., 1999. 
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След 2013 г. все по-ясно се очертават контурите на 
многополюсния свят. В него Америка запада и се засилва 
глобалната власт на Русия и социалистически Китай. През 
2013 г. Русия възвърна глобалното си ядрено превъзходство. 
Година по-късно китайската икономика стана най-голямата в 
света по паритет на покупателната способност на получава-
ния годишен брутен вътрешен продукт (БВП). След 1979 г. в 
социалистически Китай се поддържат твърде високи (10 на 
сто) средногодишни темпове на икономически растеж (неп-
равилно е вместо растеж, нарастване, увеличаване, прираст 
да се употребява ръст – височина на живо същество).  

В междудържавните отношения се засилва дълбоки-
ят и всеобхватен процес на интернационализация, глоба-
лизация на стопанския, политическия и културния жи-
вот на народите. Този процес протича под влияние на науч-
но-техническия прогрес и се разгръща в редица направления:  

• развитие на глобална информационна мрежа “Ин-
тернет”;  

• масова миграция на квалифицирана работна сила;  
• формиране на глобална финансова система, чийто 

контрол се извършва от намиращите се на американска те-
ритория дванадесет частни банки на Федералния резерв на 
САЩ и от своеобразните му филиали – Международен ва-
лутен фонд и Световна банка;  

• по-нататъшна централизация и концентрация на 
производството чрез купуване, коопериране и сливане на 
национални и многонационални компании и банки.  

През второто десетилетие на ХХ в. в социалисти-
ческата литература вместо “глобализация” е използвано по-
нятието “интернационализация”. В изследвания, посвете-
ни на зараждащия се империализъм, създателят на огром-
ната съветска държава В. И. Ленин разкрива, че още при ка-
питализма “целият стопански, политически и духовен живот 
на човечеството се интернационализира ...” 9. Според него в 
                                                

9 Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Изд. политической литературы, 
М., 1969, т. 23, с. 318. 
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условията на капиталистическия обществен строй и жес-
тока експлоатация на чужд човешки труд интернациона-
лизацията не може да доведе до пълно сближение и сли-
ване на нациите. Тази цел може да се постигне едва когато 
се формират социалистически, солидарни и справедливи от-
ношения между народите. Многобройните му анализи по-
казват, че развитието на капиталистическото общество води 
към формиране на “един-единствен световен тръст, поглъ-
щащ всички предприятия и държави”10. Това развитие пре-
минава през толкова остри класови и междунационални ико-
номически и военни конфликти и сътресения, че преди да 
се стигне до ултраимпериалистическото световно обедине-
ние на националните финансови капитали, “империализ-
мът неизбежно ще трябва да се пръсне”. 

Съвременните транспортни комуникации предоста-
вят големи възможности за придвижване на хора и стоки 
между отделните страни. С помощта на компютърните мре-
жи и телекомуникациите може бързо да се предават и при-
емат информационни потоци от далечни кътчета и райони 
на земното кълбо. Научно-техническата революция значи-
телно ускорява всеобхватния исторически процес на обеди-
няване на народите и държавите в единна общност и създава 
предпоставки за непрекъснато увеличаване на общественото 
производство и повишаването на неговата ефективност.  

Основа на процеса на интернационализация и гло-
бализация на стопанския, политическия и културния живот 
на народите е международното разделение на труда и меж-
дудържавната специализация в производството на отделни 
стоки. Израз на глобализацията са и многонационалните 
корпорации, които имат множество дъщерни предприятия 
в десетки страни от различни континенти. 

Сегашната глобализация на националните стопанства 
е неолиберална, тъй като се реализира предимно чрез неоли-
берални способи и механизми:  

• приватизация на държавните банки и предприятия; 
                                                

10 Пак там, т. 27, с. 98  
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• либерализация на международната търговия; 
• бомбардиране и окупиране на независими държави 

от американски войски;  
• създаване на широка мрежа от “неправителствени” 

организации;  
• организиране на “нежни”, “кадифени” и “оранжеви” 

революции.  
Този тип глобализация се използва главно за увеко-

вечаване на олигархичния световен ред и за завладяване на 
национални природни, финансови и човешки ресурси от от-
въдокеанската олигархия и държава.  

При реализацията на “еднополюсната” американска 
неолиберална глобализация обществото се разделя на мал-
цина богати и милиарди страдащи от глад хора. Принуди-
телно се разоряват и ликвидират хиляди малки и средни 
предприятия, кооперативни и други взаимоспомагателни 
сдружения. Всичко това поражда “антиглобалистки” настро-
ения и обществени движения. В различни градове и държа-
ви често се организират граждански протести срещу нес-
праведливия противонароден неолиберален глобализъм. 

Все повече хора на нашата планета настояват за пре-
минаване от неолиберален към социалистически тип глоба-
лизация, чиито научно-технически и икономически предим-
ства могат да бъдат използвани за осигуряване на всенарод-
но благосъстояние. Те се обявяват за формиране на много-
полярно глобално общество и на социално справедливи меж-
дународни икономически и политически отношения.  

Глобализацията на стопанския живот на народите се 
реализира главно чрез постоянно задълбочаващата се меж-
дународна икономическа и научно-техническа интегра-
ция. Тази интеграция е висша форма на междудържавно 
икономическо сътрудничество и интернационализация и се 
проявява преди всичко в придобилото регионални и гло-
бални измерения пряко международно разделение и коопе-
риране на производството, науката и техниката.  
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По пътя на междудържавното сближение и интегра-
ция се постига все по-тясно обвързване на националните 
социално-икономически структури, формиране на общ па-
зар на интегрираните страни и единен междудържавен сто-
пански комплекс11. На междудържавната интеграция след-
ва да се гледа не като на цел, а като на средство за решава-
не на важни икономически и социални проблеми.  

Практиката показва, че не може да има взаимоиз-
годна международна икономическа интеграция между дър-
жави с различни социално-икономически модели (либерал-
ни, васални и социални). Доказателство за това е и фактът, 
че “либералната” английска държава не се включва в евро-
зоната, където основно платежно средство е европейската 
парична единица – евро. 

Международната икономическа интеграция се разгръ-
ща главно между социални държави. Такава интеграция се 
осъществява на основата на социалистическите принципи – 
равнопоставеност, взаимопомощ и взаимна изгода.  

2. Същност на политиката 
Понятието “политика” се въвежда в употреба от древ-

ните гърци. То означава целесъобразна дейност, насочена 
към устройство на държавата и регламентиране на отноше-
нията между хората. 

Древните гърци и римляни възприемат политиката 
като умение да се правят държавни закони, изкуство да се 
управлява държавата. 

Думата “политика” идва от гръцкото “полис”, което 
означава град-държава. Освен нея се използва и понятието 
“полития”, под което се разбира държавно устройство, дър-
жавен живот, гражданско право. 

Обикновено политиката се определя като сфера 
на човешката дейност, свързана с отношенията между 
отделните класи, нации и междудържавни общности. 
                                                

11 Алампиев П. М., О. Т. Богомолов, Ю. С. Ширяев. Экономическая интегра-
ция – обьективная потребность развития мирового социализма. Изд. “Мысль”, М., 
1971, 28–29. 
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Смята се, че сърцевината на тази дейност е проблемът за 
завоюване, удържане и използване на държавната власт. 

Всяка политика трябва да има цели, принципи и 
механизми за решаване на държавни и обществени проб-
леми. Самоцелната и безпринципна политика обслужва лич-
ни и котерийни интереси. 

Политиката е средство, чието умело използване мо-
же да осигури добруване на хората. Състои се от механизми 
и начини на действие за постигане на определени социално-
икономически и политически цели12. Към тях се отнасят 
преди всичко правни разпоредби и закони, избори за ръко-
водни държавни органи, създаване на държавни институ-
ции. Политиката включва и преговори, взаимни отстъпки и 
компромиси. С тяхна помощ може да се постига съгласие по 
важни национални и международни въпроси. 

Политиката се определя от икономически инте-
реси. Това са интереси на икономически организации, отдел-
ни индивиди, групи, слоеве, класи, народи. Неслучайно в сре-
дата на XIX в. изтъкнатият английски държавник лорд Пал-
мерстън заявява, че “Великобритания няма вечни приятели 
и врагове, а има вечни интереси”. Създателят на съветската 
държава В. И. Ленин стига до извода, че политиката е “кон-
центриран израз на икономиката” (в смисъл на икономи-
ческите интереси на хората и нациите). Икономическите ин-
тереси лежат в основата на всяко социално-политическо 
мероприятие или сътресение. С тях са свързани почти всич-
ки обществени събития и прояви, като се започне от вой-
ните за завладяване на територии и петролни находища и 
се стигне до стачките на обикновените хора за повишаване 
на заплатите и пенсиите. 

Политиката почива на определени политически 
принципи. Това са изходните начала, правилата, традиции-
те, привичките, обичаите, от които хората изхождат при из-
                                                

12 Политиката е средство, “оръжие, с което могат да се направят най-голе-
мите чудеса на тоя свят”. Вж. Стамболийски, Ал. Избрани произведения. Изд. на 
БЗНС, С., 1979, с. 59. 
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разяване на гледища, вземане на решения и предприемане 
на действия. Великите исторически личности изпреварват 
развитието на обществото и предвиждат хода на настъпва-
щите обществени събития. Ръководят се от принципите и 
идеите за демокрация и справедливост, относително равен-
ство между хората и нациите, добросъседство и неутрали-
тет във външната политика, взаимоизгодно международно 
сътрудничество и интеграция. 

Добрата политика има ясни стратегически цели. Тях-
ното определяне става след задълбочени анализи и точна 
оценка на достигнатото равнище на развитие на общест-
вените отношения. Политика, която се води без план, е об-
речена и завършва печално, когато се осъществява непох-
ватно.  

Политиката е изкуство да се постига възможното. 
В политическия живот трябва да се прави не онова, което е 
желано, а онова, което е възможно и необходимо да стане. 
През 1967 г. по повод приемането на Англия в Европейс-
ката общност великият френски президент и оратор гене-
рал Де Гол посочва, че в зависимост от това дали се държи 
сметка за действителността или не, политиката може да бъ-
де твърде плодотворно изкуство или празна утопия. 

Политиката в съвременните държави може да се оце-
нява по редица критерии:  

• растеж на производителните сили;  
• увеличаване на държавната мощ;  
• повишаване на жизнения стандарт на населението.  
Съобразно с постигнатите резултати политиката би-

ва разумна или фриволна, плодотворна или опропастител-
на, съзидателна или разрушителна, научно обоснована или 
авантюристична, протекционна или либерална, интеграци-
онна или автаркична, народополезна или олигархична.  

В зависимост от сферата на приложение политиката 
може да бъде: глобална, международна, отбранителна, да-
нъчна, външнотърговска, жилищна, парично-кредитна, ва-
лутна, социална, аграрна. 
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Изпълнението на политическите идеи, намерения и 
принципи се осъществява едва след като настъпи подхо-
дящият момент13. 

Най-подходяща ситуация за извършване на социал-
ни реформи и преобразувания се създава тогава, когато 
“върховете” (управляващите) не знаят или са безсилни да 
решават натрупалите се икономически и други проблеми, а 
“низините” (обикновените граждани) не могат повече да 
търпят човешките неправди и да бъдат управлявани по ста-
рому. Нужна е и ръководна политическа сила, въоръжена с 
прогресивни идеи, които да завладеят умовете и сърцата на 
широките народни маси. 

Политиката се осъществява от политически лич-
ности. Малцина от тях постигат величие и благополучие. В 
историята вършат велики дела онези политически деятели, 
които служат безкористно, искрено и всеотдайно на наро-
да. Те притежават нужните политически качества: сме-
лост, честност, ерудиция, прозорливост, целеустременост, 
самопожертвувателност, красноречие. 

Всяка политическа личност е рожба на своето време. 
Американският президент Ейбрахам Линкълн посочва, че 
“само събитията правят президента”14.  

Невинаги обаче обществените събития изтласкват на 
върха на държавната пирамида най-достойните политици. 
Твърде често на политическата сцена се появяват карие-
ристи, т.е. политици без идеали и морални добродетели. Те 
използват държавната власт за лични облаги. При това си 
служат с демагогия, лукавство и популизъм15. Злепоставят 
своите политически противници и ги подлагат на преслед-
ване и репресии. 
                                                

13 През 70-те години на ХХ в. английската държавничка Маргарет Тачър 
успява “да улови  момента”, представяйки атрактивна жилищна и данъчна полити-
ка и става лидер на Консервативната партия. Вж. Маргарет Тачър. Пътят към властта. 
Изд. “Слънце”, С., 1996, кн. 3, 283–334. 

14 Сандбърг, К. Абрахам Линкълн. Изд. на ОФ, С., 1963, с. 110. 
15 Според древногръцкия философ Сократ най-голям измамник в дадена стра-

на е некадърният политик, защото е измамил народа, че умее да управлява държава. 
Вж. Ксенофонт. Сократически съчинения. Изд. “Народна култура”, С., 1985, с. 45. 
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Практиката потвърждава тезата на великия българ-
ски политик и държавник Александър Стамболийски, че 
“искрената и честна политика си остава най-добрата”16. 
Чрез такава политика се осигуряват благоприятни условия 
за ускорено развитие на човешкото общество. 

Съвременното човечество се нуждае от държави и 
политика, които способстват за съчетаване на индивидуал-
ните, груповите и националните интереси. В отделните дър-
жави и междудържавни общности трябва да се създават 
предпоставки за формиране и развитие на относително спра-
ведливи и солидарни обществени отношения.  

Практиката показва обаче, че през последните ня-
колко десетилетия това не може да се постигне чрез прила-
гане на неолиберална евроатлантическа политика. Тази 
политика, наричана още “шокова терапия”, или “Вашинг-
тонски консенсус”, е пригодена за присвояване на държав-
ни имоти и пари от банкери, олигарси и мафиоти. Нейните 
механизми (реституция, приватизация, либерализация на 
лихвите и цените, на митническите и валутните режими) 
демагогски се причисляват към икономическите категории 
“структурна реформа” и “преход към пазарна икономика”. 
Още от 1990 г., когато у нас започна тяхното прилагане, са 
ликвидирани хиляди предприятия и са разграбени национал-
ни богатства за около 150 млрд. евро, или близо 200 млрд. 
щатски долара. Милиони българи са оставени без възмож-
ност да си намерят работа в страната и са принудени да 
емигрират в чужбина. 

Ето защо е необходимо в нашата страна да се прила-
га народополезна политика. Решително трябва да бъде ог-
раничено използването на инструменти на неолибералната 
евроатлантическа политика.  

Засега българската народополезна политика може 
да обхваща:  
                                                

16 Стамболийски, Ал. Какъв трябва да бъде политикът. Академично изда-
телство на ВСИ, Пловдив, 1999, 44–45. 
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• мерките за ограничаване или премахване на експло-
ататорски и ограбващи работния народ механизми – коло-
ниален валутен борд, високи (над 5 %) лихви, спекула, рен-
тиерство, приватизация на държавна и общинска собстве-
ност;  

• политиката на развитие на неприкосновен държа-
вен стопански сектор със собствени банки, застрахователни 
компании и външнотърговски предприятия;  

• държавния контрол върху външната търговия;  
• политиката на интеграция на българската иконо-

мика в европейските стопански структури и на създаване 
на общ българо-руски пазар;  

• извеждането на българската държава от военните 
структури на междудържавния блок НАТО;  

• социалната политика, чрез която се осигурява под-
ходяща работа за всеки трудоспособен член на обществото, 
безплатно здравеопазване и образование и спокойни ста-
рини. 

Главна насока на българската народополезна поли-
тика е сближението и сътрудничеството на България с 
братска Русия. Настъпилите след 1989 г. икономически и 
политически събития показват, че в нашата страна не мо-
же да се развива национално производство без свободен 
достъп на местните производители до необятните руски 
пазари (през 80-те години на ХХ в. на руските пазари 
ежегодно са пласирани български стоки на стойност близо 
11 млрд. долара, а сега – под 1 млрд. долара). 

След присъединяването (2007 г.) на България към 
Европейския съюз (ЕС) у нас вместо да се повишава народ-
ното благосъстояние постоянно се усилва демографската 
криза и се изострят социалните проблеми (безработица, 
бедност) на нацията. Много факти доказват, че в рамките 
на този съюз българските граждани се обричат да произ-
веждат предимно селскостопански култури като рапица и 
слънчоглед (суровини за олио и основно на биогориво) и да 
извършват обслужващи туристически и други дейности.  
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Европейският съюз е акционерна икономическа и 
политическа организация, която се управлява от САЩ и 
Германия, където все още има десетки хиляди американ-
ски войници и офицери. Този съюз може да стане обикно-
вена асоциация за свободна търговия или да се разпадне, 
ако между него и САЩ бъде подписан подготвеният про-
ект на споразумение за Трансатлантическо партньорство 
за търговия и инвестиции. Очаква се въз основа на това 
споразумение да се пристъпи към формиране на свободен, 
безмитен американо-европейски пазар чрез премахване на 
митническите бариери и на отпусканите от еврофондовете 
селскостопански субсидии. Евентуалното премахване на ми-
тата в търговията между Америка и страните – членки на 
Евросъюза, неминуемо ще доведе до подкопаване на фунда-
мента, върху който е основана и се крепи тази междудър-
жавна политико-икономическа общност.      

При съществуващата обществена система в Европа и 
света е много трудно да бъде постигнато мечтаното обе-
динение на европейските държави. Към тази заветна цел 
следва да се върви, като се извършват дълбоки социални 
преобразувания в страните и се променят принципите и на-
соките на тяхната политика. 

3. Особености на аграрната политика 
В началото на XXI в. човечеството постига научно-

технически напредък, който позволява да се включват в 
оборот нови земеделски земи17, механизирано и автомати-
зирано да се отглеждат земеделските култури и животни и 
да се получават високи добиви. Темповете на растеж на сел-
скостопанското производство са по-високи от тези, с които 
нараства броят на населението на нашата планета18.  
                                                

17 Сега обработваемите площи на земната повърхност съставляват 15 млрд. 
дка, или 8 % от земната повърхност. 

18 През 1798 г. поп Малтус в своето съчинение за народонаселението твър-
ди, че  населението ще нараства в геометрична прогресия (1+2+4+8+16+32 и т.н.), а 
производителността на земята – в аритметична прогресия (1+2+3+4+5+ и т.н.). 
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През последните десетилетия непрекъснато се сък-
ращава времето, през което този брой се удвоява. В нача-
лото на новата ера населението на Земята наброява 200 млн. 
души. През 1830 г., т.е. за 18 века, достига 1 млрд. души. 
След това само за около 170 години то се увеличава на 
около 6 млрд. души19. 

Днес само в индустриалните държави (САЩ, Фран-
ция, Германия и др.) се получава свръхпроизводство на 
селскостопанска продукция. В тях се използват сравнител-
но най-много трактори, минерални торове, средства за рас-
тителна защита и други на декар обработваема земеделска 
площ. Годишното потребление на месо на човек от населе-
нието е около 100–110 килограма. 

Особено трудно е осигуряването на храни в разви-
ващите се държави, където живее над 70 % от световното 
население, а се произвежда едва една трета от световното 
производство на зърно. В повечето от тях темповете, с кои-
то се увеличава броят на населението, започват да изпре-
варват тези на производството на хранителни продукти от 
първа необходимост. Доставят се значителни количества 
храни от индустриално развитите държави. Милиони хора 
гладуват или умират от глад. 

Премахването на глада в света изисква да се реали-
зират мерки за успешното решаване на аграрния въпрос. 
Необходимо е да се създадат предпоставки за фoрмиране и 
развитие на поземлени, икономически и организационни 
отношения между хората, при които постоянно да се пови-
шава интересът на земеделските стопани да произвеждат 
повече и по-качествени селскостопански суровини и хра-
нителни стоки. Тази задача става все по-актуална и общест-
вено значима на фона на непрекъснатото социално разслоя-
ване на световното население. Нейното изпълнение е про-

                                                
19 Броят на населението се увеличава, както следва: за 100 години (1930 г.) 

става 2 млрд. души; за 30 години (1960 г.) – 3 млрд. души; за 15 години (1976 г.) –  
4 млрд. души; за 12 години (1988 г.) – 5 млрд. души; за 11 години (1999 г.) – 6 млрд. 
души. (През периода 1988–1998 г. средногодишният прираст на населението е око-
ло 100 млн. души). 
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диктувано и от растящата дистанция между малка група 
свръхбогати индустриални държави и десетки крайно бед-
ни развиващи се страни. 

Още в изготвения през 1999 г. (по поръчение на ръ-
ководители на Програмата за развитие на Организацията 
на обединените нации – ООН) Доклад за развитието на чо-
века20 се казва, че само една пета от световното население 
притежава над 80 на сто от получавания брутен вътрешен 
продукт в света. На друга една пета от жителите на нашата 
планета се пада едва един процент от световния БВП. Бро-
ят на бедните хора по света превишава 5 млрд. души, а от 
тях 1 млрд. души страдат от хронично недояждане. Ежегод-
но умират от глад милиони деца. 

В зависимост от насоките на развитие на национал-
ните и междудържавните отношения се определят и меха-
низмите на аграрната политика. Прилагат се различни 
форми, методи и средства за въздействие върху развитието 
на аграрния сектор и потреблението на пресни и прерабо-
тени селскостопански стоки. 

 Аграрната политика е част от общата политика на 
дадена държава или междудържавна общност. За разкриване 
на нейната същност, обхват и насоки е целесъобразно да се 
разгледа ходът на производствения процес в селското сто-
панство. 

Съвременното селскостопанско производство се осъ-
ществява под въздействието на три основни фактора: труд, 
земя, капитал.  

Трудът е целесъобразна мисловна и физическа 
дейност на човека за създаване на потребителна стойност 
(благо). Всеки продукт е сбор от два елемента – природно 
вещество и труд. По този повод още през 1667 г. в “Трактат 
за данъците и налозите” английският икономист Уйлям Пе-
ти пише, че трудът е бащата на вещественото богатство, а 
земята е неговата майка21. Дадена вещ или благо има стой-
ност, защото е продукт на човешкия труд. 
                                                

20 В. „Пари”, 13.VII.1999 г. 
21 Маркс, К., Ф. Енгелс. Съч. Изд. на БКП. С., 1968, Т. 23, с. 56. 
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Земята е всеобщо средство на труда. Нейното учас-
тие в производствения процес се определя от поземлената 
собственост, естественото плодородие на почвата и негово-
то подобряване на основата на допълнителни вложения. 

Капиталът е продукт на работната сила, която се 
отличава от другите стоки по това, че може да създава 
стойност, по-голяма от необходимата за нейното възпроиз-
водство22. 

Една част от капитала, която се преобразува в сред-
ства за производство, не променя величината на своята стой-
ност по време на производствения процес, а влиза в ново-
произведения продукт, поради което се нарича постоянен 
капитал. Друга част от капитала се превръща в работна си-
ла, която, освен за своето възпроизвеждане, създава нова 
принадена стойност. Ето защо тази част на капитала се смя-
та за променлив капитал. 

Трите производствени фактора (труд, земя, капитал) 
са обект на аграрната политика. В зависимост от целите на 
тази политика и интересите, които изразява, се определя 
начинът на земеделско производство. 

Аграрната политика е съвкупност от ръководни 
начала, механизми и начини на действие за регулиране 
на развитието на селското стопанство и свързаните с 
него промишлени и други отрасли. Главната ѝ цел е оси-
гуряването на пълно и ритмично снабдяване на населе-
нието с пресни и преработени селскостопански продукти. 
Аграрната политика може да има и по-близки цели – да се 
откриват възможности за повишаване на производителност-
та на земеделския труд (произведената чиста селскостопан-
ска продукция на един зает) и да се осигуряват високи до-
ходи и солидни пенсии на земеделските производители.  

Друга цел на аграрната политика е постоянното на-
маляване на относителния дял на произвежданата селскосто-
                                                

22 През ХІХ в. капиталът се описва като боязлив и сговорчив. Щом започне 
да носи печалба над 100 %, погазва всички човешки закони, а при 300 % е склонен 
да извърши всякакво престъпление. Вж. пак там, с. 762.  
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панска продукция в обема на БВП и на пряко заетите в сел-
ското стопанство. Това трябва да се съпровожда със създа-
ване на странична, неселскостопанска дейност в селата и с 
откриване на нови работни места. 

Ръководни принципи на аграрната политика могат 
да бъдат:  

• свободата при избора на формите на собственост и 
стопанисване на земеделски земи;  

• държавното регулиране и субсидиране на земедел-
ското производство и износа на храни;  

• преодоляването на противоречията между градско-
то и селското население. 

Oсновен принцип на аграрната политика може да бъ-
де създаването и поддържането на държавни хидромелио-
ративни системи и полигони за противоградова защита, ве-
теринарномедицински служби, агрохимични, консултантски и 
информационни центрове. Държавата трябва да се грижи и 
за селскостопанската наука и подготовката на селскосто-
пански специалисти със средно и висше образование. 

В съвременните индустриално развити държави се 
прилагат разнообразни икономически, юридически и орга-
низационни механизми за регулиране на селскостопан-
ското производство. Към тях се отнасят икономически ин-
струменти като кредити, изкупни цени, преки субсидии, 
експортни субсидии, митни сборове, данъци. 

В “арсенала” на съвременната аграрна политика най-
често се използват следните методи и начини на действие: 

• реформиране или смяна на поземлената собстве-
ност;  

• развитие на семейни и колективни земеделски сто-
панства;  

• райониране на земеделските култури и селскосто-
панските животни; 

• изграждане на широка мрежа от кооперативи за об-
служване и снабдяване на земеделските производители със 
средства за селскостопанско производство, както и за съхра-
няване, преработка и пласмент на селскостопански стоки;  
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• интеграция на земеделски стопанства с преработ-
ващи предприятия и обслужващи дейности;  

• създаване на организации за международно сътруд-
ничество23. 

Сега главно в индустриално развитите държави се 
води механизирано, ефективно и конкурентоспособно зе-
меделие. Произвеждат се подходящи минерални торове и 
препарати, високопроизводителни машини и съоръжения за 
селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. 
В страни, където липсва такава индустрия, е почти невъз-
можно да се осъществява интензивно и печелившо земеде-
лие. Повечето земеделски производители не могат да аку-
мулират нужните им парични ресурси за снабдяване със 
скъпоструващи селскостопански машини, минерални торове 
и химични препарати от чужбина.  

В епохата на високите технологии се осъществяват 
главно два типа аграрна политика: 

• протекционна – осигуряваща държавно покрови-
телство на земеделските производители; 

• неолиберална – състои се предимно от пазарни 
подходи и механизми за развитие на аграрните отношения 
в национален и международен мащаб. 

В индустриално развитите и социално ориентираните 
държави се прилага протекционна аграрна политика. Чрез 
нея се способства за преливане на капитали от индустрията 
в земеделието за известно изравняване на средната норма на 
печалбата и за поддържане на високо равнище на доходите 
на земеделските производители. Това е продиктувано от ре-
дица обстоятелства:  

• зависимост на селскостопанското производство от 
биологични и почвено-климатични условия и фактори;  
                                                

23 Международното сътрудничество се осъществява от редица организации 
при Организацията на обединените нации: Организация по земеделие и прехрана 
(ФАО); Международна банка за възстановяване и развитие; Конференция на ООН 
по търговията и развитието (УНКТАД) и др. Тяхната дейност намира израз в раз-
работване на препоръки за използване на технологии, пестициди, регулиране на 
международната търговия с хранителни стоки и т.н., а също и в оказване на финан-
сова и материална помощ на развиващите се страни.  



 34 

• дълъг период (1–3 г.) до встъпване в продуктивна 
зрелост на отглежданите растения и животни;  

• нисък (поради все още голямата употреба на жив 
труд) органичен състав на земеделския капитал;  

• слаба възвръщаемост на влаганите в аграрния сек-
тор капиталовложения и понасяне на огромни загуби на па-
ри, материали и труд през годините, когато има засушава-
ния, градушки и други природни бедствия. 

В този смисъл протекционната аграрна политика е 
свойствена главно на индустриално развитите и социално 
ориентираните държави. В тях се проявява разбирането, че 
обществото трябва да осигурява високи доходи на земедел-
ските производители, които произвеждат хранителни и дру-
ги жизнено необходими стоки за населението. 

Засега на редица източноевропейски страни, а също 
и на развиващите се държави, се налага неолиберална аг-
рарна политика. Тя се състои от методи, начини и сред-
ства за прехвърляне на държавната собственост в частни 
ръце и за премахване на определените от държавата про-
текционни ценови, валутни и митнически режими. 

След 1989 г. у нас също се осъществява неолиберал-
на политика, включваща: .  

• либерализация на външната търговия (1990 г.);  
• либерализация на цените на стоките и повишаване 

на основния лихвен процент на над 30 на сто (през 1991 г., 
когато у нас делът на държавната собственост превишава 
90 %);  

• насилствена ликвидация на трудовите кооператив-
ни земеделски стопанства и на държавните земеделски сто-
панства;  

• раздробяване на поземлената собственост;  
• приватизация на държавните машиностроителни, 

хранително-вкусови и химични заводи. 
Продължителното прилагане на неолиберална аграр-

на политика у нас и в други източноевропейски страни се 
характеризира с все по-лоши социално-икономически ре-
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зултати. То води до рязък спад на производството и пот-
реблението на хранителни продукти, до нарастване на броя 
на бедните и безработните селски жители, до увеличаване 
на вноса и намаляване на износа на пресни и преработени 
селскостопански стоки. 

Тези негативни резултати са красноречиво доказа-
телство, че е назряла необходимостта в България да се пре-
мине от неолиберална към протекционна аграрна поли-
тика. Нашата аграрна политика умело и целенасочено тряб-
ва да се адаптира към прилаганата в ранния Европейски съ-
юз протекционна обща аграрна политика.   
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ІІ. ПОЗЕМЛЕНА ПОЛИТИКА 
1.  Видове поземлена собственост 
Собствеността е имуществено отношение между хо-

рата. То се появява по повод притежаването на земя, мате-
риални и духовни ценности и изразява цяла гама от иконо-
мически интереси. 

Както е известно, през диваческия и по-голямата част 
от варварския период на човешкото развитие хората нe при-
тежават собственост върху земеделските земи. 

Нейното възникване става на прага на цивилизаци-
ята, когато индустрията и преработката на природни про-
дукти бурно се развиват. Следва появата на редица истори-
чески форми на поземлената собственост – общинна, кла-
нова, робовладелска, феодална, капиталистическа, социалис-
тическа. 

Развитието на поземлената собственост се осъщест-
вява под влияние на постоянно развиващите се обществени 
производителни сили и главно на оръдията на труда (плуг, 
парна машина, трактор, комбайн и т.н.). Нейните метамор-
фози стават с помощта на провежданата от господстващата 
обществена класа политика. 

Близо пет века (от последната третина на ХV в. до 
началото на ХХ в.) продължава формирането на съвре-
менната фермерска поземлена собственост. Този процес 
протича по еволюционен и революционен път. Самото прех-
върляне на поземлената собственост от едни ръце в други 
става чрез ужасяващи завоевания, грабежи, жестокости и 
насилия. В летописите на човечеството то е записано с по-
тоци от кръв и огън. 

По еволюционен път се формират фермерските зе-
меделски стопанства в западноевропейските държави. Така 
в Англия и Шотландия процесът на експроприация на зе-
мята на селския производител, на селянина (крепостно или 
феодално зависим), както и на държавните имения, църк-
вите и общините протича сравнително по-дълго време и с 
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участие на законодателната власт. През посочения период с 
тази власт разполагат предимно едрите земевладелци и пред-
ставителите на зараждащата се буржоазна класа. Те приемат 
закони, чрез които завладяват земите на селяни, държавни 
имения, общини, църкви и манастири1. 

През 1572 г. английската кралица Елизабет издава 
закон за убиване на обезземлените и принудени да просят и 
крадат бедни бежанци. Към края на ХVІ в. в Англия се ек-
зекутират чрез обесване стотици хиляди прогонени от зе-
мите им селяни. 

По законодателен ред се заграбват и земите на дър-
жавните имения. През втората половина на ХVII в. едрите 
земевладелци приемат специален закон, който им дава пра-
во да присвоят тези имения.  

По подобен начин се създават съвременните семей-
ни (фермерски) земеделски стопанства в повечето за-
падноевропейски държави. Определени лица с насилие и 
самоуправа завладяват разположените в съседство парцели 
земя и образуват едно землище. 

Фермерските земеделски стопанства възникват и чрез 
национализация на земята. Към национализация почти ви-
наги се стреми най-вече буржоазията, която желае да изземе 
земята на помешчиците и феодалите. В този смисъл нацио-
нализирането на земята се смята за демократична мярка. 

Още през ХІХ в. прогресивни мислители доказват, 
че национализацията на земята е необходима само в стра-
ни, в които по-голямата част от нея принадлежи на ограни-
чен брой земевладелци (Англия и Русия). Това позволява 
национализацията на земята да стане с акт на парламента. 
В другите държави, в които земята е разпокъсана на дребни 
участъци, те препоръчват да се извършва доброволно коо-
периране на бедните и средните земевладелци. 

                                                
1 През първата половина на XV в. в Англия селяните, които обработват 

земята, биват гонени и лишавани от имотите им чрез измама, насилие или прину-
дителна продажба. Вж. Мор, Т. Утопия. Партиздат, С., 1970, 77–78. 
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По своеобразен начин се национализира земята в 
САЩ и в Нова Зеландия. В тези държави още през ХIХ в. 
се въвеждат буржоазно-демократични форми на държав-
но управление. През втората половина на ХІХ в. в САЩ се 
извършва специфична национализация на земеделската зе-
мя, чийто размер е около 4 млрд. декара. Гражданската вой-
на унищожава робовладелските латифундии. Държавата под 
ръководството на великия президент Абрахам Линкълн раз-
дава (на символична цена) парцели на отделни лица. 

Безвъзмездна национализация на земята се извърш-
ва в Съветска Русия (1917 г.) и в Република Куба (1959 г.). 
В Русия национализираната земя се раздава за вечно полз-
ване предимно на безимотни и малоимотни селяни. В Ку-
ба се национализира земята на латифундистите, основната 
част от която са големите плантации със захарна тръстика. 
Тази земя се предоставя за организиране на държавни име-
ния, понеже нейното парцелиране ще доведе до прекъсване на 
технологичните процеси при отглеждането на захарна тръс-
тика и производството на захар.  

В средата на ХХ в. национализация на земята (около 
1,3 млрд. дка) се извършва и в Китай. Върху тази основа се 
създават комуни за общо стопанисване на земята. В начало-
то на 80-те години под напора на селяните земята (разде-
лена на малки парчета) се предоставя за ползване (под фор-
мата на акорд или аренда) на семейни стопани. Това става 
съобразно с китайската специфика: малоземие (под 1 дка 
земя на човек от населението в страната); значителен дял 
(70 %) на селските жители; монокултурно земеделие – глав-
но зърнопроизводство, в т.ч. ориз. 

Китайските учени смятат, че национализираната зе-
мя не трябва да се реституира или приватизира, защото част-
ната собственост върху земята е причина за множество чо-
вешки трагедии, разпри и кръвопролития.  

В Израел земята (над 4 млн. дка) е държавна соб-
ственост, тъй като след Първата световна война евреите я 
изкупуват от араби. 
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За целта е създаден специален Еврейски национа-
лен фонд, в който разпръснатите по целия свят евреи вна-
сят пари. След признаването на държавата Израел (1948 г.) 
над 90 % от нейната територия вече е изкупена от фонда и 
става обща еврейска собственост. Върху общата поземлена 
собственост се създават селскостопански комуни (кибуци) 
и кооперативи. 

Чрез национализацията на земята и нейното “освобож-
даване” от едрите земевладелци се дава възможност на дър-
жавата лесно и безплатно да предоставя на непосредствените 
производители определен размер земя за вечно владение. 
Следователно национализацията е еднократен политически 
акт за справедливо разпределяне и ефективно стопанисване 
на земята. От политико-икономическа гледна точка съвре-
менните човешки общности и нации не са собственици на 
земята. Те са само нейни владелци, използващи природните 
ѝ качества, и като добри глави на семейства са длъжни да я 
предоставят подобрена на следващите поколения.  

Сега в отделните държави има различни видове по-
землена собственост – държавна, индивидуална, общинска, 
църковна, кооперативна.  

Половината от обработваемата земя в света е държав-
на собственост. Държавни са земеделските земи в Украйна, 
Китай, Куба и Израел. В САЩ близо 1 млрд. дка (около една 
четвърт от земята) са собственост на държавата. Значителни 
количества държавни земи има и в други големи държави. 

Другата половина от обработваемата земя в света 
принадлежи на индивидуални земевладелци, общини, цър-
кви, финансови и застрахователни компании. Има и страни 
(Унгария и др.), където част от земеделските земи са ко-
оперативна собственост, тъй като са закупени от отделни 
кооперативи. 

По-голямата част от земята в света се обработва от 
нейните собственици. Останалата земя се стопанисва под 
формата на аренда. 
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Обработваемата земя на нашата планета е разделе-
на на милиони участъци. Повечето от тях се обработват в 
семейни, кооперативни, акционерни и държавни земедел-
ски стопанства. В съвременните семейни ферми се очерта-
ва тенденция на намаляване на броя на постоянно заетите 
наемни работници. Основните операции при отглеждането 
на селскостопанските растения (сеитба, торене, пръскане, 
прибиране) и животни (хранене, поене, доене) са механи-
зирани. Сякаш се изпълнява лозунгът “Земята принадлежи 
на тези, които искат и могат да я обработват.” 

  2. Политика на социализация и колективно  
    стопанисване на земята 
При управлението на комунистическите и работни-

ческите партии в редица страни от Европа, Азия и Латин-
ска Америка2  се извършва социалистическо преустройство 
на селското стопанство. Преустройството преминава през 
следните етапи:  

• социализация на земята чрез нейното отнемане от 
едрите земевладелци и раздаване на безимотни и бедни се-
ляни (на уравнителни начала);  

• колективизация на едноличните земеделски сто-
панства. 

Сега на колективни начала се обработва значителна 
част от обработваемата земя. Върху колективно стопанис-
ваната земя се трудят стотици милиони селяни. 

Социалистическото преустройство на селското сто-
панство в източноевропейските страни започва с аграрни 
реформи. Началото им се поставя в Съветска Русия с прие-
мането (1917 г.) на Декрета за земята. В него се определят 
начините, формите и средствата за национализация и сто-
панисване на землените ресурси на страната. В изпълнение 
на посочения декрет се конфискува земята на помешчици-
те. Една част от нея се предава за вечно владение на бед-
                                                

2 Русия, България, Унгария, Полша, Румъния, Чехословакия, Югославия, 
Китай,  Монголия, Виетнам, Северна Корея и Куба.  
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ните и средните селяни, а друга – на създадените държав-
ни и кооперативни земеделски стопанства. 

През 2002 г. в Русия се приема закон, който позволява 
на руските граждани да продават и купуват предоставените 
им за вечно владение държавни земеделски земи. С този акт 
фактически се извършва денационализация на руската земя. 

Малко по-различен е подходът при извършване на 
аграрните реформи в другите източноевропейски страни 
(България, Унгария, Полша, Румъния и Чехословакия). След 
1945 г. в тези страни се отнема (включително и чрез изку-
пуване) земята на едрите земевладелци, която превишава 
максималния размер, установен от Закона за аграрната ре-
форма3. Отчуждава се земята и инвентарът на привържени-
ците на фашизма в Полша, Чехословакия и Югославия. От 
отчуждената и конфискувана земя в отделните страни се 
формира поземлен фонд. Половината от него се разпределя 
и предава (почти безвъзмездно) в частно владение на без-
имотните и бедните селяни. Останалата част се предоставя 
на създадените държавни и кооперативни земеделски сто-
панства. 

Очевидно чрез осъществяване на аграрните рефор-
ми се постига относително равенство в използването на зе-
мята от селското население и се повишава неговата трудова 
активност. Само за няколко години селскостопанското про-
изводство в страните се увеличава близо два пъти. Заедно с 
разгръщащата се индустриализация на националните сто-
панства и миграцията на селските жители нараства търсе-
нето и потреблението на земеделски стоки. Предполага се, че 
тяхното производство ще се увеличава в едри кооператив-
ни земеделски стопанства и се предприема кампания за ма-
сово коопериране на дребните и средните индивидуални 
стопани. 

                                                
3 Максималният размер земя, който може да притежава едно семейство в 

България, е от 200 до 300 дка (Добруджа), в Румъния и Чехословакия – 500 дка, в 
Унгария – 570 дка, в СФРЮ – 350 дка (от 1953 г. – 100 дка). 
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            Както в Русия, така и у нас колективизацията се из-
вършва кампанийно, без строго съблюдаване на демокра-
тичните принципи (доброволност, постепенност, убеденост) 
и преди да са осигурени машини за обработка на предоста-
вените за колективна обработка частни земи. Едва по-късно 
в кооперативните земеделски стопанства намират по-широ-
ко приложение различни видове трактори, комбайни и дру-
ги селскостопански машини и технологии. 

В източноевропейските страни преобладават коопе-
ративите, чиято колективно стопанисвана земя е собстве-
ност на кооператорите. В Русия, Украйна и отчасти в Пол-
ша кооперативите се създават на предварително национа-
лизирана земя. 

В Унгария и Чехословакия се запазва правото на чле-
новете на кооперативите да получават малка рента за внесе-
ната от тях земя. Много от кооператорите и техните наслед-
ници, които напускат селата, продават своята земя на коопе-
ративите. По такъв начин се увеличава делът на коопера-
тивната собственост върху земята. Така в Унгария със Зако-
на за земята до 1987 г. близо 60 % (около 33 млн. дка) от то-
гавашния размер на обработваемата земя на страната става 
собственост на селскостопанските кооперативи. 

При колективното стопанисване на земята в източно-
европейските страни се постига ускорено развитие на сел-
ското стопанство. Производството на зърнено-бобови кул-
тури се доближава до общоприетата норма – 1 тон зърно 
средногодишно на човек от населението4 (табл. 1). 

По добив на зърно на човек от населението повечето 
източноевропейски страни (въпреки използваната несъвър-
шена техника и загубата на около една трета от реколтата 
при прибирането, транспортирането, съхраняването и плас-

                                                
4 Експерти от ООН доказват, че във всяка държава трябва ежегодно да се 

осигурява по 1 тон зърно на човек от населението. По-голямата част (около 60 %) 
от това количество се употребява от животните за получаване на животински про-
дукти, около 20 % се изразходват за производство на хляб и хлебни изделия и 20 % 
остават за семена и държавен резерв. 
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мента5) не отстъпват на индустриално развитите държави, 
заемащи водещо място в световното зърнопроизводство.  
         Tаблица 1 

Средногодишно производство на зърно, мляко и месо 
(влючително сланина) на човек от населението през 

1987–1989 г. 

Страна Зърно, 
кг 

Мляко, 
кг 

Месо и сланина, 
кг 

България 919 283 87 
Унгария 1400 268 154 
Полша 684 414 76 
Румъния 871 207 70 
ОНД 689 370 68 
Чехословакия 763 452 103 
Гърция 476 178 54 
Франция 992 510 98 
Холандия 83 774 172 
САЩ 1046 266 113 
Канада 1741 314 110 
Югославия 653 199 66 

Източник. FAO. Production Yearbook. Vol. 43, 1989. 
Кооперирането на селските стопани се съпровожда 

с преминаване към машинна обработка на земята и непре-
къснато повишаване на обществената производителност на 
земеделския труд. Създават се едри масиви с трайни насаж-
дения и се въвеждат в експлоатация специализирани ферми 
за отглеждане на едър рогат добитък, свине и птици. Изпол-
зват се все по-големи количества минерални торове, средст-
ва за растителна защита, биологични и химични стиму-
латори. Чувствително се подобрява и селекционната рабо-
та. Неколкократно се увеличават добивите от земеделските 
култури и продуктивността на селскостопанските животни. 
                                                

5 През 1996 г. у нас се разразява хлебна криза, която е резултат от засушава-
нето, лошата реколта и от извършения преди това (1995 г.) износ на около 1 млн. то-
на зърнени храни от частни местни и отвъдокеански фирми и икономически групи-
ровки. 
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3. Политика на деколективизация в земеделието  
След Втората световна война (1945 г.) държавата 

СССР6 разширява своето икономическо и политическо вли-
яние в света. 

В редица страни от Източна и Централна Европа7 се 
налага еднопартийно държавно управление. Започва изграж-
дането на обществена система, известна като държавен со-
циализъм. 

При държавния социализъм почти всички основни 
средства за производство (в някои страни и земята) са дър-
жавна собственост. Управлението на производството и раз-
пределението на материалните блага е централизирано. Пър-
воначално държавният социализъм функционира под форма-
та на власт на работниците и трудещите се селяни. Тази сис-
тема на държавно устройство показва редица предимства:    

• липса на безработица;  
• осигуряване на безплатно образование и медицин-

ско обслужване на всеки член на обществото;  
• гарантиране на пенсиите и издръжката на старите 

хора;  
• централизирано набиране на парични ресурси, чрез 

които се изграждат обекти с общодържавно значение. 
През 80-те години на ХХ в. икономическото разви-

тие на източноевропейските страни изпада в застой. Систе-
мата на държавен социализъм става спирачка за по-ната-
тъшното усъвършенстване на обществените производителни 
сили. Появява се необходимост от нейното реформиране. 
Естественият ход на общественото развитие предполага ре-
формиране и преобразуване на държавния в народен (дър-
жавно-кооперативен) социализъм. 
                                                

6 Преди да се разпадне (1991 г.) СССР включва 15 републики: Русия, 
Украйна, Беларус, Молдова, Литва, Латвия, Естония, Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

7 Сега статистическите органи на Европейския съюз отнасят към страните 
от Източна и Централна Европа следните десет държави: Полша, Унгария, Чехия, 
Словакия, Словения, Румъния, България, Литва, Латвия и Естония. 
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В началото на 90-те години на XX в. в Русия и в 
другите страни от Източна и Централна Европа започва 
тотално разрушаване на системата на държавния социали-
зъм. Премахва се ръководната роля на комунистическите 
партии в държавите и се преминава към многопартийна 
(буржоазна) форма на държавно управление. Ликвидира се 
изгражданата десетилетия наред политическа надстройка 
(тайни служби, система за държавен контрол, доброволни 
отряди), призвана да пази огромната държавна собственост. 
Така се създават предпоставки за обсебване на държавни-
те банки и предприятия от местни и чуждестранни лица. 
Поставя се началото на преразпределяне и разграбване на 
натрупаното национално богатство.  

Поземлената реформа се състои главно в деколек-
тивизация на земеделските стопани.  

С оглед на това след 1989 г. в България, Унгария, 
Румъния, Чехия, ГДР (бившата), Словакия, Русия и други 
страни се приемат закони за земята. Чрез тях се цели по 
пътя на земеразделянето да се създават предпоставки за 
развитие предимно на семейни земеделски стопанства. 
Съгласно с приетия в Унгария закон всеки бивш земевла-
делец или кооператор (член на селскостопански коопера-
тив) може да получи минимум 160 декара земя, но при 
условие че за определен срок (например 10 години) сам я 
обработва.  

След 1989 г. в източноевропейските държави (без 
България) се търсят възможности за усъвършенстване на 
формата на колективно стопанисване на земята. В тях е 
дадено право на кооператорите за определен срок (около 
година) да решат дали да пререгистрират в съда своите ко-
оперативи. Повечето от тях отново се пререгистрират. То-
ва създава впечатлението, че в редица източноевропейски 
държави селскостопанските кооперативи остават непокът-
нати, особено онези, които се специализират в производст-
вото на зърно и фуражи. Други кооперативи се преобразу-
ват в акционерни дружества. Само незначителен брой от 
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тях се саморазпускат. В Унгария от функциониращите до 
1990 г. общо над 1340 кооперативни стопанства само 170 
са ликвидирани. В Чехия от близо 2 хил. селскостопански 
кооператива само 50 прекратяват своята дейност. 

Прилагането на тази политика се осуетява от претен-
диращите за световно господство представители на отвъд-
океанската финансова олигархия. При изпълнението на тех-
ните геостратегически планове през периода 1990–2000 г. 
повечето селскостопански производствени кооперативи на 
страните на Централна и Източна Европа се преобразуват в 
корпорации или ликвидирани. 

Впоследствие в Унгария, Чехия и други източноев-
ропейски държави много от земеделските производствени 
кооперативи прекратяват съществуването си. Някои от тях 
се трансформират в акционерни и други стопански органи-
зации, а други фалират главно поради финансови задълже-
ния към държавата (данъци, здравни и пенсионни осигу-
ровки). 

През 90-те години на ХХ в. в Украйна държавните 
земеделски земи (220 млн. дка) се разпределят между жи-
веещите в селата земеделски производители, пенсионери и 
селска интелигенция. Над 200 млн. дка, или над 90 на сто от 
тези земи, се оставят за стопанисване на петнадесетте хиля-
ди бивши селскостопански кооперативи (колхози), които се 
преобразуват в едри (по 50–100 хил. дка земеделска земя) 
агрофирми и арендни стопанства. Върху 18 млн. дка земе-
делски земи се създават около 43 хил. семейни ферми. По 
закон една семейна ферма може да притежава до 1000 дка 
земеделски земи. 

До 1990 г. в източните провинции на Германия 
(бившата ГДР) функционират около 4,5 хил. земеделски 
кооператива. От тях над 60 % са пререгистрирани в нови 
кооперации на собственици на земя и имущество, дружест-
ва с ограничена отговорност, събирателни и акционерни 
дружества. Новите юридически лица разполагат средно с 
по 10–13 хил. дeкара земя. Кооперативни и капиталови дру-



 48 

жества стопанисват и големи масиви държавни земи под 
формата на аренда. Върху земите на разпадналите се коо-
перативи в източните германски провинции се създават бли-
зо 25 хил. семейни стопанства. Всяко стопанство разпола-
га средно с 860 декара земя. 

Законът за приспособяване на земеделието в Гер-
мания не допуска реституция (възстановяване в старо прав-
но положение) на национализирани след Втората световна 
война земи на фашистки престъпници или на фамилни 
имения, чийто площи превишават 1000 декара. Тези земи 
остават в държавен фонд и се продават или дават под 
аренда. 

През 90-те години на ХХ в. в източноевропейските 
държави се води политика на приватизация и ликвида-
ция на държавните земеделски стопанства. Тяхното иму-
щество преминава в частни ръце, но земята остава държав-
на собственост и се обработва под аренда.  

Вследствие на провежданата глобална неолиберална 
политика за преразпределение на международните аграрни 
пазари и за деколективизация на земеделските стопани в 
източноевропейските страни намалява общото селскосто-
панско производство. За периода 1990–2000 г. то спада 
средно с около една четвърт (балтийски държави – с около 
50 %, Чехия – с 28 %, Словакия и  Унгария – с 25 %, Полша – 
с 20 %). 

Особено голям е спадът на производството на жи-
вотинска продукция и зеленчуци (България – с над 50 %, 
Унгария и Словакия – с 40 % и т.н.). 

През разглеждания период в източноевропейските 
държави рязко намалява и броят на животните. Броят на 
кравите в десетте страни от Източна и Централна Европа се 
редуцира с близо една четвърт, на овцете – с над 40 %. 
Най-много се съкращава броят на кравите в България, Чехия 
и Словакия; на овцете – в България, Полша и Балтийските 
държави.  
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4. Поземлената политика в България 
След Руско-турската война (1877–1878 г.) в Бълга-

рия е премахната едрата феодална собственост и по-голя-
мата част от земеделската земя става притежание на дребни 
земевладелци. Поземлените площи на отделните стопани 
се разделят на малки ниви (парцели) главно въз основа на 
приетия либерален закон за наследството и на установения 
от буржоазната държава свободен поземлен пазар. 

Към края на 1934 г., когато се извършва преброява-
не в българската държава, обработваемата земя (ниви, естест-
вени ливади, трайни насаждения) е около 43 млн. дка, раз-
дробена на 12 млн. частни парцела. На наша територия фун-
кционират 885 хил. семейни земеделски стопанства, разпо-
лагащи средно с по около 50 дка землени площи, разделени 
на ниви (по 4 дка), разпръснати на различни места в сел-
ското землище. Чифликчийските стопанства с по над 500 дка 
земя са около 270 броя. Тези и другите едри стопанства 
(с по над 200 дка земеделска земя) притежават около 2 % 
от стопанисваната земя в страната. Над една трета (близо 
310 хил. броя) от общия брой на земеделските стопанства 
имат по около 20 дка земя под формата на 9 разпръснати 
парцела. Делът на безимотните домакинства в селата е 13 %.  

В България се води екстензивно земеделие преди и 
по време на Втората световна война (1939–1945 г.). Харак-
терно за него е, че оранта на земята се извършва основно с 
дървени рала, окопаването на окопните култури (царевица, 
слънчоглед лозя) – с мотики, а вършитбата (отделянето на 
зърното от класовете) – с теглени от волове или коне ди-
кани (сковани дъски с набити остри кремъци). При про-
изводството (оран, сеитба, вършитба) и транспортирането 
на земеделските продукти се използва тягата на животни 
(коне, мулета, магарета, волове, крави и биволи). Големи-
те стопанства в страната разполагат с около 2500 трактора, 
повечето от които се използват за двигатели на вършачки. 
Тези стопанства притежават и няколко хиляди сеялки и 
жътварки, теглени от животни.  
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В маломерните (по 3–4 дка) ниви трудно могат да се 
използват ефикасни напоителни системи и широкозахватни 
и високопроизводителни машини, включително за торене и 
пръскане с препарати. Главно поради това от отглежданите 
на тях селскостопански култури се получават ниски средни 
добиви на декар земя.   

През 1939 г., която е най-плодоносната в капита-
листическа България (1879–1944 г.), средните добиви от 
основните земеделски култури са: пшеница – 137 кг/дка; 
ечемик – 149 кг/дка; царевица – 139 кг/дка (през периода 
1986–1989 г., когато у нас функционират едри и механи-
зирани социалистически земеделски стопанства, средните 
добиви от тези култури са 400–500 кг/дка). 

В дребните семейни стопанства земята се обработ-
ва от техните собственици, а тази на чифликчиите и дру-
гите едри земевладелци – от аргати, арендатори и сезонни 
наемни работници. Селското стопанство има натурален ха-
рактер, т.е. селскостопанските култури и животни се от-
глеждат предимно за задоволяване на потребностите от хра-
на и облекло на семействата на селските стопани. В селата 
има т.нар. скрита безработица, възлизаща на около един 
милион души, или около една пета от селското население.  

Дни преди вероломното нахлуване (22 юни 1941 г.) 
на германски военни части в Съветския съюз българските 
монархо-фашистки власти приемат и обнародват Закон за 
кадастър и комасация, чрез който (чл. 5) се изисква да се 
създават условия за „кооперативно стопанисване на земи-
те”8. Целта е да се улесни машинното обработване на зе-
меделската земя чрез комасиране, събиране на частните 
полски имоти от една местност и обединяването им в го-
леми землени блокове.  

След тригодишна война на съветска земя, през лято-
то на 1944 г. Червената армия прогонва германските 
окупатори от територията на Съветския съюз. После ар-

                                                
8 Държавен вестник (ДВ), бр. 127 от 1941.  
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мията продължава победоносния си освободителен устрем 
по пътя към Берлин, преминавайки през Румъния, Бълга-
рия, Югославия, Унгария, Полша, Чехословакия и Австрия.    

Два дни преди нейното навлизане в България (на 
8.ІХ.1944 г.) антифашистки партизански части завладяват 
сградите на държавните управленски институции в над 
170 български населени места. През нощта на 8 срещу 9 сеп-
тември 1944 г. в София представители на политическата 
организация Отечествен фронт (ОФ) и присъединилите се 
към него части на българската армия вземат държавната 
власт. Този фронт е основан през 1942 г. и включва редица 
партии като Българска работническа партия – комунисти 
(БРП к), Български земеделски народен съюз (БЗНС), Поли-
тически кръг “Звено”. Техните ръководители съставят пра-
вителство с премиер водачът на “Звено” Кимон Георгиев.   

По това време в селата на българската държава жи-
веят над пет милиона души, или над 75 % от нейното се-
деммилионно население. Все още не са преодолени после-
диците от четиригодишната война (1941–1944 г.), по време 
на която държавните органи изземват по-голямата част от 
произвежданите у нас селскостопански и други продукти и 
ги предоставят на воюващите български и германски войс-
ки. Екстензивното селскостопанско производство не е в със-
тояние да осигурява нужните храни на нашите сънародни-
ци и много от тях (предимно безимотните и бедните) стра-
дат от хронично недояждане и глад.  

Поради това след овладяването на държавната власт 
от работниците и трудовото селячество (9.ІХ.1944 г.) в Бъл-
гария продължава започнатата при краткото управление 
(1921–1923 г.) на земеделския водач Александър Стамбо-
лийски дълбока поземлена реформа, насочена към фор-
миране на относително по-справедливи аграрни отно-
шения. През 1946 г. се приема Закон за трудовата позем-
лена собственост, съгласно с който един земевладелец в 
Южна България може да притежава максимално до 200 дка 
обработваема земя, а в Добруджа, където се произвежда 
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предимно зърно – 300 декара. Земите над тези размери се 
изземват и предоставят на държавен поземлен фонд. С част 
от тях (около 3 млн. дка) се оземляват 135 хил. безимотни и 
малоимотни селяни. Останалите земеделски земи се предос-
тавят на новообразуваните трудови кооперативни земе-
делски стопанства (ТКЗС) и държавни земеделски стопан-
ства (ДЗС), които при държавния социализъм (1944–1989 г.) 
достигат 149 броя. Посредством този закон се извършва срав-
нително по-справедливо разпределение на българската зе-
меделска земя между селяните, които я обработват, и им се 
дава възможност сами да произвеждат зърнени и други про-
дукти за семена и прехрана. При неговото прилагане се по-
вишава ентусиазмът на безимотните селяни и главно с ръ-
чен труд се постига известно увеличение на производството 
на основни хранителни продукти. Размерът на обработва-
емата земя у нас нараства и достига близо 47 млн. дка, в т.ч. 
ниви – 42 млн. дка, естествени ливади – 2,5 млн. дка, мно-
гогодишни трайни насаждения (лозя, овощни, ягоди и др.) – 
2 млн. дка.   

Посочената поземлена реформа води до по-ната-
тъшно раздробяване на родната земеделска земя. През 
периода 1946–1948 г. броят на стопанствата е увеличен от 
967 хил. на около 1,2 милиона. Числото на парцелите дости-
га 13 милиона. При такава раздробеност на поземлената 
собственост се задържа прогресът на земеделието и се зат-
руднява използването на интензивните производствени фак-
тори – механизация, химизация, напояване, високопродук-
тивни сортове семена и породи животни. Нерационално се 
използват съществуващите в страната благоприятни почве-
но-климатични условия за производство на възможно най-
големи количества зеленчуци, плодове, животински и други 
жизнено важни селскостопански продукти.  

С оглед да бъде интензифицирано и увеличено сел-
скостопанското производство към края на 1944 г. у нас оте-
чественофронтовските власти насърчават учредяването на 
трудови кооперативни земеделски стопанства, основани 
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на принципа на колективното обработване на земедел-
ските земи. В тях земеделската земя остава частна собстве-
ност на внеслите я член-кооператори. Съобразно с размера 
на предоставената за колективна обработка земя, всеки зе-
мевладелец получава (до 1962 г.) поземлена рента (нату-
рална и парична). Тогава (края на 1944 г.) в страната има 
110 селскостопански производствени кооперативни стопан-
ства, учредени преди войната като самостоятелни юриди-
чески лица или като клонове на кредитни и всестранни ко-
операции. През април 1945 г. се приема Наредба-закон за 
създаване на ТКЗС, а година по-късно се утвърждава техният 
Примерен устав. В началото на 1947 г. се провежда първата 
конференция на ТКЗС. На нея се потвърждава правилото, 
че кооперирането трябва да се извършва на принципа на 
доброволността. 

Междувременно държавата изкупува от едрите зе-
мевладелци селскостопански машини и инвентар и ги пре-
дава на новосъздаваните държавни машинно-тракторни стан-
ции (МТС). За периода 1945–1948 г. тези станции са уве-
личени от 2 на над 70 броя.  

През 1950 г. броят на ТКЗС в страната достига 1110. 
В тях се стопанисват около 3 млн. дка земеделска земя, или 
около 6 % от обработваемата българска земя. При обра-
ботването на обединените поземлени площи все повече се 
използват селскостопански машини и получаваните средни 
добиви от пшеница ечемик и царевица са по-високи от 
средните в страната.  

Ръководителите на управляващата комунистическа 
партия отчитат очевидните предимства на кооперативните 
пред едноличните стопанства и започват да прилагат поли-
тика на масова колективизация на селските стопани. Са-
мо за две години (1950–1952 г.) броят на ТКЗС се увеличава 
двукратно и достига над 2700. В тях се включва по-голя-
мата част (около 60 %) от обработваемата българска земя. 
При производството на основни селскостопански култури 
(зърнени, овощни, зеленчукови, лозя) широко се използват 
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машини (трактори, зърнокомбайни), минерални торове 
(включително от новопостроените азотноторови заводи в 
Димитровград) и препарати.  

През това време в България със съветска помощ се 
създават и успешно функционират машиностроителни, хи-
мически и други индустриални предприятия, които позво-
ляват да се води интензивно земеделие. Чрез масовото внед-
ряване на руски зърнокомбайни (заменили сърповете за 
жънене на житните култури) времето за прибиране на жит-
ната реколта в страната се съкращава от над два месеца на 
около десетина дни.  

Към края на 50-те години на ХХ век се извършва 
обединение на трудовите кооперативни стопанства от 
по няколко съседни села. В резултат на това броят на 
тези стопанства намалява над три пъти. През 1957 г. у нас 
броят на ТКЗС е 3202, а през 1965 г. – 9209. Средната по-
землена площ на едно обединено ТКЗС е 40 хил. декара. 
Този размер се оказва съответстващ на достигнатата по 
онова време степен на развитие на производителните сили 
и главно на селскостопанската техника (машини и техно-
логии).  

По време на функционирането (60-те години на ХХ в.) 
на обединените ТКЗС у нас се правят (чрез отводняване, 
обезсоляване) годни за обработване милиони декари земя. 
Създават се организационни, материални и финансови пред-
поставки за бързо развитие на родната аграрна наука и се 
осигурява повсеместно снабдяване на земеделските произ-
водители с нова и надеждна техника. Системно се изграж-
дат, използват и поддържат създадените с помощта на со-
циалистическата държава хиляди хидромелиоративни съо-
ръжения – язовири, напоителни канали, помпени станции. 
Редовно се поливат повече 12,6 млн. декара селскостопан-
ски площи, или над една четвърт от обработваемата земя в 
страната. 
                                                

9 Статистически годишник на НРБ, ЦСУ, С., 1972, с. 242.  
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Днес повечето от тези площи не се поливат. Голяма 
част от изградените мелиоративни съоръжения са разру-
шени и разграбени, много от язовирите са отдадени на кон-
цесии, а повечето земеделски производители не разполагат 
с финансови ресурси за заплащане на твърде поскъпналата 
вода на напоителните дружества. 
 През 1964 г. започва изграждането на Държавни 
стопански обединения (ДСО) за производство, прера-
ботка и пласмент на селскостопански стоки (семена, пло-
дове, зеленчуци, захарно цвекло, мляко, месо, тютюн). 
Създадени са и държавни стопански обединения за произ-
водство и снабдяване на земеделските производители с то-
рове, препарати, животни и машини като “Агромаш”, чий-
то предмет на дейност е производство и търговия, включи-
телно износ на трактори, части за царевични комбайни, ре-
досеялки, гроздокомбайни, пръскачки. Държавните стопан-
ски обединения взаимодействат както със земеделските про-
изводствени кооперации, така и със стопани на лични и по-
мощни стопанства, осигуряващи около една четвърт от сел-
скостопанските продукти в страната. Тяхната дейност в го-
ляма степен съответства на дребната и разпокъсана позем-
лена собственост у нас.  
 Особено ефикасни и прогресивни са държавните сто-
пански обединения за производство, преработка и износ на: 
мляко и млечни продукти (“Млечна промишленост”); месо 
и месни продукти (“Родопи”); консервирани плодове и зе-
ленчуци (“Булгарплод”); вина и винени изделия (“Винин-
пекс”); тютюн и цигари (“Булгартабак”). Тези обединения 
превъзхождат по мощ големите западноевропейски земе-
делски кооперативи и транснационални компании, осигу-
ряват национална независимост и валутни приходи на дър-
жавата.  

С отпускани от обединените ТКЗС и общините стро-
ителни материали и транспортни средства, а също и чрез 
местно самооблагане и масово предоставяне на почти без-
лихвени кредити от държавата през 60-те години на  ХХ в. 
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е променен обликът на българските села. В тях ударно 
са построени тухлени къщи и огради и се извърши пов-
семестно водоснабдяване на селските жилища и дворове 
(оттогава старите бунари станаха излишни). Вековните кал-
ни улици най-сетне са чакалирани или асфалтирани, а тро-
тоарите – покрити с бетонни плочки. Изградени са кул-
турни домове, представителни сгради на потребителските и 
производствените кооперации. През това десетилетие бъл-
гарските села приличат на строителни площадки, снабдя-
вани с нужните материали от денонощно работещите тух-
ларни, бетонови възли, крайречни сепарации. Милиони се-
ляни участват в националното съревнование за най-добре 
подреден и благоустроен двор и за получаване на табелка-
та “Образцов дом”. Типичен пример са селата (Катуница, 
Ягодово, Караджово, Болярци, Кочево и Моминско) в обе-
диненото ТКЗС на с. Катуница Пловдивско. През периода 
1962–1964 г. в тези села са построени стотици тухлени 
къщи и дворни огради и са асфалтирани почти всички сел-
ски и междуселски улици. Изградени са масивни читалищ-
ни сгради, които се използват за библиотеки, кинопрожек-
ции и други културни мероприятия. Стотици младежи и де-
войки от посочените села се включват в безплатни бригади, 
които спомагат за прокопаването и облицоването с бетонни 
плочки на множество напоителни канали.     

През 1990 г. държавните стопански обединения са  
“демонополизирани” (от социалистическото правителство), 
а по-късно (след 1996 г.) е извършена тяхната пълна при-
ватизация, при която огромното им имущество е обсебено 
от местни и чуждестранни физически и юридически лица. 
Мястото на тези народополезни обединения е заето пре-
димно от местни прекупвачи и транснационални амери-
кански, израелски и турски компании и търговски вериги, 
които изкупуват на безценица произвежданите от българ-
ските земеделски производители стоки (мляко, месо, до-
мати и др.) и ги продават на многократно по-високи цени.    
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На Априлския (1970 г.) пленум на Централния ко-
митет на Българската комунистическа партия (БКП) е ре-
шено на териториален принцип да се създадат крупни 
аграрно-промишлени комплекси и обединения. В тях се 
включват обединени ТКЗС, ДЗС, оранжерийни стопанства, 
консервни цехове, хладилни площи, мелници, мандри, су-
шилни, винарски изби, фуражни цехове, строителни и други 
кооперативни и държавни предприятия. През 1980 г. в стра-
ната има 253 аграрно-промишлени комплекса (АПК), като 
всеки от тях разполага с около 120 хил. дка земеделска зе-
мя. Успешно функционират и 4 промишлено-аграрни ком-
плекса (ПАК), притежаващи по 40 хил. дка земя и захарни 
заводи, 5 научно-производствени комплекса, 5 научно-про-
изводствени обединения.  

След 1989 г. в България се прилага политика на 
насилствена ликвидация на ТКЗС, ДЗС, АПК и ДСО и 
на възстановяване на поземлената собственост в “стари 
реални граници”. Израз на тази политика е приетият през 
1992 г. Закон за земята, по силата на който кооперативните 
и държавните стопанства и АПК се ликвидират насилст-
вено, а внесените от кооператорите земи се връщат в няко-
гашните им граници. 
 Преди да се пристъпи към този политически акт е 
направен опит за частично реформиране на тези стопанства. 
През 1991 г. във Великото Народно събрание (ВНС) се при-
ема Закон за собствеността и ползването на земеделските 
земи, с който се урежда възстановяването на собственост-
та върху земеделските земи. Регламентират се и отноше-
нията, свързани с придобиването на собственост върху зе-
ми, които са предоставяни за ползване чрез различни пос-
тановления на държавни органи. Тези земи са раздадени на 
семейства за производство на хранителни продукти и стро-
ителство на вили. По-голямата част от тях са от държавния 
или общинския поземлен фонд. 

Политиката на деколективизация на земеделието в 
България съществено се отличава от тази на другите из-
точноевропейски държави. Нейна основна отличителна чер-
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та е насилствената ликвидация на трудовите кооперативни 
земеделски стопанства.  

През пролетта на 1992 г. парламентарното мнозин-
ство в Тридесет и шестото Народно събрание приема изме-
нения и допълнения на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи10. Чрез тях се разпорежда:  

• да бъдат ликвидирани ТКЗС и други производст-
вени организации в земеделието;  

• земеделските земи да се върнат на техните собст-
веници в границите от 1946 г.;  

• да бъдат назначени ликвидационни съвети на ТКЗС 
(в състав от 5–8 члена), които едновременно да разпределят 
кооперативното имущество на дялове и да ръководят про-
изводствената дейност до приключване на ликвидацията;  

• заплащането на труда на ликвидаторите да се оси-
гурява от организациите в ликвидация. 

При изпълнението на закона са ликвидирани не са-
мо ТКЗС като стопански субекти, но и техният огромен 
производствен и кадров потенциал. Повечето от основните 
им производствени фондове (животни, трайни насаждения, 
сгради, техника и т.н.) се разграбват или се унищожават. 
Без работа остават над 12 хил. висококвалифицирани сел-
скостопански специалисти (агрономи, инженери, ветеринар-
ни лекари, икономисти). 

Разглежданият закон почива на погрешния тезис, спо-
ред който задължителното “връщане” на земята на коопе-
раторите и на техните наследници е реституция – възста-
новяване в старото положение. С неговото приемане за-
почва да се прилага политика на възстановяване на собстве-
ността върху земеделските земи “в стари реални граници”. 
Земеделските земи на българските граждани обаче не са 
били национализирани. Тези земи са внасяни в ТКЗС само за 
общо стопанисване. Неслучайно до началото на 60-те години 
на ХХ в. земевладелците, предоставили своите земи за ко-
лективно обработване в ТКЗС, получават рента. Впослед-
                                                

10 ДВ, бр. 18 от 1992 г. 



 59 

ствие по решение на общите събрания на член-кооперато-
рите е прекратено изплащането на поземлена рента от раз-
пределяемия доход в стопанствата.  

Следователно извършваното след 1992 г. възстано-
вяване на собствеността върху земеделските земи в на-
шата страна не е форма на реституция. Това е само до-
уточняване на титулите на поземлена собственост. В про-
цеса на земеразделяне се налага принципът за възстано-
вяване на поземлената собственост в “стари реални грани-
ци”, т.е. връщане на “бащините ниви”. Отделният собстве-
ник получава средно 10–15 дка земя, и то раздробена на 
малки ниви, които са разположени в различни местности 
на селското землище.  

Земеразделянето се извършва от държавни поземле-
ни комисии и частни земеразделителни фирми и възлиза на 
милиарди левове, които са дадени от Световната банка под 
формата на високолихвен държавен заем. Има достатъчно 
основания да се предполага, че това мащабно земеразделя-
не е извършено за улесняване на изкупуването на родните 
земеделски земи от чужденци (предимно евреи и турци).   

В резултат на реализацията на приетия през 1992 г. 
Закон за земята и извършеното земеразделяне “в реални гра-
ници” към края на 2015 г. българската земя е раздробена на 
25 милиона парчета с 3,5 милиона собственици11 (през 1908 г. 
в нашата страна има близо 10 млн. частни парцела). При 
тази раздробеност на поземлената собственост малките и 
разпръснати частни ниви се групират и обработват механи-
зирано под аренда в арендни стопанства или кооперации.  

По данни на Министерството на земеделието през 
2013 г. в нашата страна има 245 хиляди земеделски стопан-
ства, разполагащи общо с 38 млн. дка използвана земедел-
ска площ (ИЗП). Над 6 хиляди стопанства, предимно на арен-
датори (около 4 хил. броя) и на земеделски производствени 
кооперации (881 броя), разполагат с по над 1000 дка земе-
делска земя. В тях се стопанисват над 80 % от използваните у 

                                                
11 Investor.bg  от 01. ХІІ.2015 г.  
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нас земеделски площи. Стопанствата с по 500–1000 дка са 
около 3 хил. и стопанисват общо близо 3 млн. дка земя (8 % 
от използваната у нас земеделска площ). Близо 80 % (около 
200 хиляди) от общия брой на стопанствата у нас разпола-
гат средно с по под 20 дка земя. В тях стопанисваната земя 
е общо около 1 млн. дка, или едва 2–3 % от използваната 
земеделска площ в нашата страна.               

Посредством наложената в Евросъюза система на 
отпускане на селскостопанските субсидии (на единица из-
ползвана земеделска площ) българските земеделски произ-
водители се принуждават да отглеждат основно житни кул-
тури, слънчоглед и рапица. Върху българската плодородна 
земя се води предимно монокултурно земеделие.  

Вследствие на продължителното прилагане на поли-
тиката на ограничаване на нашето производство на зелен-
чуци, плодове и животински продукти се увеличава масо-
вата безработица, обедняването и емиграцията на селското 
население. Стотици български села се обезлюдяват и в тях 
много къщи запустяват и се рушат.    

Плодородните български земеделски земи се из-
купуват от чужденци. Досега чрез нарушаване на нашите 
закони и подставени лица са “изкупени” милиони декари 
родни земеделски земи от американски, израелски и турски 
“инвестиционни фондове” и фирми.  

Краткият преглед на прилаганата у нас аграрна по-
литика разкрива ролята на нейните механизми и начини на 
действие за развитието на българското земеделие.  

След 1944 г. в развитието на този стопански отрасъл 
се очертават следните етапи:  

• първи – обхваща периода (1944–1989 г.) на обеди-
няване и уедряване на частните ниви чрез колективизация 
на земеделските стопани; 

• втори – периода (1992–2007) на деколективизация 
и безпрецедентно у нас и в Европейския съюз раздробява-
не на земеделската земя; 

• трети – след присъединяването (2007 г.) на Бълга-
рия към Евросъюза.  
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Сравнително най-високи производствени и благоус-
тройствени резултати са постигнати при държавния социа-
лизъм (1944–1989 г.), когато се прилага политика на масо-
во коопериране на земеделските стопани и на създаване на 
кооперации за колективна обработка на частните земи. То-
ва е доказано в настоящата книга и с езика на числата.   

5. Политика на либерализация на българския 
    поземлен пазар        
След 1997 г. започва кампания за даване на право 

на чужденци свободно да купуват български земеделски 
земи. Предприемат се дипломатически, политически и ме-
дийни акции за поправка на приетата през 1991 г. Консти-
туция на Република България, по-конкретно за отмяна на 
конституционния чл. 22, забраняващ на чужденци да при-
добиват собственост върху български земеделски земи. Тази 
забрана се премахна през пролетта на 2005 г. от ХХХІХ Обик-
новено народно събрание под натиска на американски ев-
рейски асоциации, най-вече на Еврейския национален фонд 
(с чиито пари през първата половина на ХХ в. се изкупуват 
палестински земи, върху които се създава държавата Израел). 
По тяхно настояване Американската търговска камара изпра-
ща до Народното събрание и посолствата на САЩ, Израел 
и Турция писмо12, в което се “предлагат” конституционни 
разпоредби, даващи право на чужденци да придобиват соб-
ственост върху български земеделски земи.  

Понастоящем промененият конституционен чл. 22 се 
състои от следните алинеи:  

“(1) Чужденци и чуждестранни юридически лица 
могат да придобиват право на собственост върху земя при 
условията, произтичащи от присъединяването на България 
към Европейския съюз или по силата на международен до-
говор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Репуб-
лика България, както и чрез наследяване по закон.  
                                                

12 “Свидетелство за обезкостяването на България”, в. “Нова зора”, бр. 9, с. 3, 
1.ІІІ. 2005 г. 
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(2) Законът за ратифициране на международен до-
говор по ал. 1 се приема с мнозинство две трети от всички 
народни представители. 

(3) Режимът на земята се определя със закон.”       
Въпросните конституционни изменения се гласуват 

с мотива, че това е необходимо условие за приемане на 
България в Европейския съюз. Такова условие не трябва 
да се поставя, тъй като законодателството на ЕС има пре-
димство пред местните закони на неговите страни членки. 
Когато държавата е пълноправна членка на Евросъюза, граж-
дани на негови страни могат да придобиват собственост вър-
ху български земи. Българската Конституция се хармони-
зира с европейското законодателство, което регламентира 
силно регулиран пазар на земеделски земи. Главно поради 
това при преговорите за присъединяване към ЕС се дого-
варят само сроковете, през които граждани на страни – 
членки на ЕС, могат да закупуват български земи. Напри-
мер така е договорено след 2017 г. да се обсъди правото на 
чужденци от междудържавната общност да купуват земи в 
Полша. 

Едва ли е случаен фактът, че конституционната заб-
рана (чл. 22 на Конституцията на Република България) на 
чужденци да придобиват собственост върху български зе-
ми се премахва, като се изтъкват подвеждащи мотиви. В 
предложения закон се твърди, че конституционната забра-
на се премахва “в съответствие с ангажиментите”, които 
страната ни “поема да осигури свободно движение на капи-
тали между държавите – членки на ЕС”. В основните до-
говори на ЕС обаче уреждането на покупко-продажбите на 
земеделски земи се отнася към частта “Право на устано-
вяване”13, а не към главата “Капитал и плащания”. В позем-
лените отношения “свободното движение на капитали” се 
свързва с правото или “свободата на установяване” и Об-
щата аграрна политика. 
                                                

13 Основни договори на Европейския съюз. Изд. Център за европейски из-
следвания, С., 1997, том ІІ, 44–45. 
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Неоснователен е мотивът, че въпросното конститу-
ционно изменение се приема изпреварващо, тъй като се 
очаква след няколко години нашата страна да се присъеди-
ни и към Споразумението за европейско икономическо прост-
ранство (ЕИП). В това малко известно споразумение, освен 
страните – членки на ЕС, участват още Исландия, Лихтен-
щайн и Норвегия. То е сключено през 1992 г. и е основано 
на първичното законодателство на Евросъюза. Споразуме-
нието обаче не обхваща Общата аграрна политика на ЕС и 
пазара на земи в неговите държави членки. 

В ЕС поземленият пазар е строго регламентиран 
и се регулира от държавните и съюзните ръководни ор-
гани. Гражданин на държава – членка на Евросъюза, може 
да закупува земеделска земя и сгради на територията на 
друга страна от ЕС, но при следните условия – законно 
заселване, спазване на принципите на ОАП, получаване на 
множество разрешителни и т.н., които ограничават и дори 
правят невъзможно сключването на такива сделки. 

Правилата за закупуване и ползване на земя и фер-
ми от граждани на различни държави – членки на ЕС, са 
посочени в Договора за създаване на Европейската общ-
ност (ДЕО). Те се намират в частта, озаглавена “Право на 
установяване”, т.е. на законно заселване, настаняване (рег-
ламентирано в чл. 289 б). Изискванията към заселниците 
се посочват в частта “Селско стопанство”. Съгласно с въп-
росния договор Европейският съвет и Еврокомисията “пре-
доставят възможност на гражданин на една държава член-
ка да придобива и ползва земи и сгради на територията на 
друга държава членка, доколкото това не противоречи на 
принципите, предвидени в чл. 39, ал. 214. Заселването е съ-
образено с прилагането на ОАП на ЕС и преследването на 
нейните цели, една от които е “да се осигури приемлив 
жизнен стандарт на хората, занимаващи се със селско сто-
панство” (чл. 39 на ДЕО). 
                                                

14 Пак там, с. 45 
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С малки редакционни поправки са запазени разпо-
редбите за правото на чужденци да придобиват собстве-
ност върху земеделски земи  и фермерски сгради в приетия 
през 2008 г. документ „Консолидиран текст на Договора за 
функционирането на Европейския съюз” (Официален вест-
ник на Европейския съюз от 9 май 2008 г.). Подобно на 
Римския (1957 г.) договор за европейската общност (ДЕО) 
и в Преамбюла на Консолидирания текст е записано, че 
“основната цел” на сътрудничеството между страните – член-
ки на Евросъюза, е “постоянното усъвършенстване на усло-
вията за живот и труд” на народите от Общността. 

След включването на България в ЕС (2007 г.) тази 
цел остава недостижима за повечето български граждани, 
които стават все по-бедни. Но чуждестранни “инвестици-
онни фондове” и физически лица (живеещи в САЩ, Израел 
и Турция) изкупуват милиони декари българска земедел-
ска земя с цел завладяване на територия и спекула. 

В консолидирания текст на договора за функциони-
ране на ЕС правото на “свободно движение на стоки” се тре-
тира в дял ІІ. Този дял се състои от три глави: “Митнически 
съюз”; “Митническо сътрудничество”; “Забрана за коли-
чествени отраничения между държавите членки”.  

Дял ІІ е “Селско стопанство и рибарство”, където се 
определят целите и механизмите на Общата аграрна полити-
ка за “приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се 
със селско стопанство, в частност посредством увеличаване-
то на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи тази 
дейност” (чл. 39, параграф 1 – буква б). Съгласно с този член 
на “Консолидирания текст” гражданин на държава – членка 
на Евросъюза, закупил българска земеделска земя е длъжен: 

• лично да я обработва, като се засели на наша тери-
тория;  

• да осигурява на наетите работници заплати, равни 
на тези в индустриално развитите държави.  

Възможността чужденци да придобиват и ползват зе-
меделски земи се посочва в глава ІІ “Право на установяване” 



 65 

на Консолидирания текст на договора за функциониране на 
ЕС. Тази глава се намира в дял ІV, озаглавен “Свободно дви-
жение на хора, услуги и капитали”. Нейният чл. 50 (преди-
шен член 44 от ДЕО), параграф 2, буква “д” гласи, че Евро-
пейският парламент, Съветът и Комисията са длъжни да “пре-
доставят възможност на гражданин от една държава членка 
да придобива и ползва земи и сгради на територията на дру-
га държава членка, доколкото това не противоречи на прин-
ципите, предвидени в чл. 39, параграф 2”. Това са принципи-
те на ОАП на Европейския съюз. При нейното изработване 
и прилагане трябва да се отчита “специфичният характер на 
селскостопанската дейност, произтичащ от социалната струк-
тура на селското стопанство и естествените неравенства меж-
ду различните селскостопански райони”.  

В Консолидирания текст има членове и параграфи, с 
които се разпорежда на ръководителите на страните – член-
ки на Евросъюза, да осигуряват свободно движение на хора, 
услуги и капитали. Улеснява се износът на излишни парич-
ни и стокови капитали от богатите в бедните държави. 

Запазват се ограниченията за придобиване на земе-
делски земи от чуждестранни граждани. Член 52 (предишен 
чл. 46 от ДЕО) гласи: “Разпоредбите на тази глава (“Право 
на установяване”) и мерките, взети в съответствие с нея, не 
засягат прилагането на разпоредбите, съдържащи се в за-
кон, подзаконов или административен акт, които предвиж-
дат специално третиране на чуждите граждани по съобра-
жения на обществен ред, обществена сигурност или общест-
вено здраве”. 

Законите в Германия, Франция и други държави –
членки на ЕС, изключват възможността на чужденци да при-
добиват собственост върху земеделски земи и ферми. Нап-
ример ако някой германски земевладелец иска да продаде 
своята земеделска земя, е длъжен най-напред да я предложи 
на съседните фермери и земевладелци, а при отказ от тяхна 
страна предлаганата за продан земеделска площ се предоста-
вя на съответната районна административна служба. 
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Земеделската земя не е стока или капитал, а при-
родно образувание, от което се добиват хранителни про-
дукти за поддържане на живота на хората и животните. 
Който я притежава е господар и на нейните обитатели.  

С оглед да бъде ограничено незаконното изкупуване 
на български земи през пролетта на 2014 г. се приемат поп-
равки и допълнения в Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 7 май 2014 г.). По си-
лата на тези изменения (чл. 3) не могат да придобиват и 
притежават право на собственост върху земеделски земи тър-
говски дружества, в които съдружници или акционери, са: 
чужденци от държави, извън ЕС; имат фирми, регистрира-
ни в офшорни зони; акционерни дружества, издали акции 
на преносители.    

В Закона за земята се приема чл. 3в, по силата на 
който право на собственост върху земеделски земи могат да 
придобиват физически или юридически лица (от страни –
членки на ЕС), които са прибивавали или са установени в 
Република България повече от пет години. Приема се също 
чл. 40а, с който се постановява на търговско дружество с 
участие на чужденци от държави извън ЕС, да се налага 
санкция в размер на 100 лева на декар придобита българ-
ска земеделска земя  

Изглежда рестриктивният поземлен режим в ЕС не 
устройва претендентите за нови господари на български-
те земи и те използват огромната си глобална власт, за да 
постигнат такова конституционно изменение, което да пре-
доставя правото на чужденци от държави извън Евросъ-
юза да придобиват собственост върху български земедел-
ски земи. 

След като се премахна конституционната забрана за 
чужденци да купуват наши земи, заинтересувани чуждест-
ранни лица водят кампания за въвеждане на поземлен да-
нък и за налагане на високи държавни такси върху пусте-
ещите земи. По такъв начин българските земевладелци ще 
се принуждават да продават земите си на чужденци. 
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Очевидно нашите национални интереси налагат да се 
води политика на адаптиране на българските към западно-
европейските поземлени отношения, т.е. подобно на държа-
вите – членки на ЕС, и у нас да се установи рестриктивен ре-
жим на придобиване на собственост върху земеделски земи. 

През март 2015 г. в Европейската комисия стартира 
наказателна процедура срещу България, Унгария, Словакия 
и Литва, във връзка с приетите законови изисквания към 
чужденци, които купуват земеделски земи. В основата стои  
голословното твърдение, че тези изисквания (за придобива-
не на собственост върху земеделски земи чуждестранният 
кандидат трябва да е пребивавал в страната над пет години, 
да има постоянен адрес и т.н.) противоречат на разгледа-
ните по-горе европейски договори.  

В интерес на чужденци от държави извън ЕС са при-
казките, че приетите разпоредби “възпрепятстват свободното 
движение на капитали” и откриват възможности за “дискри-
минационно третиране на инвеститорите от други държави 
членки”. Чуждестранните инвеститори могат свободно да на-
емат за дълъг срок българска земеделска земя и да инвести-
рат в отглеждането на селскостопански култури и животни.  

При решаването на въпроса за продажба на наши 
земеделски земи на чужденци е целесъобразно да се имат 
предвид редица обстоятелства и факти. 

Първо. Обикновено чужденците завладяват или ку-
пуват земи, за да се заселят на тях15. Заселването на чуж-
денци създава етнически и социални проблеми. Подобно на 
Косово у нас може да се наруши демографското равновесие 
най-вече в районите със смесено население. Българите могат 
                                                

15 Известно е, че през XIII и XIV в. турската държава укрепва и се разши-
рява в Европейския континент чрез провежданата от султан Осман и неговите 
наследници завоевателна и заселническа политика. Турски орди от Анадола заедно 
със семействата и стадата си заливат Тракия. Тези заселници остават в Европа 
завинаги, дори и през лятото на 1402 г., когато татарският вожд Тимур напада близо 
до Анкара турската армия, разгромява я и пленява султан Баязид (получил прякора 
Светкавицата заради способността му да взема бързи решения). Вж. Рънсиман, Ст. 
Падането на Константинопол.  Изд. на Отечествения фронт, С., 1984, с. 53. 
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да бъдат подложени на експлоатация, терор, верски и етни-
чески натиск и принудени да напуснат своето Отечество. 

Засега за правото на чужденци да закупуват бъл-
гарски земеделски земи пледират само лица, които про-
карват чуждестранни геополитически интереси. Често се 
повтаря несъстоятелният довод, че никой чужденец не е в 
състояние да “изнесе на гръб закупените български земи”. 
Сякаш се забравя, че България е малка страна, която се 
намира на Балканите. 

Прикрива се съществуващата противоположност меж-
ду властта на поземлената собственост и безличната власт 
на парите, изразена в двете френски поговорки: “Няма земя 
без господар” и “Парите нямат господар”. 

Второ. Сега обработваемата земя на планетата е край-
но недостатъчна – 2–2,5 дка на човек от населението. В някои 
страни като Холандия и Япония се падат едва по 0,5–1,5 дка, 
в Турция – около 4 дка, в Израел – 0,6 дка на човек. За из-
хранването на всеки човек са нужни минимум 5 дка. Ето за-
що в индустриално развитите държави се обръща по-голямо 
внимание на повишаване на добивите от единица площ чрез 
подобряване на плодородието на почвата и нейното рацио-
нално използване16. Същевременно се търсят възможности 
за арендуване и закупуване на чуждестранни земи, предим-
но от развиващи се страни. 

Трето. В рамките на Европейския съюз все още не 
функционира свободен и единен поземлен пазар. В от-
делните страни – членки на междудържавната общност, ряд-
ко се извършват покупко-продажби на земеделски земи. 

По изключение се допуска отделни държави – член-
ки на Евросъюза, самостоятелно да решават специфич-
ни проблеми съобразно с тяхното вътрешно законода-
телство и географското им разположение. Така на базата 
на споразумения между страните в Дания се запазват дейст-
                                                

16 В Германия право да купува или взема земя под аренда има този, който 
ще я обработва. В Япония над 2 дка земя може да се купи само с разрешение на 
местните власти. 
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ващите разпоредби относно придобиването на собственост 
върху вилни имоти; в автономни региони на Португалия се 
извършва безлихвено кредитиране; в Люксембург се поста-
вят ограничения върху вноса на селскостопански стоки от 
други страни – членки на ЕС. 

Вероятно поради стриктното спазване на тези усло-
вия и зачитането на националните интереси досега не са 
известни случаи граждани на една държава – членка на ЕС, 
да купуват земеделски земи или ферми в друга негова дър-
жава членка. Интересно ще е статистиката да публикува 
данни например колко французи са придобили собственост 
върху английски земеделски земи и обратно. 

Четвърто. Десетилетия наред успешно функциони-
рат институции за регулиране на пазарите за земеделски 
земи в западноевропейски страни. Във Франция такава ро-
ля изпълняват Дружествата за организация на селското сто-
панство (SAFER), в Германия – Дружествата за оценяване и 
стопанисване на земите (BVVG), в Италия – Организациите 
за развитие на селското стопанство (ESA), в Испания – Ин-
ститутът за селскостопанска реформа и развитие на селско-
то стопанство (IRYDA), в Холандия – Отделът на държав-
ната служба (сега DLG), в Дания – Департаментът за сел-
скостопански и риболовни структури (SLF), В Белгия, където 
по-голямата част от земеделската земя се обработва под арен-
да – Дружествата за управление на земите (VLM и OWDR).  

В повечето страни от Източна и Централна Европа 
държавата управлява и регулира поземления пазар чрез 
специално създадени институции. Например в Полша тър-
говията със земеделски земи се контролира от Агенция за 
земеделските имоти при Министерството на земеделието, в 
Чехия – от Агенция за поземления фонд на страната, в 
Румъния – от Фонд за управление и развитие на земедели-
ето и горите.  

По време на социализма в посочените страни има 
конституционна забрана на чужденци да придобиват собст-
веност върху земеделски земи. В продължение на половин 
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век е позабравено понятието “пазар на земята”. След загу-
бата на “Студената война” народите в тези страни се око-
питиха и приеха законови и административни мерки за ог-
раничаване на “изкупуването” на земеделски земи от чуж-
денци. Може би само в България под чадъра на американ-
ски и натовски войски безнаказано и в нарушение на дейст-
ващите закони граждани на държави извън Евросъюза ма-
сово изкупуват наши земеделски земи.      

Пето. В условия на валутен борд, аграрна криза, ви-
сок основен лихвен процент и ниски фермерски доходи у 
нас чувствително се понижава цената на земята. Нейното 
обезценяване става неудържимо и поради ниския курс на 
българския лев спрямо долара. Сега у нас 1 дка земя се про-
дава средно за около 300–400 долара. В Люксембург цената 
на фермерските земи е около 16 хил. евро на декар, в Ирлан-
дия – близо 4000 евро/дка, в Холандия – над 3000 евро/дка, 
в Испания и Белгия – близо 3000 евро/дка, в Германия – 
1600 евро/дка, в Гърция – 1200 евро/дка. По-ниска е цената 
(около 600 евро/дка) на земеделската земя във Франция, но 
по закон при продаване на френски землени площи пре-
димство да ги купят имат местните млади семейства. В по-
сочените страни земеделските земи са доходоносни, ценни 
и скъпи, независимо че пазарите са силно регулирани. За-
коните са направени така, че практически е невъзможно 
чужденец да закупи местна ферма или фермерска земя.    

Идват нови поколения дребни български земевла-
делци, които израстват далече от своите села и земи. Пове-
чето от тях не гледат на родната земя като на завещан от 
дедите им скъпоценен природен дар и вероятно ще се съг-
ласят да продадат собствените си ниви за малко валута.  

Шесто. Територията на държавата е в определени 
граници. Нейното разширяване може да става главно с 
покупка или завладяване на земи от съседни страни. След 
Първата световна война (1914–1919 г.) се отнема около 
една трета от българската територия, включително и из-
лазът на Бяло море. Над половин милион българи се при-
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нуждават да изоставят земите си и да се изселят във вът-
решността на страната.  

Земята е ограничена природна даденост. Погрешно 
е на нея да се гледа като на обикновена стока или да се 
отъждествява с други недвижими имоти – апартаменти, за-
води, хотели.  

Както е известно, през 1803 г. американската адми-
нистрация купува от Франция 2,5 млн. кв. км земя, вклю-
чително и сегашния щат Луизиана, само за 15 млн. долара. 
По-късно (през 1867 г.) американците получават от прави-
телството на Русия богатия на подземни ресурси полуост-
ров Аляска срещу 7 млн. долара. Според съвременни аме-
рикански историци благодарение на тези сделки тяхната 
нация с един замах спечелва огромни територии от плодо-
родни поля, планини, гори и реки17.  

В този смисъл е необходимо да се пази българската 
принадлежност на нашите територии и земеделски земи. 
Запазването им като общонародно богатство е гаранция за 
нормалното изхранване на българското население, за снаб-
дяване на националната ни индустрия със селскостопански 
суровини и за износ на хранителни стоки на международ-
ните пазари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                17  
17An Outline of American Historу, United States information agencу, 1994, р. 104. 
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ІІІ. ФЕРМЕРСКА ПОЛИТИКА 

1. Политика на индустриализация на земеделието 
Земеделието е най-старият отрасъл на икономиката, 

но в него сравнително бавно се внедряват промишлени ме-
тоди и технологии. Това е свързано с голямата зависимост 
на селскостопанското производство от биологичните и поч-
вено-климатичните условия и фактори. 

Главно по тези причини преходът към машинен ста-
дий на производство в селското стопанство започва много 
по-късно от промишлеността. Дори и сега, когато в маши-
ностроителните и други промишлени предприятия намират 
масово приложение т.нар. “безлюдни технологии”, в сел-
ското стопанство редица агротехнически мероприятия при 
отглеждането на растенията и съответно грижи при живот-
ните все още се извършват ръчно. 

Началото на индустриализацията в селското стопан-
ство се поставя през втората половина на XIX в., когато 
сравнително бързо развитие получава машинната индуст-
рия. Нейното повсеместно осъществяване обаче започва ед-
ва през 30-те години на XX в. в САЩ, Канада и Англия. В 
повечето европейски страни този процес се разгръща по-
късно (през 50-те години), което се обяснява с недостатъч-
ното развитие на промишлеността им, преобладаващото 
дребно земеделие, наличието на докапиталистически фор-
ми на собственост и стопанисване на земята. 

Индустриализацията на селското стопанство се осъ-
ществява в редица насоки:  

• електрификация, механизация и автоматизация на 
производствените процеси;  

• използване на комбинирани фуражи, минерални 
торове, химични и биологични средства за защита на рас-
тенията;  

• развитие на селекцията и племенното дело;  
• строителство на мелиоративни системи, силози, пло-

дохранилища и други обекти. 



 74 

В процеса на поставяне на земеделието на промиш-
лена основа се обособяват нови отрасли – селскостопан-
ско и биотехнологично машиностроене, агрохимична, фу-
ражна и хранително-вкусова промишленост. 

Напоследък все по-широко приложение намират ре-
сурсо- и енергоикономичните технологии. Полагат се уси-
лия за постоянно увеличаване на селскостопанското произ-
водство и подобряване на качеството на продукцията чрез 
рационално използване на почвата, слънчевата енергия, фи-
зиологичния потенциал на растенията и животните, охрана-
та на природната среда. 

Индустриализацията на селското стопанство се осъ-
ществява и чрез повишаване на образованието на селско-
стопанските кадри. През 1964 г. в САЩ само една трета от 
фермерите имат средно образование, а към края на века де-
лът на фермерите среднисти превишава три четвърти. 

С развитието на индустриализацията на селскосто-
панското производство постоянно се повишава неговата ин-
тензификация и ефективност, все повече се подобрява ка-
чеството на произвежданата продукция. Обикновено интен-
зификацията на земеделското производство се определя 
като постоянно усъвършенстване и концентрация на използ-
ваните оръдия и предмети на труда върху една и съща зем-
лена площ с цел увеличаване на добивите от селскостопан-
ските култури и на продуктивността на животните. 

В началния етап на интензификацията на селското сто-
панство се извършват сравнително големи материални раз-
ходи за получаване на единица селскостопанска продукция. 
Създава се впечатление, че съществува “закон за намаля-
ващо плодородие на почвата”, като се отчита обстоятелст-
вото, че всяко допълнително влагане на труд и капитал в зе-
мята не се съпровожда с адекватно нарастване на добива на 
земеделския продукт. Понякога този добив намалява относи-
телно. Практиката показва, че посоченият “закон” може да 
има относително и условно действие само през периоди, ко-
гато не се извършват качествени подобрения в прилаганата 
селскостопанска техника. 
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През последните две десетилетия на XX в. в селско-
то стопанство на страните – членки на ЕС, се използват но-
ви видове трактори, комбайни и друга техника с подобрени 
технически характеристики, а също и електронна и биотех-
ника, сложни и комплексни минерални торове, биопрепара-
ти, чрез които значително се повишават добивите от сел-
скостопанските култури и продуктивността на отглеждани-
те животни.  

Все по-пълно проявление намира законът за концен-
трацията на производството (съсредоточаването му във 
все по-големи предприятия и увеличаването на обема на про-
извежданата продукция). Разгръщат се и процесите на цен-
трализация на съществуващите капитали и постепенното им 
сливане в едно цяло. 

Индустриализацията на земеделието ускорява разви-
тието на организационните форми на труд – разделение и 
кооперация на труда. На основата на разделението на труда 
се установяват и развиват преки технологични, икономичес-
ки и организационни връзки между производители, предпри-
ятия и отрасли на производството, все повече се обединяват 
наличните работници и специалисти, разширява се полето на 
прилагане на колективен, комбиниран и обществен труд. 

С развитието на обществените производителни сили 
все повече се задълбочава и разширява разделението на тру-
да между отделните народи и нации. Формират се мощни 
транснационални и многонационални компании за произ-
водство и търговия с разнообразни продоволствени стоки1.  

Чрез кооперация, концентрация и централизация на 
труда и производството се обединяват капитали и се създа-
ват условия за рационално използване на наемната работна 
сила. Постига се икономично използване на материалните 
ресурси, непрекъснато се увеличава обемът на произвежда-
ната продукция и се повишава нормата на печалбата. 
                                                

1 Към края на XX в. около 350 водещи промишлени монополи с 25 хил. дъ-
щерни фирми осигуряват 25 на сто от брутния вътрешен продукт на индустриално 
развитите държави. 
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Индустриалното преустройство на селското стопан-
ство засилва обществения характер на труда, все повече 
обобществява селскостопанското производство. Този дълбок 
и всеобхватен процес се проявява главно под формата на: 

• засилване на миграцията и подвижността на сел-
ското население;  

• разширяване на вътрешния и външния пазар на 
селскостопански стоки;  

• отделяне на домашната промишленост (хлебна, 
млечна, консервна, тъкачна) и формиране на самостоятелни 
промишлени отрасли;  

•  синтез на селското стопанство с промишлеността. 
2. Основни тенденции в развитието  

на фермерските стопанства 
Понастоящем в индустриално развитите държави пре-

обладава броят на семейните (фермерските) земеделски сто-
панства. Средната площ на една ферма в отделните страни е 
различна (в САЩ – 2 хил. дка, в 15-те държави – стари член-
ки на Европейския съюз – над 400 дка, в Япония – 40 дка2).  

В развитието на фермерските стопанства се откроя-
ват няколко тенденции.  

Първо. Продължава закономерното разоряване на 
дребните стопанства и социалната диференциация на 
селското население. Земята и другите средства за производ-
ство се съсредоточават в сравнително по-едри стопанства. 
Според извършеното през 2012 г. в САЩ преброяване е из-
числено, че броят на американските фермерски стопанства е 
2,1 милиона. През 1940 този брой е около 6,3 млн., или е сък-
ратен около 3 пъти3. Ежегодно банкрутират 2–3 % от са-
мостоятелните американски фермерски стопанства.  

Зa периода 1903–2013 г. в Дания броят на фермите 
намалява от 260 хил. на 39 хиляди.  
                                                

2 Специфично е положението в Австралия, където 125 хил. ферми стопа-
нисват близо 4.7 млрд. дка земя, като само около 500 ферми владеят средно между 
100 хил. и 10 млн. дка  земеделски земи. 

3 Agricultural statistics. United States Department of Agriculture, Washington, IX –2, 
1997; USDA NASS, 2012, Census of Agriculture. 
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За периода 1987–2013 г. броят на фермите в 15-те стра-
ни – стари членки на ЕС, намалява с близо 3 милиона. Срав-
нително най-голям брой ферми прекратяват съществуването 
си в Испания, Франция, Германия и Финландия. След при-
съединяването (1995 г.) на Австрия, Финландия и Швеция 
към Евросъюза селскостопанското им производство се сък-
ращава с 10–15 на сто. Много от техните ферми не издържат 
на пазарната конкуренция и се разоряват (само през периода 
1995–2013 г. броят на фермите във Финландия намалява над 
три пъти).                                                           

                                                                         Таблица 2 
Концентрация на селскостопанското производство 

в страните – стари членки на Европейския съюз 
Използвана 
земеделска 

земя,  
млн. дка 

Брой на 
земеделските 
стопанства, 
(хил.) броя 

Средна 
стопанисвана 
площ на едно 

стопанство, дка 

 
 
Страни 
 

2007 г. 2013 г. 1987 г. 2013 г. 1987 г. 2013 г. 
1. Белгия 13,7 13 79 38 173 346 
2. Дания 26,6 26 86 39 325 675 
3. Германия 163 166 671 285 176 586 
4. Гърция 40,8 49 704 709 – 68 
5. Испания 249 233 1540 965 160 241 
6. Франция 245 277 912 472 307 587 
7. Ирландия 41,4 49 217 139 227 355 
8. Италия 127,5 121 1974 1010 77 120 
9. Люксембург 1,3 1,3 3,8 2 332 630 
10. Холандия 19,1 18 117 67 172 274 
11. Австрия 32 27 – 140 – 194 
12. Португалия 35 36 384 264 83 138 
13. Финландия 23 23 192 54 132 415 
14. Швеция 31 30 103 67 335 451 
15. Англия 161,3 171 243 185 – 923 
ОБЩО 1210 1240,3 7226* 4437 208,25** 400,2 

Източник. European Commission, Eurostat, 2009, 2015. 
            * Без Австрия; ** Без Гърция, Австрия и Англия  



 78 

Все повече нараства средният размер на земята в от-
делните ферми. Сравнително най-голямо уедряване на фер-
ми се извършва в Дания, Германия, Португалия, Испания, 
Финландия и Люксембург. В новоприетите (през 2004, 2007 
и 2013 г.) страни – членки на ЕС, преобладават земеделски-
те стопанства, на които се падат малки (средно до 100 дка) 
земеделски площи (табл. 3). В тези страни има и малко на 
брой арендни и кооперативни стопанства с големи площи 
(5–10 хил. дка) стопанисвани земи.                                                  

  Таблица 3 
Брой на земеделските стопанства в страните – 

нови членки на Европейския съюз (2013 г.) 

Използвана 
земеделска 

земя, млн. дка 

Брой на 
земеделските 
стопанства, 
(хил.) броя 

Средна 
стопанисвана 
площ на едно 

стопанство, дка 

 
 
Страни 
 

2007 г. 2013 г. 1987 г. 2013 г. 1987 г. 2013 г. 
България 30,5 46 493 254 62 183 
Чехия 35,2 35 39 26 890 1330 
Естония 9,1 9,6 23 19 390 499 
Кипър 1,5 1,0 40 35 36 30 
Латвия 17,7 19 108 81 165 230 
Литва 26,5 28 230 172 115 167 
Унгария 42,3 46 626 491 68 95 
Малта 0,1 0,2 11 9 10 12 
Полша 155 144 2390 1429 65 100 
Румъния 137,5 130 3931 3630 35 36 
Словения 4,9 4,8 75 72 65 67 
Словакия 19,4 19 69 23 280 807 
Хърватия - 16,0 - 157 - 100 
ОБЩО 479,7 498,6 8035 6398 181* 261 

Изчислено по Eurostat Yearbook, 2009, 2015.   
*Без Хърватия, която е присъединена към ЕС през 2013 г. 
Данните показват, че след включването на бившите 

социалистически страни от Централна и Източна Европа в 
ЕС се прекратява съществуването на близо два милиона 
техни земеделски стопанства. Средната поземлена площ на 
земеделските им стопанства се увеличава над два пъти.    
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През второто десетилетие на ХХІ в. в 15-те страни – 
стари членки на ЕС, около една пета от използваната 
земеделска земя (над 1,2 млрд. дка) принадлежи на около 
580 хил. броя едри (с над 500 дка земя) земеделски сто-
панства, представляващи над 5 % от общия брой (4,4 млн.)  
на земеделските стопанства в стария Евросъюз. 

Малките (под 20 дка) ферми наброяват около 1 ми-
лион, или над една четвърт от общия брой на фермерските 
стопанства в тези страни. В посочените страни – членки на 
ранния Евросъюз, сравнително по-малък (около 5 %) е де-
лът на стопанствата с 20 до 50 дка земеделска площ.  

След разширяването (2004 и 2007 г.) на ЕС на Изток 
са увеличени площите на използваните земеделски земи в 
Германия, Гърция, Франция, Ирландия и Англия. Известно 
намаление на използваните земеделски площи има в Испа-
ния, Италия и Австрия.  

В повечето страни – нови членки на Евросъюза, сред-
ната стопанисвана площ е под 100 декара. Сравнително го-
леми са средните земеделски площи в Чешката република 
(1330 дка) и Словакия (807 дка).    

В Европейския съюз, освен според стопанисваната 
земя, икономическият размер на една ферма се определя и 
чрез европейска икономическа единица (European Size 
Units – ESU), която се равнява на 1200 евро. Тази сума изра-
зява дейността (отглеждане на зърнени култури, лозя, кра-
ви) и икономическите възможности на съответната фирма, 
оценявани по т.нар. стандарт на общата възможност (Stan-
dard Gross Margin – SGM). Стандартът на общата възмож-
ност се определя на базата на притежаваните земи или гла-
ви добитък и на един регионален коефициент. 

Второ. В САЩ и ЕС се запазва тенденцията на съх-
раняване на дребната поземлена собственост. Малките 
ферми се съхраняват и при появата на високопроизводи-
телни селскостопански машини и високите технологии. През 
второто десетилетие на ХХІ в. в 15-те страни стари – 
членки на ЕС, над 2 милиона земевладелци имат средно от 
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10 до 50 дка земя. Тези дребни собственици на земеделска 
земя представляват близо половината от общия брой на при-
тежателите на обработваема земя в стария Евросъюз.           

Важна роля за оцеляването на милиони дребни земе-
делски стопанства има и обстоятелството, че техните соб-
ственици осигуряват половината от доходите си чрез уп-
ражняване на допълнителен труд извън аграрния сектор. 

Съобразно с източниците на доходи в ЕС са обосо-
бени три групи семейни земеделски стопанства: 

• напълно самостоятелни – доходът от селскосто-
панската дейност е не по-малко от 90 %;  

• несамостоятелни (спомагателни) – собствени-
ците им по-малко се занимават със земеделие и заработват 
повечето от средствата си като наемни работници;  

• частично самостоятелни – осигуряват над 50 % 
от доходите на техните собственици.     

Сега в страните – стари членки на ЕС, близо 10 % от 
фермерите работят допълнително в други отрасли. Напъл-
но самостоятелните земеделски стопанства съставляват по-
ловината от стопанствата в ЕС и осигуряват около 80 % от 
стоковата селскостопанска продукция. Сравнително разпо-
късаното и дребно земеделие поражда редица проблеми, 
свързани с ефективното използване на модерна, високопро-
изводителна техника. С оглед на тяхното решаване прави-
телствата на западноевропейските държави и ръководите-
лите на Общността като цяло осъществяват важни иконо-
мически и социални мероприятия, насочени към концент-
рация и специализация на селскостопанското производство. 
Осигуряват се социални помощи и пенсии на дребните сто-
пани, които се отказват от своята земя в полза на прогреса 
и структурните преобразувания в земеделието и се оказва 
разнообразна финансова и материална подкрепа на едрите 
жизнеспособни земеделски стопанства.   

Трето. Тенденция е формирането на дуалистична 
структура на земеделските стопанства (включително в 
Източна и Централна Европа). В нея доминиращо място 
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заемат две групи стопанства. Едната се състои от едри (с по 
над 500 дка обработваема земя), финансово здрави и кон-
курентоспособни ферми. Другата група включва дребните 
стопанства, в които собствениците стопанисват до 50 дка 
земя и се занимават със земеделие само за получаване на 
допълнителни доходи. Тази поляризация на земеделските 
стопанства се засилва и поради неравномерното развитие 
на капиталистическия начин на производство и на безми-
лостната конкуренция, при която обикновено се стига до 
непрекъснато разоряване и ликвидиране на средните по раз-
мер земеделски стопанства. Това са предимно ферми с по 
100–150 дка земеделска земя.  

През второто десетилетие на ХХІ в. стопанисваната 
земя на 28-те страни – членки на ЕС (в т.ч. България,  Румъ-
ния и Хърватия), е общо около 1,2 млрд. декара, а броят на 
земеделските им стопанства възлиза на около 10, 8  милиона4.   

  В приетите през 2004 и 2007 г. дванадесет страни – 
членки на междудържавната общност, преобладават (над 
80 на сто) дребните и средните ферми. В тях се стопанисва 
едва една пета от обработваемата земя на посочените страни. 

Животът показва, че всяка форма на собственост и 
стопанисване на земята следва да се приспособява към 
използваните машини и технологии. 

Засега ефективни се оказват земеделските стопан-
ства, в които се обработват напълно механизирано около 
15–20 хил. дка земя. Рационалността на този размер на зе-
мята на земеделските стопанства не трябва да се абсолю-
тизира. 

Фактори, определящи размера на земеделските сто-
панства: 

• форми на собственост върху средствата за произ-
водство;  

• брой и трудоемкост на отглежданите земеделски 
култури;  

                                                
4 През 2004 г. броят на фермите в Турция е над 3 милиона.  
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• степен на механизация и автоматизация на произ-
водствените процеси; 

• развитие на обществените форми на производство 
в селското стопанство – разделение, коопериране и комби-
ниране на труда. 

В 28-те страни – членки на ЕС, става все по-належа-
що да се осъществява политика на изравняване равнищата 
на интензификация на селскостопанското производство.  

Днес един земеделски производител в 15-те държа-
ви – стари членки на ЕС, обработва над 400 дка земя, а в 
десетте новоприети страни от Източна и Централна Евро-
па – около 280 дка.  

Изравняването на равнищата на икономическо разви-
тие в земеделието предполага и драстично съкращаване на 
броя на земеделските производители в страните от Източна 
и Централна Европа – с около две трети, т.е. от 6,4 млн. 
души на 1,5–2 млн. души. За изпълнението на тази задача 
са нужни значителни инвестиционни ресурси, с които да се 
обновява материално-техническата база на земеделието. 

Целесъобразно е да се осигуряват висококвалифи-
цирани селскостопански специалисти и да се повишава 
културата на земеделието. Едва тогава в източноевропейско-
то земеделие ще може да се постига и необходимата общест-
вена производителност на труда (произведена чиста сел-
скостопанска продукция на един зает). По данни на запад-
ни експерти сега производителността на труда в земеделски-
те стопанства на източноевропейските страни е само 11 на 
сто от средната производителност на западноевропейските 
ферми5.  

В източноевропейските страни функционират и ед-
ри кооперативни земеделски стопанства, които при равни 
условия могат да бъдат далеч по-конкурентоспособни от за-
падноевропейските ферми.  

                                                
5 Цитирано по в. “Икономически живот”, бр. 46 от 17.11.1999, с. 14. 
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Всичко това потвърждава тезата, че у нас и в други-
те източноевропейски страни трябва да се ограничава и 
прекратява прилагането на неолиберална аграрна политика. 
Системно трябва да се осъществява държавна протекцион-
на аграрна политика, чрез която да се осигуряват високи до-
ходи на земеделските производители и да се регулира сел-
скостопанското производство 

3. Предимства на едрите земеделски стопанства 
Доказано е, че с развитието на производителните сили 

и главно на техниката нарастват предимствата на едрите 
земеделски стопанства. Във всяко стопанство се осъщест-
вяват общ, т.е. непосредствено обобществен труд и концент-
рация на земята. Прилагат се машини, химични препарати, 
минерални торове и т.н., което води до увеличаване на обема 
на производството. Постепенно тези предимства на едрите 
земеделски стопанства се превръщат в закон на стоковото 
производство. Този закон може да действа само в услови-
ята на стоковото стопанство и свойствената му конкуренция 
между стокопроизводителите. Невъзможно е прилагането му 
към стопанства, които още не са въвлечени в стоковото про-
изводство и не са подчинени на пазара. Не бива обаче да се 
гледа едностранчиво на формите на концентрация на селско-
стопанското производство. Законът за икономическото пре-
възходство на едрото земеделие над дребното има опреде-
лени граници и действа различно в отделните подотрасли и 
видове производства. Формите на неговото проявление се 
изменят с развитието на интензивните фактори на селско-
стопанското производство и усъвършенстването на общест-
вената организация на труда.  

При съвременни условия размерът на земеделското 
стопанство се определя по следните критерии:  

   • количество на обработваемата земя;  
   • обем на основните фондове;  
   • брой на заетите в производството;  
   • равнище на специализация и кооперация на про-

изводството;  
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    • количество и качество на произвежданата продук-
ция. 

Предимствата на едрите земеделски стопанства осо-
бено се открояват в съвременното икономическо развитие 
на индустриално развитите страни. Според официалната ста-
тистика на САЩ всяка едра американска ферма разполага с 
около 7–8 хил. дка земя, ежегодно наема около 40 работ-
ници и реализира продукция за над 100 хил. долара. В стра-
ните от Европейския съюз за едри стопанства се смятат 
тези, които разполагат с по 1000 дка земя или с 60 крави, 
400 прасета за угояване, 50 хил. птици за месо. 

Едрите земеделски стопанства заемат сравнително 
малък относителен дял в общия брой на американските и 
западноевропейските ферми, но осигуряват значителна част 
от произвежданата продукция.  

Към края на XX в. в САЩ едрите фермерски стопан-
ства са само 16 % от общия брой на фермите в страната, но 
осигуряват по-голямата част от стоковата продукция. Приб-
лизително 6 на сто от американските ферми стопанисват 
28 на сто от фермерските земи и осигуряват почти 60 на сто 
от стойностния обем на произвежданата в САЩ селскосто-
панска продукция. В страните от ЕС 10–15 % от фермите 
доставят на пазара половината от произвежданата селскосто-
панска продукция. В Япония едрите земевладелци (с по 
300 дка земя), които съставляват 10 на сто от земеделските 
стопани на страната, притежават 20 на сто от обработвае-
мата земя и ползват труда на 25 хил. наемни работници. 
Очевидно изхранването на населението и износът на про-
доволствие на пазара в САЩ и страните – членки на ЕС, се 
осигурява не от дребните, а от едрите ферми, снабдени с 
модерна техника. 

Първо. В едрите стопанства, разполагащи с големи 
масиви земя, може да се използват снабдени с електрон-
ни системи мощни високопроизводителни трактори, ком-
байни и други машини, включително и самолети. С тях 
всяко агротехническо мероприятие може да се извърши ка-
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чествено и в подходящо време. Правят се значителни иконо-
мии на жив труд, горива, семена и други материали. Почти 
не се допускат загуби при прибиране и съхраняване на 
реколтата. 

Второ. В едрите земеделски стопанства може да се 
акумулират сравнително повече финансови ресурси. Това 
позволява да се подготвят и привличат на работа квалифи-
цирани специалисти, постепенно да се внедряват ефектив-
ни промишлени технологии и да се затвори цикълът на 
производство, преработка и пласмент на земеделски про-
дукти. 

Трето. В едрите земеделски стопанства може да се 
изграждат и поддържат модерни хладилни складове и зър-
нохранилища. Получаваната продукция може да се съхра-
нява целогодишно и да се продава през сезоните, когато це-
ните са най-високи. 

Четвърто. В едрите земеделски стопанства се полу-
чава сравнително по-висока средна печалба. В тях се пос-
тигат и значително по-добри икономически резултати. 

Според направени в Германия проучвания разходи-
те за поддържане на помещенията и работната сила на сто-
панствата, които имат по 100 млечни крави, са с 47 % по-
ниски от тези, притежаващи по 20 крави. Съвместното съ-
ществуване на големи и малки ферми в Германия показва, 
че икономическите резултати не зависят единствено от раз-
мера на фермите. Жизнеспособността и конкурентоспособ-
ността на фермите се определя преди всичко от възмож-
ностите им да отговарят на нуждите на пазара, на изиск-
ванията за опазване на околната среда и на производството 
на екологично чисти земеделски продукти.  

Пето. Собствениците или арендаторите на едри земе-
делски стопанства имат сравнително висок жизнен стандарт. 
В техните стопанства се откриват по-големи възможности за 
внедряване на съвременни постижения на научно-техничес-
кия прогрес и за намаляване до минимум на ръчния труд. 
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Превъзходството на едрото земеделие се проявява и 
при търговията със селскостопански стоки между страни-
те – членки на ЕС. В рамките на Общността най-конку-
рентоспособна е продукцията на едрите ферми във Фран-
ция, Дания и Холандия6. С тях все още не могат да се кон-
курират сравнително дребните земеделски стопанства на 
Германия, въпреки че са оборудвани със съвременна тех-
ника. Това се дължи преди всичко на обстоятелството, че в 
дребните стопанства тази техника не може да се използва 
пълноценно и ефективно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

6 Франция е на едно от първите места в света по износ на захар; Холандия – 
на месо, картофи  и зеленчуци; Дания – на свинско месо, краве масло и кашкавал; 
Ирландия – на говеждо месо. 



 87 

ІV. АРЕНДНА ПОЛИТИКА 
1. Същност на арендата 
Известно е, че още в древността в земеделието се при-

лагат различни форми на аренда, които отговарят на опре-
делено стъпало от развитието на обществените производи-
телни сили. Тяхното възникване и разпространение е свър-
зано с монопола на поземлената собственост, който дава пра-
во на известни лица да се разпореждат с определени земни 
площи по своя воля. Това обаче е само юридическата пред-
става за използването на земята от нейните собственици. 
Всъщност отношението на земевладелеца към неговия зем-
лен участък се определя от икономическите условия. 

Арендата сe реализира, когато земевладелци пре-
доставят свои земи или ферми на арендатори, които вла-
гат капитал и привеждат в движение наемен труд за из-
вличане на максимална печалба. Така в условията на 
свободна конкуренция земеделието изцяло се подчинява на 
капитала. 

Арендните отношения получават висока степен на 
развитие в условията на стоковото производство. В нача-
лото на ХХI в. върху основата на арендата се обработва над 
50 % от стопанисваната земя на Франция. В САЩ на арен-
дни начала се обработва над 40 % от стопанисваната земя, 
в Германия, Холандия и Швеция – близо 40 %, в Дания и 
Италия – 20 %. В Англия, Уелс и Шотландия около 30 % от 
частните ферми се дават под аренда на онези, които нямат 
възможност да си купят земя. Засега сравнително най-висок 
е делът на арендуваната земя от общата стопанисвана площ 
в Белгия (около 70 %). 

Арендата се използва сравнително най-широко в САЩ 
и западноевропейските страни с високоразвито земеделие. 
В тях на арендни начала функционират мощни стопанства, 
в които се използва и наемен труд. Относителният дял на 
наемните работници в селското стопанство на САЩ със-
тавлява 35 %, на Германия и Англия – 50 %, на Холандия – 
48 %, на Дания, Франция и Швеция – 30 %, на Гърция – 4 %. 
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През 2002 г. общият брой на наемните работници в 
земеделието на страните – членки на ЕС, е около 2,3 млн. 
души. Това представлява около една трета от заетите лица 
в селското стопанство на Евросъюза. 

Обикновено семейните земеделски стопанства се 
обслужват от самите фермери и членовете на техните се-
мейства. В по-едрите от тях се наемат и 1–2 работници 
(много рядко над 10).  

Сега у нас повечето арендатори не участват пряко в 
производствения процес. Определят се като модерни “агро-
бизнесмени”. Те почти безплатно ползват малките парцели 
земя на живеещите в градовете земевладелци. Разполагат с 
големи площи (10–50 хил. дка), върху които водят екстен-
зивно (с минимална обработка, торене и т.н.) земеделие. 

В съвременните държави даването на земя под аренда 
широко се използва от едри земевладелци, включително и от 
застрахователни компании, банки, промишлени и поземлени 
корпорации1. Значителна част от тях нямат пряко отношение 
към селското стопанство, а само използват своя титул на соб-
ственост върху земята, за да получават доходи. 

Арендата се използва широко и от земевладелци, 
които поради преклонна възраст, болести и други не могат 
да се грижат за своите стопанства. Обикновено те предоста-
вят своите стопанства на арендатори (техни близки, родст-
веници) срещу осигуряване на определен доход. 

Арендатори стават предимно млади фермери, които 
не разполагат с капитал за закупуване на земя. Техният девиз 
при избора на поприще в живота е: “От арендатор – към 
частичен стопанин, от частичен стопанин – към пълен”. 

Когато капиталист арендатор получи разрешение да 
вложи свой капитал в определен участък земя, той изплаща 
на нейния собственик договорно установена парична сума – 
рента. В случая става дума за класическата форма на арен-
дни отношения.  
                                                 

1 По някои оценки сега в САЩ земята, давана под аренда и заложена в 
банките, съставлява почти 56 % от стопанисваната земя на страната. 
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Съществуват и други арендни отношения:  
• наемане на земята на дребни собственици, които ня-

мат възможност сами да я обработват;  
• раздаване на земя от едри земевладелци на дребни 

производители за обработване под аренда2. 
При тези разновидности на арендата наемателят от-

работва определен брой дни през годината на останалата 
земя на собственика или му предава част от получената 
продукция. По същество посочените начини на разплащане 
нямат чистата форма на рента.  

Днес в САЩ съществуват следните форми на рент-
ни плащания:  

• фиксирана парична рента3;  
• дял от добива на цялата ферма или от единица площ;  
• дял от получената животинска продукция.  
Сравнително най-широко се използва формата на фик-

сираните парични плащания. При нея арендаторът получа-
ва по-голяма самостоятелност и може за определен срок сво-
бодно да владее и ползва арендуваната земя. 

При всички форми на аренда величината на рентата 
се определя съобразно с добивите и доходите, които се по-
лучават от земята. Цената на земята зависи от нейното пло-
дородие, месторазположение, климатични условия, а също 
и от конюнктурата на пазара. 

Известно е, че земята е природно образувание, кое-
то няма стойност и съответно цена (т.е. паричен израз на 
стойността). 

При осъществяване на поземлената собственост се 
установяват определени производствени отношения в об-
ществото. Собствениците на земя ежегодно получават па-
ричен доход във вид на данък, контрибуция или рента от 
нейното даване под аренда. Рентата може да се капитали-

                                                 
2 До 9.IХ.1944 г. в нашата страна широко приложение намира изполицата, 

при която селяните, арендуващи земята, изплащат на нейните собственици (обик-
новено едри земевладелци) половината от получавания добив. 

3 През 90-те години в САЩ размерите на фиксираните парични плащания 
са от 5 до 30 долара за 1 дка орна земя и от 2 до 7 долара за 1 дка пасбище. 
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зира, т.е. да се разглежда като лихва на въображаем капи-
тал4. Посредством капитализираната рента се определя и по-
купната цена на земята (тъй като земята не е продукт на 
труда, тази цена е ирационална категория). 

Обикновено покупната цена на земята се изчислява 
по известен годишен доход, с който ще се покрие нейната 
стойност за определен период (например 20 години). Всъщ-
ност това е друг израз на капитализация на поземлената рен-
та. Този доход зависи от следните условия:  

• наличие на пазари за пласмент на произвежданите 
селскостопански стоки;  

• равнище на изкупните цени на всяка стока;  
• степен на производителност на труда и интензифи-

кация на селскостопанското производство.      
Цената на земята се определя и съобразно с размера 

на лихвения процент на банките. Когато този процент рас-
те, съответно спада цената на земята, и обратно. При висок 
лихвен процент предприемачите дават парите си на депозит 
в банки, избягват да купуват земеделски земи. 

Съществува съществена разлика между дохода във 
вид на данък (като отбив от средната печалба или но-
миналната работна заплата) и поземлената рента. Па-
ричната поземлена рента е форма на принадена стойност, 
т.е. онази част от стойността на овеществения в стоката чо-
вешки труд, който е извършен свръх необходимото коли-
чество труд за възпроизводство на работната сила. 

Това, което отличава поземлената рента от другите 
данъчни плащания, е, че се образува от принадената стой-
ност, която се превръща в добавъчна печалба. Следовател-
но по своята същност поземлената рента е добавъчна пе-
чалба. Тази печалба се получава на сравнително по-плодо-
родни почви поради следните причини:  

• съществуващата диференциация в плодородието 
на земята (диференциална рента I);  
                                                

4 Ако средната лихва е 5 %, една годишна поземлена рента от 50 лв./дка 
може да се разглежда като лихва от капитал в размер на 1000 лв., който ще бъде 
възстановен за 20 години. 
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• различната производителност при последовател-
ните капиталовложения в една и съща площ (диференци-
ална рента II);  

• по-голямата променлива част (живия труд) на ор-
ганичния състав на капитала в земеделието, с което се обяс-
нява и сравнително по-високата стойност на земеделските 
стоки (абсолютна рента). 

Поземлената рента (добавъчната печалба) се получава 
при наличие на поземлена собственост, стоково производ-
ство и свободен пазар.  

Само в условията на свободна покупко-продажба и 
движение на стоки принадената стойност се разпределя меж-
ду отраслите на икономиката (пропорционално на величи-
ната на авансираните капитали). Печалбите от тези отрас-
ли се изравняват и се формира средна печалба. Образуват се 
производствени цени (производствените разходи плюс сред-
ната печалба) на изделията. 

Както е известно, диференциалната рента се обра-
зува от разликата между индивидуалната производствена 
цена на произведените при благоприятни природни и поч-
вени условия стоки и общата регулираща пазарна цена на 
такива стоки, получени на най-лошата, неносеща рента зе-
мя. Абсолютната рента възниква от монопола върху позем-
лената собственост, който спъва участието на земеделието 
в разпределянето на принадената стойност между отрасли-
те на националното стопанство, както и от сравнително ви-
соката стойност на земеделските стоки, съдържащи срав-
нително повече жив труд. 

При арендните отношения почти винаги съществу-
ват противоречия между собствениците на земя и арен-
даторите. В основата им са сроковете на арендата и раз- 
мерът на арендните вноски. По принцип всеки собственик 
на земя се стреми да намали срока на арендния договор с 
цел да извлича по-голяма добавъчна печалба от аренда-
торите. Това произтича от обстоятелството, че за да може 
успешно да осъществява своята дейност, отделният арен-
датор е принуден да прави допълнителни капиталовложе-
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ния и да подобрява почвеното плодородие. Поради заин-
тересоваността да постига максимална възвръщаемост на 
вложените от него инвестиции, той почти винаги се стре-
ми към дългосрочна аренда. 

При всички форми на аренда най-големите спорове, 
сблъсъци и колизии възникват по повод на размера на рент-
ните плащания. Историческата практика показва, че всяко 
тяхно прекомерно увеличаване предизвиква трудности при 
производството на хранителни продукти и изхранването на 
населението. 

2.  Арендна политика в източноевропейските  
    страни 
След национализацията на земята в Русия (1917 г.) 

се забранява нейното даване в залог и под аренда. По-къс-
но (1922 г.) с правителствен декрет се легализира даването 
на земя под аренда за срок от шест години. През 1925 г. мак-
сималният срок на арендуване е продължен до 12 години, а 
през 1926 г. се разрешава обработване на земята с наемен 
труд. Само след четири години арендата официално се отме-
ня, а през 1937 г. нейното използване напълно се забранява. 

Едва през 1988 г. на колхозите, совхозите и другите 
селскостопански предприятия се разрешава да дават земя 
под аренда на първични производствени колективи, инди-
видуални производители и семейства. Към края на 1989 г. в 
бившия СССР се приема Закон за арендата, в който се опре-
делят сферите, обектите и сроковете на арендуване, характе-
рът на арендния договор.  

Дълго след Втората световна война в източноевро-
пейските страни също не се разрешава даване на земя за вла-
деене и ползване под аренда. През последните години в тези 
страни отново се поставя началото на развитието на аренд-
ните отношения. 

Продължителната забрана на арендата в тях е свър-
зана с идеологизацията на икономическите отношения и 
обявяването на държавната собственост за “общонародна”. 
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Щом се прокламира, че средствата за производство са “об-
щонародна” собственост, т.е. принадлежат на всеки граж-
данин в страната, е недопустимо да има арендатори. 

В съвременните условия в страните от Източна и 
Централна Европа се откриват възможности за развитие на 
арендни отношения. Чрез арендата се осигурява икономи-
ческа самостоятелност на стокопроизводителите арендато-
ри (колективни, семейни, индивидуални) и се гарантира пра-
вото им сами да разполагат с продукта на своя труд. 

В някои източноевропейски страни се използва акорд-
ната система на заплащане на труда (според получавания 
добив от декар предоставена земя), която съдържа елемен-
ти на аренда. Ежегодното подписване на договори между 
ръководители на колективни земеделски стопанства и от-
делни семейства за отглеждане на определени селскосто-
пански култури или животни може да се приеме за форма 
на аренда. 

По същество акордът все още е полуаренда. Въвеж-
дането му в някои колективни земеделски стопанства е по-
родено от недостига на работна ръка и техника за обработ-
ване на земята на кооператорите, особено при отглеждане 
на трудоемки земеделски култури като тютюн, фъстъци, зе-
ленчуци. 

Сега в източноевропейските държави се формират 
основните елементи на арендните отношения (обекти и су-
бекти на арендата, рента, срокове на арендния договор). 
Определят се основните насоки на тяхното развитие съоб-
разно със специфичните условия на всяка страна. 

При съставянето на арендния договор между арен-
додателя и арендатора е важно да се осигури продължи-
телен срок на арендата. От това зависи до голяма степен 
развитието на арендните отношения. Същото се отнася и за 
размера на арендните плащания. Тяхното увеличаване от 
страна на арендодателя намалява заинтересоваността на се-
ляните да разширяват селскостопанското производство и 
предизвиква продоволствени аграрни кризи. Величината на 
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рентата следва да се определя съобразно с икономическите 
закони на стоковото производство. За тази цел е необходи-
мо да се създават предпоставки за включване на земята в 
търговския оборот. Държавните органи трябва да използ-
ват правни и икономически методи и средства за ограни-
чаване на спекулативните сделки със земя.  

Едва ли ще може да се ограничи изземването на пло-
дородна земя от промишлени, строителни, транспортни, ту-
ристически и други организации само чрез определяне на 
високи цени на земята. В съвременните индустриално раз-
вити държави продължава тенденцията на намаляване на 
обработваемата земя, въпреки че нейната цена постепенно 
се повишава. 

С широкото въвеждане на арендата в селското сто-
панство и с разширяването на стоково-паричните отноше-
ния в източноевропейските страни все повече се налага да 
се използват подходящи методики за установяване на це-
ната на земята и същевременно се дава простор за проява 
на всички видове рента. 

В условията на държавния социализъм се въвежда 
система на диференцирани цени. При нея най-високи са це-
ните на земеделските стоки, произвеждани в райони с най-
благоприятни почвено-климатични условия. По всяка веро-
ятност това се основава на някои изводи и предположения 
на К. Маркс, че диференциалната рента ще отпадне заедно с 
премахването на частния монопол върху земята, а средства-
та, спестени от по-високите добиви, получени при побла-
гоприятните условия, вместо да се “изяждат” от поземлени-
те собственици, ще се използват за подобряване на лошите 
почви. Очевидно това разпределение на обществения труд 
се отнася за развитие на общество без пазарни отношения. 
Преждевременното му прилагане в обществения живот спъ-
ва естествения ход на икономическото развитие.  

Преминаването към арендни отношения предполага 
промени и в системата на данъчното облагане на земедел-
ците. Такива промени са направени през първата половина 
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на 90-те години на ХХ в. в Чехословакия. Приет е Закон за 
селскостопанския данък, който включва и данъка за земята. 
При неговото определяне се използва нова бонитировка на 
селскостопанския поземлен фонд. Предприятията се разде-
лят на продуктивно-икономически области. На земеделски-
те стопанства, които обработват плодородна земя, е опре-
делен данък от 150 до 3 хил. крони на 10 дка площ. Оста-
налите стопанства получават от държавата доплащания на 
100 крони реализирана продукция в зависимост от състоя-
нието на почвата: степен на засоляване; ерозия и влажност; 
стопанисване в крайгранични зони и т.н. По такъв начин се 
осигурява рентабилност на предприятията, функциониращи 
при сравнително лоши природно-икономически условия. 
Създават се равни възможности за осъществяване на стопан-
ска дейност в селското стопанство на страната. 

Следователно арендата е форма на ефективно стопа-
нисване на земята. С развитието на арендните отношения се 
засилват интересът и мотивацията на предприемачите да про-
извеждат повече и по-качествени селскостопански стоки. 

3. Арендна политика в Република България 
През 90-те години на ХХ в. у нас със закон5 се из-

вършва ликвидация на ТКЗС и връщане на земеделските 
земи на техните собственици. Отново се поставя на преден 
план решаването на проблема за обработването на земята. 

Този проблем се изостря по различни причини. Пре-
ди всичко по-голямата част (над 60 %) от обработваемата 
земя на страната принадлежи на живеещи в градовете соб-
ственици. Повечето от тях отдавна са скъсали със земеде-
лието. Младите хора предпочитат да се занимават с търго-
вия и други печеливши дейности вместо с примитивно и 
губещо земеделие. Малцина се заемат да стопанисват сво-
ите малки парцели земя. Те използват предимно животин-
ска тяга. В такава обстановка земята у нас се стопанисва в 
новообразуваните земеделски кооперации на колективни 
                                                

5 ДВ, бр. 18 от 1992 г. 
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начала. Останалите земеделски земи пустеят или се владеят 
от предприемачи арендатори. Обикновено това са хора с го-
лям селскостопански опит (агрономи, инженери, ветеринар-
ни лекари и др.), но има и такива, които стопанисват чужди 
земи с неуточнени титули на собственост. 

В началото на ХХІ в. у нас има около 3400 арендни 
стопанства. Средният размер на едно стопанство е 3000 дка. 
Общо в страната под аренда се стопанисва над една трета от 
обработваемата земя. Отглеждат се предимно зърнени култу-
ри и слънчоглед. На арендни начала работят и животновъдни 
ферми (главно в свиневъдството и птицевъдството). 

Арендните отношения у нас се регламентират с при-
етия през 1996 г. Закон за арендата6, който урежда арен-
дата на земеделска земя и на земеделско стопанство, в кое-
то освен земя има сгради, машини и съоръжения. В този за-
кон са заложени редица приемливи постановки от аналогич-
ни закони в Германия, Франция, Холандия и Белгия. Ръко-
водният принцип е да се постига относително балансиране на 
интересите на собственика на земя (арендодателя) и на нае-
мателя (арендатора) по основните пунктове на арендните до-
говори: срок на арендата; максимален размер на арендувана-
та земя; величина на рентните вноски. С договора за аренда 
арендодателят се задължава да предостави за временно полз-
ване земеделска земя или земеделско стопанство, а аренда-
торът да му плаща определена рента. 

Договорът за аренда се сключва в писмена форма с 
нотариална заверка на подписите на страните. След като се 
впише в нотариалната книга, се регистрира в съответната 
общинска поземлена комисия (при вписването на договора 
в нотариалните книги се представя скица на арендувания 
имот, издадена или заверена от поземлената комисия).  

Минималният срок на договор за аренда е четири 
години. Няма максимален срок за арендуване на земедел-
ски земи. 
                                                

6 ДВ, бр. 82 от 1996, бр. 35 от 1999. 
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В Закона за арендата не са фиксирани размерите на 
арендните вноски. Техният размер се определя по взаимна 
договореност на арендодателя и арендатора. 

Отчета се обстоятелството, че у нас има значителни 
различия в плодородието на почвата и в климата, поради 
което в отделни райони на страната се получава диферен-
циална рента (добавъчна печалба). 

Посредством прилаганата от Европейския съюз Об-
ща аграрна политика и най-вече на субсидиите, разпреде-
ляни и предоставяни от неговите фондове (на декар използ-
вана земеделска площ) в българските житни зърнопро-
изводителни области Добрич и Силистра се повишава 
търсенето на земи и стопаните получават добавъчна пе-
чалба под формата на диференциална рента І. Тази пе-
чалба се извлича от благоприятните природно-климатични 
условия за производството на жито, механизираното отглеж-
дане на житните култури върху големи поземлени блокове, 
възлизащи на хиляди декари, наличие на стабилни пазари 
на зърно в страни извън Евросъюза. Получаването на висока 
диференциална рента І позволява да се увеличават рентни-
те плащания (по 80–100 лв./дка) за стопанисваната под 
аренда частна земя и да се повишава нейната цена, която 
понастоящем (2015 г.) възлиза средно на 1000–1500 лева. В 
същото време бавно нарастват размерите на рентните пла-
щания и на цените на земеделските земи в другите райони 
на страната.  

Значително по-ниска (25–30 лева на дка) е рентата и 
цената на земята в област Пловдив. Главната причина за 
това е обстоятелството, че с предоставяните “европейски 
субсидии” на декар използвана площ е почти невъзможно в 
тази област да се отглеждат традиционните трудоемки, но 
високодоходни зеленчукови и овощни култури. Селските 
стопани в тази област не могат да използват предимствата 
на нейния благоприятен климат за производство на зелен-
чуци и плодове, от което се печели по 500–600 лева на де-
кар. Те се принуждават (чрез мизерните евросубсидии) да 
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произвеждат пшеница, слънчоглед и рапица на малки пло-
щи от 50–100 дка, от които се получават по-ниски средни 
добиви и печалби (50–60 лв.) на декар земя, отколкото в 
Североизточна България, наричана “българската житница”.    

Арендаторът е длъжен да плаща арендните вноски в 
уговорения срок и размер. Той плаща данъци и такси и зас-
трахова приетите по оценка инвентар и добитък, увеличе-
ните основни производствени фондове и реколтата. 

Арендната вноска (рентата) може да се уговори в 
пари или в натура (под формата на селскостопански про-
дукти). Нейният размер се определя в договора според очак-
ваните добиви и приходи от арендувания имот. При полу-
чаване на по-ниски от определените в договора добиви и 
приходи (поради природни и други бедствия) уговорената 
вноска се намалява съразмерно. Арендодателят има право 
на съответната част от застрахователното обезщетение. 

Арендаторът е длъжен да ползва арендувания имот 
с грижата на добър стопанин – стриктно да спазва санитар-
но-хигиенни, противопожарни и екологични норми; да не 
уврежда почвата; редовно да води дневник, в който да впис-
ва последователно извършените механични и химични об-
работки на почвата. Може да изменя начина на трайно пол-
зване на имота и да извършва подобрения в него само с 
предварително писмено съгласие на арендодателя. 

Арендодателят е длъжен да заплати на арендатора 
направените от него необходими разноски за имота (с из-
ключение на разходите за неговото текущо поддържане – 
ремонт на жилища, стопански постройки, пътища, канавки, 
напоителни и отводнителни системи). При прекратяване на 
договора арендодателят дължи сумата, с която се е увели-
чила стойността на имота вследствие на извършените с не-
гово съгласие подобрения. 

Арендаторът има право да отнесе със себе си съоръ-
женията и инсталациите, които не се трайно закрепени в 
имота и са направени без знанието на арендодателя. 
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Нотариусът съобщава на арендатора за всеки проект 
да бъде продаден арендуваният имот. В едномесечен срок 
от получаване на съобщението арендаторът може да заяви, 
че купува имота при условията в проекта за нотариален акт. 

Арендаторът може да преарендува част или целия 
имот, да заложи правата си по договора за аренда или да ги 
прехвърли на трето лице. Такива преотстъпвания на арен-
дуван имот не могат да правят селскостопански научноиз-
следователски институти. 

Арендодателят има право да развали договора при за-
бавяне на плащанията на арендните вноски. Развалянето на 
договор за дългосрочна аренда (над 10 години) става по съ-
дебен ред. Договор за аренда, сключен без определен срок, 
може да бъде прекратен едностранно от всяка страна с пис-
мено предизвестие след изтичане на четвъртата година. В 
случай че арендаторът загуби своята трудоспособност, дого-
ворът може да бъде прекратен от началото на следващата сто-
панска година. 

Само със Закона за арендата в нашата страна трудно 
могат да се формират и развиват класически форми на арен-
дни отношения. Една от пречките за това е обстоятелството, 
че върху малки по размер и разпръснати на различни места 
ниви е почти невъзможно да се създават мощни арендни сто-
панства. Освен това засега у нас липсва благоприятна ико-
номическа среда за влагане на капитали в земеделието. Тър-
говци на машини, торове и химични препарати, банкери и 
застрахователи изсмукват цялата печалба на арендатора, 
включително и добавъчната печалба (рентата). 

Ето защо на настоящия етап собствениците на земе-
делски земи се чувстват по-сигурни като членове на земе-
делски кооперации. В тях, освен рента за внесена земя и 
дивиденти за дялов капитал, получават и различни видове 
услуги, участват в управлението на кооперативното сто-
панство. 
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V. КООПЕРАТИВНА ПОЛИТИКА 
1. Същност на земеделската кооперация 
Кооперацията е форма на сътрудничество и съвмест-

на дейност между група лица. С нейното развитие все по-
вече се засилва колективният и общественият характер на 
човешкия труд.  

Кооперацията възниква на определено стъпало от чо-
вешкото развитие, когато се появяват машините и масово се 
преминава към семейна (фермерска) форма на земеделие.  

Това става през втората половина на ХІХ в. в редица 
европейски държави. Тогава се създава техническата база 
на индустрията за преработка на селскостопански сурови-
ни. Вече има натрупан лихварски и търговски капитал и на 
световния пазар се водят ожесточени търговски войни. 

Завършен е и процесът на преминаване към предим-
но семеен, фермерски тип собственост и начин на стопа-
нисване на земята (от отделни семейства или групи про-
изводители). Стоките, които те произвеждат (зърно, мляко, 
животни), са от първа необходимост и винаги могат да се 
продадат на пазара. Проблемът е – на каква цена. Когато са 
разединени и излизат на пазара поотделно, земеделските 
стопани биват ограбвани и жестоко експлоатирани от алч-
ни лихвари, спекуланти и черноборсаджии. Принудени са 
да продават продукцията си на безценица. 

По тази причина още през втората половина на ХІХ в. 
множество фермери започват да се обединяват и да създа-
ват кооперативи за кредитиране, изкупуване, преработка и 
пласмент на селскостопански продукти. Създават собстве-
ни организации за снабдяване с фуражи, минерални торове 
и оръдия на труда. 

През 1882 г. фермерите в Дания създават първата 
кооперативна мандра, а пет години по-късно (1887 г.) – ко-
оперативна кланица. По същото време в Швеция се изграж-
дат маслобойни, а в Холандия и Франция – кооперативи за 
закупуване на семена, фуражи и други нужни на фермерите 
стоки. 
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Днес свиневъдството и производството на мляко и 
млечни продукти в Дания почти изцяло се владеят от коо-
перативи. В кооперативния сектор се намират и две трети 
от датските говеда. 

Земеделската кооперация е самодейна организа-
ция на земеделски производители за задоволяване на тех-
ни материални и други нужди и осъществяване на съв-
местна стопанска дейност.  

Член кооператорите на земеделските кооперации: 
• вземат решенията и носят отговорността колективно; 
• заедно купуват, продават, печелят и разпределят по-

лучената печалба;  
• сплотяват се в защита на своите икономически ин-

тереси. 
Кооперацията (както и политиката) е средство, а 

не цел. Чрез обединяване и сътрудничество на група фер-
мери или земевладелци в сдружение и изграждане на ко-
оперативно предприятие (за производство на фуражи, вина, 
консерви и др.) се цели да се осигурят високи цени на зе-
меделските стоки, разширено селскостопанско производст-
во и висок жизнен стандарт на кооператорите. Освен про-
изводствени, търговски, кредитни и друг вид кооперации 
се учредяват и кооперативни организации, които осъщест-
вяват обществено-политическа дейност в полза на земедел-
ските производители. Техни представители водят диалог с 
политици от парламента и правителството, защитават инте-
ресите на кооператорите при приемане на данъчни, социал-
ни и други закони, предоставят им информация, работят за 
повишаване на тяхното образование. В литературата всич-
ки кооперативни организации се обозначават с термина 
“кооперативно движение”. В Русия системата от селско-
стопански кооперативи и техните съюзи се нарича “земе-
делска кооперация”. 

В Дания понятието “земеделска кооперация” означа-
ва сдружение на фермери плюс негово кооперативно пред-
приятие. Сдружението е собственик на кооперативното пред-
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приятие, но фермерите общо владеят предприятието, без да 
имат индивидуални дялове в него1.  

Кооперативните организации се ръководят от въз-
приети принципи на кооперацията. Основните от тях са: 

• един член – един глас в управлението; 
• изборност на ръководните органи;  
• доброволно и открито членство на всеки пълноле-

тен гражданин, независимо от неговата политическа, расо-
ва или религиозна принадлежност; 

• право на прекратяване на членството в коопера-
тива и запазване на правото на собственост; 

• самоуправление и самофинансиране на кооператива; 
• никаква или ограничена лихва на капитала на член-

кооператорите; 
• печалбата принадлежи на членовете и се разпре-

деля според трудовото им участие или пропорционално на 
дяловия им капитал и на оборота между всеки един ко-
оператор и кооперацията; 

• достъпност на информацията относно дейността 
на кооператива за всички негови членове; 

• сътрудничество и взаимопомощ между кооператив-
ните организации. 

В кооперацията се приемат определени права и 
задължения на кооператорите.  

Правата им са следните:  
• гаранция, че произвежданите от тях продукти ще 

бъдат продавани (кооперацията е задължена да ги изкупува); 
• получаване на максимално високи цени и участие 

в печалбата;  
• съвместно владеене на кооперативните предприятия. 
Задължения на член-кооператорите: 
• задължително доставяне на произвежданите сел-  

скостопански суровини на кооперацията;  
                                                

1 В настоящото изследване не се прави разлика между понятията “фермер-
ско сдружение”,  “селскостопански кооператив” и “земеделска кооперация”. 
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• предаването им на кооперацията става без догова-
ряне на цените;  

• обща отговорност за дълговете и работата на ко-
оперативните предприятия2.  

Кооператорите не договарят цената на дадена земе-
делска стока, която предават на кооперативното предприятие. 
Тази цена се определя съобразно с цените на същата стока на 
вътрешните и международните пазари. Обикновено член-ко-
операторите получават твърда цена за предадените през го-
дината на кооперативното предприятие стоки. След това се 
прави уравняване (уравняването определя сумата, оставаща 
след амортизационните отчисления и консолидацията на при-
ходите на кооперативното предприятие), като разликата мо-
же да им се доплати, ако предприятието е печелившо. Тази 
сума се разпределя според количеството на предадените от 
всеки кооператор земеделски продукти. 

Член-кооператорите на предприятия, доставящи фу-
ражи, торове, машини и др., нямат задължение да предават 
или купуват, но като съсобственици активно участват в раз-
пределянето на тяхната печалба и в определянето на ико-
номическата им политика. 

В някои селскостопански кооперативи се формират 
отношения от типа на акционерните дружества. Печалбата 
се разпределя съобразно с обема на капитала на всеки ко-
оператор. Има принципни различия между акционерното 
дружество и кооперацията. 

Обикновено акционерното дружество се създава 
с цел получаване на максимална печалба. То се управ-
лява предимно от онези негови членове, които притежават 
по-голямата част от дяловия му капитал. Кооперативът осъ-
ществява производство, обмен и услуги в интерес на сво-
ите членове. В него се извършват всички дейности, които 
са необходими на фермерите, включително и такива, които 
икономически не са достатъчно изгодни. 

                                                
2 Датските фермери и техните кооперации, Изд. Федерацията на датските 

кооперации и Съвета за селско стопанство, Дания, 1994, с. 13. 
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Засега земеделската кооперация в западните страни 
получава сравнително най-широко разпространение в млеч-
ната, месната и мелничарската промишленост. Развитието 
на консервната промишленост, производството на птиче ме-
со и други дейности се осъществява в рамките на акцио-
нерни фирми и компании, които в повечето случаи са транс-
национални корпорации. 

Всяка земеделска кооперация или друга кооператив-
на организация на земеделски производители се създава и 
функционира въз основа на устав и Закон за кооперациите.  

В Дания и други държави няма специални закони за 
кооперациите. Сдруженията се създават на базата на про-
възгласени в конституциите свободи. Техните ръководите-
ли са длъжни да спазват данъчни, екологични, трудови и дру-
ги закони в съответната страна. Основният документ, регла-
ментиращ отношенията между членовете на кооперацията, е 
нейният устав. 

Ръководен висш орган на кооперацията е Общото съб-
рание, което избира председател, управителен и контролен 
съвет и определя насоките на нейната инвестиционна, про-
изводствена и външнотърговска политика. 

Уставите на кооперациите допускат възможността да 
се назначава и освобождава изпълнителен директор, който 
от своя страна назначава и освобождава другите служители 
на кооперацията.  

В редица държави (Япония, Русия и други) освен 
устави има и закони за земеделските кооперации. В Япо-
ния действа приетият още през 1947 г. Закон за земедел-
ските кооперативни дружества. Към края на 1995 г. в Русия 
е приет Федерален закон за селскостопанската кооперация. 
В тези закони подробно се определят начините на създава-
не, регистриране, функциониране и ликвидиране на земе-
делските кооперации и техните съюзи. 

В Закона за селскостопанската кооперация (Русия) 
освен всепризнатите кооперативни принципи и постановки 
се съдържат разпоредби, които отразяват развитието на мест-
ното земеделие и съвременното развитие на страната. 
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Кооперативите се делят на производствени и пот-
ребителски.  

Селскостопанският производствен кооператив (кол-
хозът) се създава от граждани за съвместно производство, 
преработка и пласмент на селскостопанска продукция, как-
то и за друга дейност на основата на личното трудово учас-
тие на член-кооператорите.  

Селскостопанският потребителски кооператив се съз-
дава от граждани и/или юридически лица и бива преработ-
ващ, търговски, обслужващ, снабдителен, овощарски, гра-
динарски, животновъден, кредитен или застрахователен. Бро-
ят на гражданите, които могат да създадат производствен 
кооператив, е минимум пет, а броят на членовете на потре-
бителския кооператив не може да бъде по-малко от пет фи-
зически или от две юридически лица.  

Във всеки устав или закон се предвиждат процедури 
за ликвидиране или разформироване на даден кооператив. 
Досега в страните с кооперативни традиции (Дания, Холан-
дия и др.) няма случаи на фалирало кооперативно предпри-
ятие, което да стане собственост на кредитори. 

През 1991 г. в България също е приет Закон за 
кооперациите3. Впоследствие този закон се изменя, допъл-
ва и хармонизира със законодателството на западноевро-
пейските държави.  В него се посочва, че кооперация могат 
да учредят най-малко седем дееспособни физически лица. 
Учредителите провеждат събрание, което приема устав и 
избира управителен и контролен съвет. 

В началото на XXI в. в нашата страна има над хиляда 
земеделски кооперации за колективно стопанисване на земя-
та. В тези кооперации земята се стопанисва колективно, но 
остава собственост на член-кооператорите. Техни членове 
могат да бъдат и лица без земя, но с дялови вноски.  

По решение на общите събрания на кооперациите мо-
же да се създават териториални, отраслови и други съюзи. 
Право да регистрират съюз имат най-малко три кооперации. 
                                                

3 ДВ, бр. 63 от 1991 г., бр. 103 от 1996 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г. 
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 През 1996 г. се прави допълнение на Закона за ко-
операциите. Дава се право и на кооперативните съюзи да раз-
виват стопанска дейност в интерес на своите членове. 

2. Видове земеделски кооперации 
В съвременните държави и междудържавните общ-

ности се очертават главно три пътя за развитие на коо-
перативните земеделски стопанства.  

Първият е класическият път, характерен за САЩ и 
западноевропейските страни. В тези държави преобладава-
ща форма на собственост и стопанисване на земята е се-
мейната ферма. Отделните фермери запазват своята самосто-
ятелност, пряко участват в производствения процес и раз-
полагат с продукта на своя труд. Те могат едновременно да 
членуват в различни видове кооперативи (за снабдяване 
със средства за производство, за преработка на селскосто-
пански суровини, за пласмент на готова продукция и т.н.). 
Без това трудно могат да водят модерно, високоинтензивно 
земеделие. Сега в кооперативното движение на Холандия, 
Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Япония и други са 
обхванати почти всички фермери, в Германия и Франция – 
80 %, в САЩ, Англия и Италия – 30 %. 

Вторият път на коопериране на земеделските стопа-
ни е избран в нашата страна, Русия и редица други дър-
жави от Европа, Азия и Латинска Америка. В тях успешно 
функционират кооперативни земеделски стопанства, чийто 
основополагащ принцип е колективното обработване на зе-
мята. Това коопериране получава разпространение и в ня-
кои западноевропейски индустриално развити държави. Така 
още през 60-те години на ХХ в. във Франция се появяват 
колективни земеделски стопанства, наречени Обединения 
за съвместно водене на земеделието. Правна основа за 
тяхното възникване и функциониране е приетият през 1962 г. 
Закон за ориентация на селското стопанство. Съгласно с 
този закон и направените по-късно допълнения към него 
минималният брой на стопанствата, които могат да образу-  
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ват обединение е две, а максималният – десет. Сега в стра-
ната има над 28,5 хил. фермерски кооператива с обща площ 
21 млн. декара. В такива кооперативни обединения (главно 
на родственици) земята остава собственост на отделните 
членове. Средната площ на едно обединение възлиза на 
около 740 декара.  

Третият път на развитие на кооперативните земе-
делски стопанства се прокарва от комунистическите земе-
делски кооперативи (трудови комуни), които получават из-
вестно разпространение във Франция, Израел, Китай, САЩ  
и други държави. В тях колективно се стопанисват пре-
димно държавни земи. Имуществото и средствата за произ-
водство се владеят общо. Ресурсите се разпределят между 
членовете на кооператива на принципа на равенството. 
Това разпределение се извършва в зависимост от реалните 
нужди на всеки член, неговата квалификация, приноса му 
за получените стопански резултати и други критерии. Чле-
новете на кооператива се хранят в обща трапезария и по-
лучават просторни и удобни жилища от кооператива. Все-
ки кооператив разполага със собствена поликлиника, дом 
за стари хора и други социални заведения. Има училища, 
спортни игрища и съоръжения. 

Типичен пример за колективен начин на живот са 
еврейските кибуци (комуни). Сега в Израел има 270 ки-
буца, чиито членове съставляват 8 на сто от еврейското на-
селение на страната. В тях се стопанисват около 1,6 млн. дка 
земя, отглеждат се около 110 хил. високопродуктивни кра-
ви и много други животни. 

В съвременните кибуци земеделието осигурява око-
ло половината от техните доходи. В тях има и печатници, 
металообработващи, електронни, оптични, текстилни, стро-
ителни, млечни и други промишлени предприятия – пре-
димно малки и средни (от 10 до 100 работници). Създават 
се и съвместни предприятия между отделните кибуци. 

Една от основните ценности в отношенията между 
членовете на кибуца е взаимното доверие. Това позволява 
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да се осъществява народовластие в кибуца, чийто върховен 
орган е Общото събрание на пълнолетните му членове. С 
негово решение се създават комисии по възпитанието, ико-
номиката, културата. Събранието избира за определен срок 
(като правило от 1 до 3 години) ръководни лица – секре-
тар, завеждащ финансовия отдел, стопански управител, 
организатор на производството. В кибуците се постигат 
стабилни и сравнително високи средни добиви от памук 
(330 кг/дка), картофи, животински продукти. Средният го-
дишен млеконадой от крава е най-високият в света (над 7 хи-
ляди литра годишно), а продуктивността на отделни крави 
достига до 12 хил. литра годишно. 

Както семейните, така и колективните стопанства по 
необходимост се обединяват в различни видове и форми 
на земеделска кооперация: 

• за земеделски кредити;  
• за изкупуване, преработка и пласмент на селскосто-

панска продукция;  
• за снабдяване със средства за селскостопанско про-

изводство;  
• за услуги. 
Кредитната земеделска кооперация е едно от най-

старите колективни учреждения на земеделските стопанст-
ва. С нея се поставя началото на фермерското кооперативно 
движение. Сега тази кооперация заема централно място в 
кредитно-финансовата система на индустриално развитите 
държави. 

Кредитната кооперация е съставена от кредитно-
спестовни и разплащателни организации като банки, каси, 
отделения от местен и регионален характер. В САЩ сел-
скостопанската кредитна кооперация се представя от Фе-
дерална система на фермерски кредит, която обединява сто-
тици банки и асоциации с огромен капитал. 

Важна роля в аграрната икономика имат кооперати-
вите за преработка на селскостопанска продукция. Засега 
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в редица страни – Дания, Финландия, Холандия, Франция и 
Швеция, кооперативният сектор осигурява половината от 
продукцията на хранително-вкусовата промишленост. 

Все повече нараства значението и на кооперативи-
те за пласмент на селскостопанска продукция. Доказа-
телство за това е фактът, че днес в страните – членки на 
ЕС, тези кооперативи реализират над 60 % от селскосто-
панските стоки на пазара. Много от тях се специализират в 
производство и пласмент на определени продукти – на френ-
ските кооперативи се падат до 70 % от произвежданите и 
продаваните вина в страната; в Холандия кооперативните 
организации доставят на пазара около 75 % от национал-
ното производство на гъби и цветя; в Дания – почти цялото 
количество ценни кожи. 

Напоследък широко разпространение получават и ко-
оперативите за снабдяване на земеделските стопанства. 
Тези осигуряват около половината от доставяните средст-
ва за земеделско производство. Сравнително по-голям е 
делът на кооперативните доставки на минерални торове, 
фуражи и семена. По-скромен е приносът им в осигурява-
нето на селскостопанска техника и на горива. Делът на коо-
перативите в доставянето на такива стоки на земеделските 
производители е около 20–40 %. Много кооперативни орга-
низации притежават собствени предприятия за комбинира-
ни фуражи, минерални торове и опаковки. 

Снабдителните кооперативи водят остра конкурент-
на борба с монополистичните компании за селскостопан-
ско машиностроене, фуражно производство и производство 
на продукти от нефт чрез химичен синтез. Успешно се съ-
ревновават с техните търговски представителства и серви-
зи за техническо обслужване на селскостопанска техника. 

Все по-бързо развитие получават кооперациите за 
услуги на земеделските стопанства. Това са кооперативи 
за съвместно използване на техника, за оказване на кон-
султантски услуги, за селекция, за създаване на опитни 
станции и научноизследователски институти. 
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Масовото създаване на земеделски кооперативи на-
лага да се установят и поддържат икономически и органи-
зационно-правни връзки между тях и други организации и 
институти. Така постепенно се формира организационна-
та структура на кооперативното движение. В нея пър-
вични звена са отделните кооперативи. С цел да защитават 
своите интереси тези кооперативи се обединяват в съюзи 
на отраслов, териториален или териториално-отраслов прин-
цип. Обикновено първичните земеделски кооперативи от 
един подотрасъл (млечна, месна и др. промишленост) об-
разуват единен национален отраслов съюз. В други случаи 
се обединяват различни видове от тези кооперативи и се 
формират регионални многоотраслови кооперативни съю-
зи. Такива съюзи стават членове на централни обединения 
на селскостопанските кооперативи в страните. 

В Италия организационната структура на коопера-
тивното движение се формира не по отраслов или терито-
риален принцип, а съобразно с влиянието на различни 
идейно-политически партии и движения. Исторически се 
оформят няколко национални кооперативни центъра в стра-
ната. Комунистите и социалистите ръководят Национал-
ната лига на кооператорите и касата за взаимна помощ. 
Под крилото на Християндемократическата партия е Кон-
федерацията на италианските кооперативи, а в сферата на 
политическото влияние на Социалдемократическата и Ре-
публиканската партия е Всеобщата асоциация на итали-
анските кооператори4.  

Земеделската кооперация в Италия се развива глав-
но в рамките на Конфедерацията на италианските коопе-
ративи (Християндемократическата партия). На тази кон-
федерация се падат около две трети от оборота на фер-
мерските кооперации в страната, на Националната лига – 
25 %, на Всеобщата асоциация – 5 %. 

                                                
4 Наумов, В. К. Кооперации в Италии. Изд. “Международные  отношения”, 

М., 1989, с. 5. 
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В някои страни (Финландия, Белгия) кооперативно-
то движение е разделено по националности. Не са редки 
случаите, когато неговото разгръщане се възпрепятства от 
религиозни вражди (Ирландия). 

Повечето национални кооперативни организации чле-
нуват в международни кооперативни съюзи. Такива съ-
юзи има в отделни региони, в междудържавни интеграци-
онни общности и в света като цяло. Така земеделските ко-
оперативни организации на скандинавските страни създават 
Скандинавския фермерски централен комитет. 

Националните земеделски кооперативни организа-
ции на страните – членки на Европейския съюз, се пред-
ставляват от Общия комитет за сътрудничество в област-
та на селското стопанство. Този комитет обединява около 
40 хил. кооперации от ЕС.  

Най-голямата кооперативна организация в света е 
Международният кооперативен съюз (МКС). Неговите 
членове са национални кооперативни организации в селско-
то стопанство, потреблението, застрахователното дело, риб-
ната промишленост, туризма и други. Международният коо-
перативен съюз е основан през 1895 г. за подпомагане на 
кооперативното движение в света. Той осъществява сътруд-
ничество с органи на ООН и Международната федерация на 
селскостопанските производители. 

3. Тенденции в развитието на земеделските 
      кооперации 
Под влияние на съвременните постижения на науч-

но-техническия прогрес все повече се засилва тенденцията 
на сливане и централизация на капитала на земедел-
ските кооперации. На тази основа се съкращават произ-
водствените разходи и се повишава качеството и конку-
рентоспособността на произвежданите стоки. При сливане 
на отделни кооперативи се съкращава общият им брой, но 
се увеличават обемът на произвежданата в тях продукция и 
извършваният оборот на капитала. 
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Известна представа за процеса на сливане на земе-
делски кооперации може да се добие от развитието на ко-
оперативите в Дания. През периода 1903–2003 г. в тази стра-
на броят на фермите е съкратен от 260 на 45, или близо шест 
пъти, на кооперативните мандри – от 1046 на 14, на коопе-
ративните кланици – от 27 на 5 броя.   

Създаването на кооперативи гиганти се съпровожда 
с ограничаване на кооперативната демокрация. Увеличава 
се дистанцията между центъра и първичните кооперативи. 
Намаляват се възможностите на редовите членове да участ-
ват в управлението на земеделската кооперация. Тази отри-
цателна тенденция до известна степен се компенсира от снаб-
дителната и търговската дейност на кооперативите, която поз-
волява на земеделските стопани изцяло да се занимават с из-
пълнението на производствените задачи в своето земеделско 
стопанство. 

Друга тенденция в развитието на съвременната ко-
операция е засилващата се диверсификация на дейност-
та на отделния кооператив и увеличаването на броя на 
съвместяваните в него функции по икономическото об-
служване на земеделските стопанства. В Германия около 
60 % от кредитните кооперативи едновременно се занима-
ват и с търговски операции. В снабдителните кооперативи на 
Швеция (освен снабдяването на фермерите със средства за 
производство) се извършва преработка и пласмент на зърно 
и семена от различни селскостопански култури, а финланд-
ските млекопреработващи заводи доставят на своите земе-
делски стопанства различни видове оборудване – доилна 
техника, цистерни, миещи средства за млекопроводи.  

През последните няколко десетилетия все по-силно 
се откроява тенденцията към вертикална интеграция на зе-
меделските стопанства с промишлени предприятия и съз-
даване на кооперативни аграрно-промишлени обедине-
ния. За разлика от аграрно-промишлените обединения на 
транснационални и международни компании, в които це-
лият цикъл на производствения процес (производство на сел-
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скостопански суровини, преработка, транспортиране, съх-
раняване и пласмент) се осъществява от една фирма ин-
тегратор, при кооперативната форма на отношения тези фун-
кции се изпълняват от група кооперативи. При това уско-
рено развитие са нужни фуражопроизводство, хладилна 
техника и др., към които (поради сравнително по-бавната 
възвръщаемост на капиталовложенията) представителите 
на едрия капитал почти не проявяват интерес. 

Въпреки сравнително по-демократичния характер на 
отношенията в кооперативните аграрно-промишлени обеди-
нения се налага желязна производствена дисциплина и се фор-
мират строго регламентирани икономически връзки между 
техните членове. Създават се организационно-правни усло-
вия за повишаване на качеството на произвежданата продук-
ция и за укрепване на позициите в конкурентната борба с 
некооперативните стопански организации. В млекопреработ-
ващите кооперативни предприятия на скандинавските страни 
са изработени задължителни за всички членове правила от-
носно отглеждането, храненето и доенето на добитъка и тран-
спортирането на млякото. На нарушителите на правилата се 
налагат санкции, включително и изключване от кооператив-
ното аграрно-промишлено обединение. В рамките на съюзи-
те на кооператива се въвеждат научно обосновани норми на 
хранене на кравите с цел да бъде получено мляко с опреде-
лени качества, води се селекционна работа за подобряване на 
породите животни и се усъвършенства системата на доста-
вяне на продукцията от стопанствата до млекопреработва-
щите заводи. Извършва се и компютъризация на млечното 
говедовъдство, в т.ч. и на идентификацията на животните. 

Досегашното развитие на земеделските кооперации е 
пряко свързано с провежданата държавна политика на на-
сърчаване на кооперативното движение. Тази политика се 
реализира чрез облекчено данъчно облагане, предоставяне на 
субсидии и нисколихвени кредити. Нейната непосредствена 
задача е да се укрепва финансовото състояние на коопера-
тивите. 
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Основен източник за натрупване на капитал в коо-
перациите е печалбата. В повечето западноевропейски дър-
жави кооперативите не плащат данък върху печалбата. 

Обикновено печалбата на кооператива се разпределя 
между членовете чрез начисляване на проценти върху техния 
дялов капитал или пропорционално на стопанската им дей-
ност през годината. Понякога се използват и двата метода. В 
Белгия, Франция и САЩ максималният размер на процента, 
който се дава за дяловия капитал, е фиксиран (8 %), а в Шве-
ция е равен на лихвения процент на държавната банка. 

При спазване на тези изисквания членовете на коо-
ператива се освобождават от данъчно облагане. Ако процен-
тът на начисленията превишава установения от закона мак-
симум, доходите на кооператорите се доближават до диви-
дентите на акционерните компании и подлежат на данъч-
но облагане. 

В Италия новосъздаваните кооперативи през първите 
десет години напълно се освобождават от данъци. Във Фран-
ция държавата оказва материална помощ на обединенията 
за съвместно водене на стопанството, като им предоставя 
зна-чителни данъчни привилегии и отстъпки (до 50 %). 

Държавата оказва на селскостопанските кооперати-
ви и финансова помощ. Във Франция тя субсидира обеди-
ненията за съвместно водене на стопанството до полови-
ната от инвестициите в основен капитал. 

Дивидентите, получавани от американските коопе-
ративи, не се облагат с данък. 

В българското законодателство се правят известни 
отстъпки в данъчното облагане на земеделските коопера-
ции – главно при облагане с данък върху печалбата. 

В началото на ХХI в. съществуват принципни раз-
личия между българската и западноевропейската коопе-
ративна политика, които се задълбочават при прилагане-
то на препоръчаните от Международния валутен фонд нео-
либерални икономически механизми. 
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Българските кооперации не получават държавна 
подкрепа, каквато се осигурява в кооперативните орга-
низации в повечето страни – членки на Европейския 
съюз, а с различни форми на държавно субсидиране на зе-
меделските ни кооперации фактически се облагодетелст-
ват частни банки, застрахователни компании и търговски 
фирми. 

В западноевропейските страни, където с предимство 
се изпълняват социални програми, обществото приема ко-
операциите като демократични общности за сътрудничест-
во и взаимопомощ между хората. Затова държавата им оказ-
ва материална и финансова помощ и стимулира тяхната дей-
ност чрез данъчни, лихвени и други облекчения.  

Повече от 100 години държавните органи в запад-
ноевропейските страни гарантират свободното и демок-
ратично развитие на кооперациите. Тези органи, от една 
страна, осигуряват тяхното самостоятелно и самодейно раз-
витие, а от друга – ги закрилят в жестоката им конкуренция 
с мощни търговски и други корпорации5. С административ-
ни, законодателни и икономически методи и средства насър-
чават повсеместното създаване на фермерски кооперативи. 
Оказват методична помощ на фермерите при обединяване-
то им в разнообразни видове и форми кооперации.  

У нас, обратно на това, през последните няколко го-
дини държавните органи се използват за подчиняване на 
кооперациите на търговския капитал. Дори се приемат пра-
вителствени решения и закони за преобразуване на всички 
кооперативни и междукооперативни предприятия в търгов-
ски дружества с ограничена отговорност или акционерни 
дружества. 

Принципни различия между българските и западно-
европейските кооперации се наблюдават и в нормативно 
определените права и задължения на кооператорите. В 
                                                

5 Към края на ХХ в. в Нова Зеландия се създава единен кооператив на 
млечния сектор. Този кооператив обединява производството, преработката и пласмен-
та на млякото в страната. Вж. Бюллетень иностранной и комерческой информации 
(БИКИ), № 91, 7.VІІІ.1999. 
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повечето страни – членки на ЕС, всеки фермер се задължа-
ва да доставя продукцията си само на своя кооператив. Съг-
ласно с устава на кооперативните млекозаводи и кланици в 
Дания всеки кооператор се задължава безусловно да им пре-
дава своята продукция. Това означава, че на кооператорите 
се забранява да продават мляко или прасета на търговци или 
други предприятия извън системата на техните кооперативи. 

В законите и уставите на българските кооперации 
няма ясно формулирани задължения на член-кооператори-
те. Липсва и клауза, задължаваща председателите на земе-
делски кооперации да предават произведената продукция 
само на своите междукооперативни предприятия или съю-
зи. Това им развързва ръцете да продават кооперативна 
продукция на еднолично подбрани търговци, с които да 
правят далавери и взаимно да се обогатяват на гърба на 
трудещите се кооператори. Изглежда в техните представи 
пазарната икономика се състои в това да продават коопе-
ративната продукция на онзи, който дава най-големи ко-
мисиони. 

Очевидно печалбите на колективните ни стопанства 
системно се присвояват от търговци, банкери, застрахова-
тели и кооперативни деятели. При създалата се система в 
тях е почти невъзможно да се осигуряват прилични доходи 
на кооператорите, да се привличат на работа млади специ-
алисти и механизатори, да се акумулират финансови ре-
сурси и да се обновяват действащите основни производст-
вени фондове – машини и съоръжения, трайни насаждения, 
говеда. 

Ето защо първостепенна задача на аграрната полити-
ка в нашата страна е създаването на широка мрежа от снаб-
дителни, обслужващи и търговски кооперативи и съюзи на 
земеделските производители. Значителна част от получава-
ните в тези кооперативи и съюзи печалби ще могат да се връ-
щат обратно на земеделските стопанства и да се осъществява 
разширено селскостопанско производство. 
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4. Политика на формиране на земеделски 
                    кооперативи в Европейския съюз 

Съвременната земеделска кооперация е форма на вза-
имно подпомагане и съвместен труд на физически и юри-
дически лица в селското стопанство и свързаните с него от-
расли и организации. Нейната дейност се осъществява с мо-
дерна (включително компютърна) техника и се основава на 
следните кооперативни принципи: доброволност; взаимопо-
мощ; равноправие; демокрация; солидарност; справедливост.  

По пътя на кооперирането се създават условия за ра-
ционално използване на производствените фактори (земя, 
труд и капитал) и за значително повишаване на обществена-
та производителност на труда. Същевременно се въздейства 
върху съзнанието на кооператорите, които се възпитават в 
дух на колективизъм и хуманизъм. 

Кооперацията – осъзнатото сътрудничество, започва 
да се прилага след появата (ХVІІІ–ХІХ в.) на парната ма-
шина и машинната индустрия. Тогава в Англия, Дания и дру-
ги икономически развити държави са изобретени млечни 
центрофуги и други машини за хранително-вкусовата про-
мишленост. На тази основа фермерите създават съвместни 
предприятия, обединяват се в различни видове кооператив-
ни организации (кредитни, обслужващи, производствени, 
търговски) и се борят за освобождаване от заробващите ги 
лихвари, търговци, посредници и спекуланти. В рамките на 
своите кооперативи фермерите търсят спасение и от т.нар. 
“зеленичари” – търговци, които изнудват селските стопани и 
“изкупуват” растениевъдните им продукти на “зелено”, т.е. 
след поникването на отглежданите растения. (В наше време 
тези сделки се причисляват към “фючърсните”.) 

Досегашната история на кооперативното движение 
показва, че в селата най-напред възниква кредитната земе-
делска кооперация. Такава кооперация се създава (под фор-
мата на взаимоспомагателна каса) за първи път през 1864 г. в 
Германия от германския организатор на благотворителни 
дружества Фридрих Райфайзен (1818–1888 г.).  
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Преди това (1850 г.) в гр. Делич (Германия) юристът 
Херман Шулце-Делич (1808–1883 г.) създава кредитна коо-
перация (наричана “авансова каса”) на обущари и други зана-
ятчии.  

Шулце-Делич поставя началото на градските занаят-
чийски популярни банки, които функционират на следните 
принципи:  

• солидарна отговорност на член-кооператорите за 
изпълнение на дружествените задължения;  

• ежемесечни членски вноски;  
• нисколихвени заеми;  
• разпределение на годишната печалба за дивиденти 

и заплати на банковите служители и т.н.  
Първата потребителна кооперация е създадена през 

1844 г. в гр. Рочдейл (Англия) от 28 бедни и безработни тъ-
качи. Това сдружение, регистрирано под името “Дружество 
на честните рочдейлски пионери”, си поставя следните 
главни цели: отваряне на магазин за продажба на хранителни 
продукти и облекло; осигуряване работа на безработните чле-
нове чрез организиране на производство на стоки от първа 
необходимост; обработване на земя под аренда; строителство 
на жилища за член-кооператорите. 

С развитието на машинната индустрия и разширява-
нето на националните и международните пазари селското 
стопанство изостава по доходност от другите икономически 
отрасли.  

Селскостопанското производство все още е напълно 
зависимо от биологични и почвено-климатични условия и 
фактори и има продължителен (1–5 години) цикъл, който не 
позволява на земеделския капитал бързо и изцяло да участва 
в оборота на съвкупния капитал на страната или междудър-
жавната общност и да извлича средна норма на печалбата.  

С оглед да бъде предотвратено евентуалното разо-
ряване на фермерите и да се гарантира нормалното изхран-
ване на населението, в почти всички богати държави сел-
ското стопанство се дотира. Доходите на земеделските про-
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изводители се поддържат чрез държавно регулиране на ико-
номиката и преливане на парични ресурси от промишле-
ността в земеделието. 

Ограничените възможности за получаване на високи 
печалби в селското стопанство и постоянното усъвършенст-
ване на селскостопанската техника до голяма степен опреде-
лят формите на стопанисване и уедряване на земеделските 
земи, а също и на взаимодействие и коопериране между от-
делните фермери. Това коопериране възниква и като реакция 
на земеделските производители срещу системно ограбващи-
те ги лихвари, спекуланти и мошеници. 

Кооперирането намира израз и във формирането на 
земеделски кооперативи, които свързват фермерските сто-
панства с пазарите на селскостопански стоки. Членовете на 
тези кооперативи са не само собственици на земи и ферми, 
но и кредитори, индустриалци, доставчици, снабдители или 
продавачи на селскостопански и промишлени стоки. Член-
кооператорите, произвеждащи селскостопански продукти, за-
дължително ги продават (на пазарни цени) на своите коо-
перативи. Впоследствие между тях се разпределя крайната 
годишна кооперативна печалба (според обема на извърше-
ните им от кооператива услуги).  

При липса на земеделски кооперативи тази фермер-
ска печалба изцяло се присвоява от частните фирми и пре-
купвачи, които застават между земеделските производители 
и потребителите на селскостопански суровини и хранителни 
продукти. Въпросните фирми и прекупвачи изнудват ферме-
рите и им изкупуват продукцията на безценица, а после я 
продават на пазара на по-високи цени.  

Както показва многовековната история на фермер-
ската (включително арендната) форма на собственост и сто-
панисване на земята, фермерите предпочитат да се сдру-
жават на принципите (взаимопомощ, равнопоставеност, де-
мокрация) на кооперацията. Много рядко участват в акци-
онерни и други корпоративни дружества, където властват 
притежателите на сравнително по-големите капиталови дя-
лове и се преследва предимно максимална печалба.  
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В условията на пазарна конкурентна борба с корпо-
рациите и другите стопански организации земеделските ко-
оперативи се разрастват и достигат размери, при които тех-
ните ръководни органи се отдалечават от фермерите коопе-
ратори. Понастоящем и в големите национални и междуна-
родни кооперативи остава непоклатим кооперативният прин-
цип “Един член – един глас в управлението”. 

Кооперативите способстват за издигане на културата 
на земеделието в страните – членки на Европейския съюз. С 
тяхна помощ се механизират и автоматизират производстве-
ните процеси във фермерските стопанства, значително се по-
вишава производителността на труда и качеството на живот 
на фермерите – член-кооператори. 

Земеделските кооперативи не само осигуряват храни 
за населението, но решават и важни социални проблеми. В 
тях се създава работа и се извършва допълнителна преква-
лификация на много кадри – ръководители, инженери, аг-
рономи и други специалисти.  

Напоследък в земеделските кооперативи на старите 
страни – членки на Европейския съюз, се осигурява работа на 
около 1 милион наемни работници, служители и специалис-
ти. Това число нараства, като се прибавят и постоянно нае-
тите работници във фермерските стопанства. 

Сравнително най-много наети лица имат земеделски-
те кооперативи във Франция – около 150 хил.; в Германия – 
120 хил.; в Гърция – 80 хиляди. Обикновено броят на наем-
ните работници в българските земеделски производителни 
кооперации и сдружения е около 30 хил. души.  

Кооперативите извършват и губещи, но нужни на об-
ществото дейности. Такива са изгражданите капиталоемки и 
бавно откупващи се хладилни плодохранилища, реализация-
та на снабдителни, екологични и други мерки в планински и 
полупланински селища.  

Особено ценна е дистрибуторската дейност на земе-
делските и потребителските кооперативи в най-малко фаво-
ризираните и икономически маргинализираните селски ра-
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йони на дадена страна. Тези кооперативи изпълняват важни 
общественополезни задачи. 

Днес в 15-те страни – стари членки на Европейския 
съюз, земеделските кооперативи са близо 30 хиляди. В тях 
членуват почти всички фермери и земевладелци. Има и за-
падноевропейски държави (например Англия), където де-
лът на фермерите член-кооператори е сравнително по-малък 
(30–40 %) от техния общ брой в страната. В дванадесетте 
страни, които след 2003 г. се присъединяват към ЕС, земе-
делските производствени кооперации, сдружения и органи-
зации възлизат на около 10 хиляди6. 

Засега сравнително най-голям е броят на кооперати-
вите в Гърция (над 6 хил.), в Италия (над 5 хил.), в Испания 
(над 4 хил.), във Франция и Германия – по над 3 хиляди.  

 В западноевропейските земеделски кооперативи про-
тичат процеси на концентрация на производството. Пос-
тоянно намалява броят на западноевропейските земеделски 
кооперативи. В началото на ХХ в. само в Белгия и Гърция 
земеделските кооперативи нарастват с по 40–60 броя. В съ-
щото време намалява (включително в Англия) броят на чле-
новете на земеделските кооперативи, но нараства или се за-
пазва този на наеманите за работа в тях.  

През първите две десетилетия на ХХ в. кооператив-
ното движение в аграрните сектори на повечето страни – 
членки на Европейския съюз, се насочва главно към ин-
тегриране на стопански и организационни структури 
на земеделските кооперативи. Това става главно чрез спе-
циализация и диверсификация (разнообразяване) на извър-
шваните дейности в тях, а също и посредством кооперира-
не и сливане на отделни кооперативи. Междукооператив-
ната интеграция се разгръща предимно на средно равни-
ще, т.е. в районните и другите териториални държавни 
структури, където има сравнително по-малки кооператив-
ни организации.  
                                                

6 Данните за броя на земеделските кооперативи в ЕС са приблизителни.  



 123 

Понастоящем в Германия и в други западноевро-
пейски държави сливанията на кооперативи и концентра-
цията на техните производства обхващат главно мандри и 
месарници. Тези процеси се разпростират и в производст-
вото и реализацията на житни и маслодайни култури. В Да-
ния се извършват сливания на кооперативи за снабдяване на 
фермерите с машини, торове, растителнозащитни препа-
рати, строителни материали. По пътя на сливанията в снаб-
дителния кооператив DLG се диверсифицира и разширява 
извършваната дейност и се постига годишен оборот на бли-
зо 2 млрд. евро. Датският кооператив DLG осъществява пря-
ко сътрудничество с асоциацията на снабдителните коопе-
ративи на Швеция. Заедно разкриват филиали в чужбина, ку-
пуват торове и пестициди от световния пазар и ги доставят 
на земеделски производители. 

Посредством сливане на земеделски кооперативи се 
откриват възможности за усъвършенстване на кооператив-
ните стопански и организационни структури (главно в хра-
нителната индустрия и търговията), за диверсифициране на 
кооперативните дейности, включително като се въвежда про-
изводството на нови селскостопански продукти. По този на-
чин се способства за модернизация и разширяване на пре-
работката на растителни и животински продукти, за по-ната-
тъшна интернационализация на търговията и за повишаване 
на обществената производителност на труда. 

Сливанията на земеделски кооперативи водят до по-
нататъшна диверсификация, разнообразяване на тяхната 
дейност и увеличаване на броя на продаваните продукти. 
Например днешният най-голям кооператив (COREN) в Ис-
пания се занимава с изготвяне на фуражни смески, произ-
водство на яйца, пилета, говеждо и телешко месо, заешки 
продукти, а следващият по големина испански кооператив 
ANECOOP изготвя и пласира пресни и преработени плодове 
и зеленчуци и вина. 

Разнообразна е дейността и на испанския кооператив 
AN'S.COOP, в който се осъществява производство и търго-
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вия със зърнени храни, плодове и зеленчуци и се отглежда и 
угоява добитък. Важна дейност на този кооператив е и снаб-
дяването на фермерите с машини, торове и растителноза-
щитни препарати. 

В Швеция се извършва вертикално интегриране на 
земеделски кооперативи, които са от даден бранш и доста-
вят на пазара продукти, носещи кооперативна търговска мар-
ка. През 1999 г. в месарския сектор се формира национална 
производствена и пазарна организация на регионалните кла-
нични кооперативи “Шведски меса”. 

Посредством междукооперативната интеграция се за-
силват процесите на интернационализация и глобализация на 
производствената, обслужващата и търговската дейност на 
кооперативите. 

Формират се международни земеделски коопера-
тиви. През 2000 г. е извършено първото обединение на зе-
меделски кооперативи от различни държави – между коо-
перативите за производство и пласмент на мляко и млечни 
продукти (масло, сирене, кашкавал) MD Foods (Дания) и Arla 
(Швеция). 

При извършващото се вече две десетилетия прераз-
пределение на местните и международните пазари много 
от земеделските кооперативи в западноевропейските дър-
жави разширяват отношенията си и със страни извън Евро-
пейския съюз. Завладяват трайни позиции и на пазарите в 
редица източноевропейски страни, включително и на наша 
територия. Особено голяма експанзивност проявяват снаб-
дителните земеделски кооперативи. Много от този вид коо-
перативи доставят на трети (нечленуващи в ЕС) страни стро-
ителни и други материали и средства за селскостопанско 
производство. 

Във Финландия едрите месарски кооперативи интер-
национализират своята дейност, като закупуват чуждестран-
ни предприятия (например финландски кооператив е купил 
фабрики в Естония). 

Транснационален кооператив (наречен “Федерация на 
шведските фермери”) е създаден през 1999 г. и в Швеция, 
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където фермери владеят половината от големите горски пло-
щи на страната. Този кооператив се образува чрез сливане на 
Шведската федерация на горите и Федерацията на шведските 
фермери. Това е смесен кооператив, който има завоювани по-
зиции на местния пилешки и месен пазар, инвестиращ в 
хранителната индустрия на Русия, Финландия, Балтийските 
страни и Полша. 

Испанските кооперативи за производство на зехтин, 
вина, плодове и зеленчуци също интернационализират тър-
говската си дейност, като експортират своята продукция не 
само на пазарите на Европейския съюз, но и в трети страни. 
Това се постига чрез въвеждане на високи стандарти за ка-
чество на произвежданите стоки и изпълнение на между-
народните изисквания по отношение на регистрацията, нор-
мализацията и сертификацията на експортираните продукти. 

През последното столетие се прилага политика на 
интегриране на дребните търговци към земеделските 
кооперативи. Все още по-голямата част от произвежда-
ните в кооперативите стоки се продават чрез търговия на 
дребно. Обикновено кооперативните предприятия директ-
но продават на дребните търговци мляко, сирена, меса, ви-
на, плодове и зеленчуци. Много кооперативни производи-
тели откриват свои магазини за продажба на стоки собст-
вено производство. 

Във Финландия земеделските кооперативи търгуват 
на дребно чрез малки дружества. Ежегодно тяхната търгов-
ска дейност възлиза на стотици милиони евро.  

В Испания укрепват връзките между кооперативите и 
дребните търговци на плодове и зеленчуци. Дребните тър-
говци не могат самостоятелно да изпълнят определените от 
Евросъюза изисквания за качество на плодове и зеленчуци. 
Засега испанските търговци на дребно (по-специално прите-
жателите на супермаркети) имат силни позиции в хранител-
ната верига. Главно поради това те все още неохотно сключ-
ват споразумения за съвместна дейност със земеделските ко-
оперативи. 
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Между земеделските кооперативи и дребнотъргов-
ския сектор се поддържат променливи и неуравновесени от-
ношения. Тези отношения трябва да бъдат специално анали-
зирани с оглед да се разкрият възможности за тяхното пер-
спективно развитие. 

Тенденцията към концентрация и централизация на 
производството, включително в кооперативния сектор, на-
мира израз и в увеличаването на годишния оборот на земе-
делските кооперативи. Тази тенденция възниква под въз-
действието на постоянно усъвършенстващите се производи-
телни сили и главно на оръдията на труда.  

Понастоящем годишният оборот на земеделските ко-
оперативи в ЕС възлиза на над 300 млрд. евро. През първото 
десетилетие на ХХІ в. сравнително най-голям годишен обо-
рот на земеделските кооперативи е постигнат във Франция – 
близо 70 млрд. евро; в Холандия – 45 млрд. евро; в Дания – 
37 млрд. евро; в Испания – 27 млрд. евро7

. 

Според годишния оборот на челно място на хилядите 
земеделски кооперативи в страните – членки на Европейс-
кия съюз, са реализиращите оборотни средства в размер на 
1–6 млрд. евро. Засега на върха се нареждат следните големи 
кооперативи: Bay Wa (Германия) за снабдяване на ферме-
рите със средства за производство и годишен оборот 6 млрд. 
евро; Arla Foods (шведско-датски) за производство и плас-
мент на мляко и млечни продукти – 5,5–6 млрд. евро; Danish 
Crown (Дания) за клане на добитък и производство на меса – 
5,5 млрд. евро. 

Международният шведско-датски кооператив Arla 
Foods продължава успешно да се развива и увеличава своя 
годишен оборот. По този показател двустранният млекарски 
кооператив изпреварва сродните му американски и други ко-
оперативи и се превръща в световен лидер. 

                                                
7 Noche, Е. Agricultural Co-operatives in European Union, Madrid (Spain), 22 

no-vember 2005, p. 22. 
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С годишен оборот около 4–6 млрд евро са: шведско- 
датският кооператив Arla Foods; в Холандия – Friesland 
Coberco; в Дания – MD Foods; в Швеция – Arla; в Ирландия – 
Kerry8. 

Постепенно нарастват годишните обороти на редица 
снабдителни кооперативи, в т.ч. германският Bay Wa и дат-
ският DLG. Известно увеличение на годишните обороти 
имат кооперативът Danish Crown (Дания) за клане на доби-
тък, френският месопреработвателен кооператив SOCOPA и 
др. Колебания в обема на годишните обороти отчитат френ-
ският кооператив за мляко и млечни продукти SODIAAL, 
холандският градинарски и цветарски кооператив The Gree-
nery. Стабилни са годишните обороти на германския мле-
копреработвателен кооператив Nordmilch, а също и на го-
лемите френски мултифункционални (смесени) кооперативи 
като COOPAGRI. 

Периодично земеделските кооперативи сменят мес-
тата си в извършваните класации по обем на годишния обо-
рот. Например в направената неотдавна класация на евро-
пейските многофункционални земеделски кооперативи наче-
ло на първите десет е класиран френският Terrena (с годишен 
оборот 3 млрд. евро), а на градинарските и цветарските ко-
оперативи – холандският Flora Holland (с годишен оборот 
2 млрд. евро.) 

В страните стари – членки на ЕС, първите 30 земе-
делски кооператива имат годишен оборот над 1 млрд. евро. 
През първото десетилетие на ХХІ в. тези кооперативи (мно-
гофункционални, млекарски, месарски, винарски, снабди-
телни) се разпределят по страни: Франция – 8; Холандия – 6; 
Германия – 5; Ирландия – 3; Швеция – 2; шведско-датски – 1; 
Австрия – 1. Начело на класацията (според годишния обо-
рот) е шведско-датският кооператив Arla Foods, а на второ 
място – датският месарски кооператив Danish Crown. С го-
дишен оборот под 1 млрд. евро са земеделските коопера-
тиви в Испания, Португалия, Италия и Гърция. 
                                                

8 COGECA, Madrid Spain, 2005. 
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Дейността на земеделските кооперативи в страните – 
членки на Европейския съюз, съответства на осъществява-
ната на тяхна територия международна специализация 
на селскостопанското производство. Най-големите коопе-
ративи се намират: млекарски – в Ирландия (3 броя), Шве-
ция, Холандия, Ирландия и Германия; месарски – в Дания, 
Германия, Швеция, Франция; снабдителни – в Германия 
(4 бр.), Швеция, Франция, Дания и Австрия; многофункци-
онални – във Франция (6 бр.) и Холандия; градинарски и 
цветарски – в Холандия (6 бр.), Италия и Германия; винар-
ски – в Италия (7 бр.), Франция и Германия; произвеж-
дащите маслини и зехтин – в Испания (10 бр.), Португалия 
и Гърция.  

В повечето страни – членки на Европейския съюз, е 
значителен кооперативният дял от пазарите на пресни и 
преработени селскостопански стоки. Тези кооперативи 
притежават и над 60 % (в 12-те страни – нови членки на 
Евросъюза – 50 %) от националните агроиндустрии. Почти 
целия (90–100 %) пазарен дял в съответните страни имат 
редица кооперативи: за мляко и млечни продукти – във 
Финландия, Швеция, Ирландия и Португалия; за производ-
ство на захарно цвекло – в Белгия; за производство на се-
мена, а също и на тютюн и цигари – във Франция; за про-
изводство на цветя и картофено пюре – в Холандия; за кла-
не на добитък и производство на кожи – в Дания.  

Земеделските кооперативи снабдяват 70–80 % от па-
зара на млечни продукти в Холандия, Люксембург и Герма-
ния; на плодове и зеленчуци – в Австрия; на зехтин и вина – 
в Испания; на житни храни – във Франция; на консервирани 
зеленчуци – в Италия. 

Сравнително по-малък е пазарният дял на земедел-
ските кооперативи в Австрия, където кооперативните млечни 
продукти заемат около 50 % от пазара на страната, а на 
свинско месо – 20 %. В Гърция пазарният дял на коопера-
тивите е: за зехтин – 60 %; за пшеница, плодове и вина – 50 %. 
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Делът на италианските кооперативи в местните пазари на 
консервирани плодове е 40 %, а на вина, плодове и зелен-
чуци – 25 %. В Англия земеделските кооперативи държат 
над 50 % от пазара на мляко и млечни продукти, 40 % от 
пазара на плодове, 10–15 % от пазара на говеждо месо и 
яйца. Кооперативите в Унгария произвеждат 90 % от общото 
производство на пшеница. По-голямата част от унгарската 
кооперативна селскостопанска продукция се изнася в над 
40 държави9. 

Земеделските кооперативи в западноевропейските 
държави се грижат за обучението на кооперативните ръко-
водни кадри. То се извършва предимно чрез сътрудни-
чество с институти и университети и под формата на кур-
сове, семинари и обмяна на опит. В Германия определени 
институти се грижат за развитието и обучението на избор-
ните кооперативни ръководители на национално и регио-
нално ниво. 

В Ирландия дипломи за управленски кооперативни 
кадри се издават с подкрепата на националния ирландски 
университет. Конфедерацията на финландските кооперати-
ви (PELLERVO), която обхваща стотици кооперативи (снаб-
дителни, банкови, застрахователни, месо и млекопреработ-
вателни) има изградена система за обучение в коопера-
тивния мениджмънт. В Холандия обучението на членовете 
на бордове на кооперативите се осигурява от техни регио-
нални центрове.  

Направените анализи на развитието на земеделските 
кооперативи в старите страни – членки на Европейския съ-
юз, показват, че то се осъществява под влияние главно на на-
учно-техническия прогрес и постоянното усъвършенстване 
на обществените производителни сили. В това развитие се 
очертават редица тенденции: 

• уедряване на земеделските кооперативи главно чрез 
междукооперативни сливания и интегриране на дейности; 
                                                

9 International Co-operative Alliance (ICA), Membership Statistics, 22.5.2007, p. 3. 
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• увеличаване на броя на наемните работници и слу-
жители в уедрените земеделски кооперативи; 

• постъпателно нарастване на годишните обороти на 
повечето големи снабдителни и месопреработвателни земе-
делски кооперативи; 

• приспособяване на дейностите на земеделските ко-
оперативи в отделните страни – членки на Евросъюза, съ-
образно със специализацията на тяхното селскостопанско 
производство; 

• нарастване на кооперативния дял на пазарите на 
пресни и преработени селскостопански стоки; 

• постоянно диверсифициране на дейностите на от-
делните кооперативи и увеличаване на броя на кооператив-
ните производства и услуги; 

• увеличаване на дела на услугите (финансови, кон-
султантски, агротехнически) в земеделските кооперативи на 
Холандия, Германия и други държави, където производст-
вото и преработката на селскостопански стоки е с висока 
степен на развитие; 

• увеличаване на кооперативното производство на 
маркови селскостопански продукти и повишаване на ка-
чеството и оригиналността на предлаганите на пазара стоки; 

• постепенно разширяване и заздравяване на интегра-
ционните връзки между земеделските кооперативи и пред-
ставителите на дребната търговия; 

• системно повишаване на знанията на намиращите се 
на изборни длъжности управленски кадри, а също и на фер-
мерите член-кооператори; 

• формиране на транснационални земеделски коопе-
ративи с предприятия и филиали в други държави; 

• създаване на международни земеделски кооперати-
ви чрез интегриране на браншови и други кооперативни ор-
ганизации от различни държави. 
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5. Организации на земеделските кооперативи 
    в Европейския съюз 
Още от създаването (март 1957 г. в Рим) на Евро-

пейския съюз започва да се прилага Обща аграрна полити-
ка на неговите първи шест страни членки – Франция, Гер-
манска Федерална Република, Италия, Белгия, Холандия, 
Люксембург. Главни цели на тази политика са: формиране 
на ефикасна система за държавно субсидиране на селското 
стопанство; използване на подходящи механизми за под-
държане на средно равнище на фермерските доходи.  

Общата аграрна политика на страните – членки на 
ЕС, се осъществява и чрез създадените в тях земеделски 
кооперативи. Почти всички производители доброволно чле-
нуват в национални кооперативни организации – федера-
ции, асоциации, камари, съюзи и кооперативи. Повечето 
национални кооперативни формации са обединени основно 
в две международни организации – Комитет на профе-
сионалните организации в ЕС (СОРА) и Общата конфеде-
рация на земеделските кооперативи в Европейския съюз 
(СОGЕСА). 

Съществува и Международно дружество на евро-
пейските земеделски кооперативи (Intercoop Europe). Това 
дружество се занимава със снабдителна дейност и предимно 
доставяне на средства за селскостопанско производство (се-
мена, животни, фуражи, машини). Дружеството е създаде-
но през 1990 г. чрез сливане между “Интеркооп” (1929 г.) и 
Групата за кооперативни икономически дейности (1929 г.). 
Състои се от 16 пълноправни и 4 асоциирани членове в 13 ев-
ропейски държави. 

Комитетът на професионалните организации в ЕС е     
създаден на 6 септември 1958 г., т.е. година след основа-
ването на Европейския съюз. Тогава учредители са 13 на-
ционални кооперативни организации от шестте страни – 
членки на междудържавната дейност. Сега СОРА включва 
близо 60 пълноправни членове и асоциирани организации 
от 27-те страни – членки на Евросъюза. С Комитета на про-
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фесионалните организации си сътрудничат и няколко парт-
ньорски организации от Ирландия, Норвегия, Швейцария, 
Турция и България, (представлявана от регистрирания през 
1999 г. Съвет на българските аграрни организации). Из-
пълнителен орган на СОРА е избраният Секретариат (през 
април 1959 г. в Брюксел). 

Една година след създаването на СОРА в Хага (Хо-
ландия) е учредена (24 септември 1959 г.) Общата конфе-
дерация  на земеделските кооперативи в Европейския съюз. 
Отначало в тази организация членуват само националните 
земеделски кооперативи на шестте страни – основателки на 
Европейския съюз. Впоследствие при периодичните разши-
рения на Евросъюза се увеличава и броят на членовете на 
СОGЕСА. В тази международна организация имат пълноправ-
но членство над 20 национални кооперативни организации. 
Към СОGЕСА се асоциират и няколко национални органи-
зации, включително Националният съюз на земеделското 
производство в Румъния. СОGЕСА взаимодейства също и 
с национални “партньорски организации”, в т.ч. със Съвета 
на българските аграрни организации. Общата конфедерация 
на земеделските кооперативи в Европейския съюз обхваща 
почти всички (около 40 хил.) земеделски производствени 
кооперации, сдружения и кооперативи на 27-те страни – 
членки на Междудържавната общност. Подобно на СОРА и 
Общата конфедерация на земеделските кооперативи в Евро-
пейския съюз се управлява от секретариат. През декември 
1962 г. е извършено сливане на секретариатите на СОРА и 
СОGЕСА. Избран е общ генерален секретар на двете меж-
дународни организации. 

Секретариатът на COPA решава проблеми на всич-
ки аграрни организационни структури в Европейския съюз, 
докато Секретариатът на COGECA защитава интересите 
главно на земеделските кооперативи в Междудържавната 
общност. 

Макар COPA и COGECA да имат общ секретариат, те 
се ръководят от избрани президенти. Избирането им се из-
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вършва от форуми на ръководители на членуващи в тях 
национални земеделски кооперативни организации. 

СОРА и СОGЕСА са интегрирана част от мултифунк-
ционалния модел на селското стопанство в страните – членки 
на Европейския съюз. Ръководствата на тези международ-
ни организации участват в разработването и реализацията 
на ОАП на страните – членки на Евросъюза, предлагат ме-
ханизми за увеличаване на фермерските доходи и за за-
държане на фермерите в селата. Въпросните ръководства 
съдействат и за подобряване на хранителните вериги в стра-
ните – членки на Междудържавната общност. Изразяват 
становища и за целите и механизмите на националните 
структурни, екологични и регионални политики. Дават оцен-
ки и препоръки на европейските комисари, включително на 
водещите преговори с представителите на Световната тър-
говска организация (СТО) относно възможностите за по-на-
татъшно либерализиране на аграрните пазари и съкраща-
ване на селскостопанските експортни и други субсидии. 

Например на състоялата се на 27 юни 2007 г. прес-
конференция президентите на СОРА и СОGЕСА критику-
ват търговския комисар на Европейския съюз Петер Мен-
делсон, че по време на преговорите за подписване на спо-
разумение със СТО прави “повече отстъпки, отколкото са 
разходите на европейските фермери”. Той се съгласява да 
бъде даден по-голям достъп на търговци от САЩ и други 
“трети страни” (извън Евросъюза) до европейските пазари 
на селскостопански стоки. По такъв начин европейският тър-
говски комисар способства за разоряване на милиони срав-
нително малки европейски ферми и за обезлюдяване на ико-
номически западащите селски райони. 

СОРА и СОGЕСА отстояват интересите на земедел-
ските производители и кооперативи в страните – членки на 
Европейския съюз. Кореспондират с Европейската комисия 
на Евросъюза, със Съвета на министрите, с Европейския  пар-
ламент, с Икономическата, Социалната и Земеделската коми-
сия. Само в Секретариата на СОGЕСА работят около 50 ек-
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сперти от различни националности. В него се говори на пет 
работни езика – френски, английски, немски, италиански и 
испански. 

Централно място в дейността на СОGЕСА заема ус-
тановяването и укрепването на икономическите и партньор-
ските връзки между земеделски кооперативи от различни 
страни – членки на Европейския съюз. Това се постига 
чрез обмяна на информация, управленски опит и мнения на 
представителите на съществуващия в страните кооперати-
вен бизнес. В СОGЕСА се изготвят стратегии за бъдещия 
статут на Европейското кооперативно движение. Водят се 
отчети за годишните обороти и на търговията на 500-те 
най-големи земеделски кооперативи. Полагат се грижи за 
обучението на земеделските кооперативни кадри. Съдейст-
ва се за разширяване и засилване на пазарните позиции на 
земеделските кооперативи и за по-нататъшно интернацио-
нализиране на техните дейности. Важно направление на 
политиката на СОРА и СОGЕСА е лобирането пред висши-
те институции в Евросъюза. Ръководствата на двете между-
народни организации лобират за националните земеделски 
кооперативи и пред правителствата на съответните страни – 
членки на Европейския съюз. Изразяват отношението си и 
към извършваните от централните институции на Европейс-
кия съюз реформи на Общите организации на земедел-
ските пазари (ООЗП). Това са специализирани търговски 
организации, които са оторизирани от ръководните органи 
на Евросъюза да способстват за регулиране на производ-
ството и търговията със селскостопански стоки на неговите 
страни членки.  

Тези организации в 15-те страни – стари членки на 
Европейския съюз, доставят на местните пазари около 90 
% от основните хранителни продукти – зърнени, свинско и 
пилешко месо, яйца, плодове, зеленчуци, вина, млечни про-
дукти, говеждо и телешко месо, ориз, зехтин и маслини за 
консумация, захар, цветя, сухи фуражи, преработени пло-
дове и зеленчуци, тютюн, лен, коноп, хмел, семена, овче и 
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козе месо. В Европейския съюз има пазарни организации и 
за търговия с алкохол и картофи. Определянето на пазар-
ните аграрни организации и контролът върху тяхната дей-
ност се извършва от Съвета на министрите на Европейския 
съюз и Европейската комисия.  

Дадена международна пазарна организация може да 
получи пълномощия за търговска дейност по предложение 
на Европейската комисия след консултации и съгласуване 
с Европейския парламент. Всяка обща организация за тър-
говия със земеделски стоки се ръководи от комитет, включ-
ващ представители на страните членки. Комитетът се огла-
вява от периодично избираем председател. 

Общите организации на земеделски пазари функци-
онират на основата на приети от Европейската комисия пра-
вила и изпълняват определени задачи:  

• фиксиране на равнищата на цените на някои селско-
стопански стоки заедно с ръководните органи на Евросъюза;  

• предоставяне на помощи на земеделски произво-
дители в страните – членки на Европейския съюз;  

• организиране и извършване на търговия със стра-
ни извън Европейския съюз. 

До началото на всяка настъпваща година в Евросъ-
юза се фиксират три различни групи стокови цени: индика-
тивни; прагови; интервенционни. 

Индикативната е базова, ориентировъчна цена, по 
която се предполага, че ще бъдат извършвани търговските 
сделки на дадена стока. В повечето случаи индикативната 
цена се оказва близка или равна на цената, на която земе-
делските продукти се продават на общия европейски пазар. 

Праговата е бариерна, минимална цена, до която 
могат да се продават внасяните от трети страни продукти. 
Тази цена е по-висока от интервенционната и стимулира 
търговците да спазват принципа за общи преференции и да 
продават селскостопански стоки в Общността. При фикси-
ране на цените на стоките, които се внасят от страни извън 
Европейския съюз, се отчитат и транспортните разходи. 
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Например през 2008 г. цената на ябълките, доставени от Ка-
нада на европейските пазари, е около 1 евро/кг, а на тези от 
Македония – 0,35 евро/кг. (Европейската комисия определя 
най-висока цена – 2,5 евро/кг на доставеното от САЩ де-
сертно грозде).  

Интервенционната е гарантирана цена, по която ин-
тервениращите органи в страните – членки на Европейс-
кия съюз, могат да изкупуват и складират определени ко-
личества от дадена селскостопанска стока. 

Общите организации на земеделските пазари в стра-
ните – членки на Европейския съюз, извършват и директни 
плащания на фермерите, които отговарят на условията за   
всеобхватна съгласуваност и законосъобразност.  

Международните асоциации СОРА и СОGЕСА са 
съставени предимно от национални организации на земе-
делските кооперативи в страните – членки на ЕС. Тези 
организации обединяват хиляди регионални кооперативни 
съюзи и земеделски кооперативи, формирани на териториа-
лен и отраслов принцип. В организационната им структура 
има кооперативи от различни браншове, банки, кредитни  и  
застрахователни кооперативни дружества. 

Например във Франция, където се води модерно зе-
меделие, е създадена Национална конфедерация на федера-
циите за земеделска взаимопомощ, коопериране и креди-
тиране. Федерациите имат съответните (взаимоспомагател-
ни, кооперативни и банкови) регионални структури. В стра-
ната има стотици кооперативи за производство на вина, 
жито, мляко, плодове и зеленчуци, говеда и говеждо месо. 
Функционират и десетки кооперативни семепроизводител-
ни, ленено-конопени и медарски стопанства, а също и за-
харни, спиртни и тютюневи кооперативи. 

Подобна организационна структура е формирана и в 
Националния кооперативен съвет за земеделие и градинар-
ство на Холандия. Тази структура включва: централа за кре-
дитиране, снабдителни, пазарни, обслужващи, застрахова-
телни, взаимоспомагателни и преработващи кооперативи. 
(схема 1). 
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                                               Схема 1 
Организационна структура  

на Националния кооперативен съвет за земеделие          
и градинарство на Холандия 
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   Местни кооперативи 
 
 

Фермери и пазарни градинари 
 

В 15-те страни – стари членки на Европейския съюз, 
земеделските кооперативи са обединени под формата на 
федерации (Дания, Германия, Швеция, Англия и Италия – 
Федерацията на земеделските кооперативи) и конфедера-
ции (Гърция, Финландия, Франция, Португалия). Обикно-
вено въпросните федерации обединяват самостоятелни на-
ционални производствени или смесени кооперативи и ре-
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гионални кооперативни съюзи. Конфедерациите включват 
независими районни федерации или кооперативни съюзи. 

В Холандия интегрирането на земеделските коопе-
ративи се осъществява чрез Националния кооперативен съ-
вет, а в Ирландия – от Ирландската кооперативна общест-
вена организация. В Италия по-голямата част от земедел-
ските кооперативи и взаимоспомагателни каси са присъе-
динени към Федерацията, а останалите – към Лигата на ко-
операторите и асоциацията на земеделските кооперативи.  

Италианската федерация на земеделските коопера-
тиви е основана и се ръководи от Християндемократичес-
ката партия. Лигата на кооператорите и на взаимоспомага-
телната каса – от Комунистическата и Социалистическата 
партия, а асоциацията на земеделските кооперативи – от 
Социалдемократическата и Републиканската партия. Земе-
делските кооперативи в Австрия и Люксембург също са 
членове на национални асоциации и съвети (съответно Ав-
стрийска райфайзенова асоциация и Централа на люксем-
бургските селяни).  

Понастоящем в 15-те страни – стари членки на ЕС, 
има пет федерации и пет конфедерации. Освен тях интег-
рирането на национални кооперативи се осъществява под 
формата на съюз, лига, централа, съвет, асоциация.  

Наименованията на националните кооперативни ор-
ганизации в 15-те страни – стари членки на Европейския 
съюз, са следните: Австрия – Австрийска райфайзенова 
асоциация; Белгия – Белгийска кооперативна организация 
(Boerenbond group); Гърция – Конфедерация на земеделски-
те кооперативни съюзи; Финландия – Конфедерация на 
финландските кооперативи; Франция – Конфедерация на 
френските сдружения и на кооперативите за земеделски 
кредит; Ирландия – Ирландска кооперативна обществена 
организация; Италия – Национална конфедерация на земе-
делските кооперативи, Лига на кооператорите и на вза-
имоспомагателната каса, Обща асоциация на земеделски-
те кооперативи; Люксембург – Централа на люксембург-
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ските селяни; Холандия – Национален кооперативен съвет 
за земеделие и градинарство; Португалия – Конфедерация 
на земеделските и кредитните кооперативи в Португалия; 
Испания – Испанска конфедерация на земеделските коо-
перативи; Швеция – Федерация на шведските фермери; Ан-
глия – Федерация на земеделските кооперативи. 

В европейските държави с най-високо развито земе-
делие земеделските кооперативи имат свои банки или дру-
ги кредитни организации. Това е характерно за земедел-
ските кооперативи в Австрия, Белгия, Германия, Финландия, 
Франция, Холандия и Португалия. 

В Гърция фермерските кооперативи получават кре-
дити главно от действащи държавни банки. Земеделските 
кооперативи в други страни – стари членки на Европейския 
съюз, също се кредитират от специализирани банки.   

Очевидно в страните, където е постигната висока сте-
пен на интензификация на селскостопанското производство, 
има изградена специализирана финансова система за креди-
тиране на земеделските производители. 

Специализираните държавни и фермерски банки вза-
имодействат със земеделските производители, съвместно 
решават техните стопански проблеми, като им отпускат нис-
колихвени кредити.  

Както е известно, през 1995 г. и у нас се направи 
опит за създаване на държавна земеделска банка. Изготви 
се проектозакон, предвиждащ чрез тази банка да се осигу-
ряват на селските стопани и кооперативи нисколихвени 
кредити и субсидии по линия на създадения (лятото на 
1995 г.) ДФ “Земеделие”. Тогава в страната се нароиха (с 
крадени държавни пари) десетки частни мафиотски банки, 
чиито босове смятаха да сложат ръка върху бюджетните 
пари на ДФ “Земеделие”. Те контролираха държавните ин-
ституции и чрез своите лобита в парламента, правителст-
вото и медиите успяха да оставят българските селяни без 
специализирана държавна или кооперативна банка. (Днес 
парите от ДФ “Земеделие” се дават на земеделските про-
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изводители чрез редица “продадени” на чужденци българ-
ски държавни банки). 

В обозрима перспектива европейските земеделски 
кооперативи ще продължават да играят важна роля за снаб-
дяване на населението с качествени и разнообразни сел-
скостопански стоки. Особено значима ще бъде тяхната дей-
ност при усъвършенстването на основания на държавни суб-
сидии европейски модел на фермерско земеделие. 

При реформирането на ОАП на страните – членки 
на Европейския съюз, земеделските производители получа-
ват субсидии не само за количества произведени селскосто-
пански стоки, но и за производство, извършвано по опре-
делени стандарти. Освен пазарните механизми (изкупни 
цени, мита, експортни субсидии и т.н.) на ОАП, широко се 
прилагат и преките фермерски плащания (по втори стълб) 
за изпълнени агротехнически, екологични, фитосанитарни 
и други изисквания, а също и за развитие на селските ра-
йони. Тези механизми на ОАП могат ефикасно да се при-
лагат в рамките на земеделските кооперативи, където се оси-
гуряват благоприятни финансови, научно-технически и па-
зарни условия за работа на фермерите. Упражнява се строг 
контрол върху качеството и опаковките на подготвяните за 
потребителите пресни и преработени селскостопански стоки. 

Земеделските кооперативи в страните – членки на 
Европейския съюз, и техните национални организации раз-
полагат с огромни финансови и човешки ресурси, чрез ко-
ито може да се изготвят проекти за усвояване на предла-
ганите от европейските фондове селскостопански субси-
дии. В тези кооперативи са създадени и нужните усло-
вия за извършване на богата научноизследователска и раз-
война дейност и за рационализиране на производството, 
преработката и пласмента на пресни и преработени селско-
стопански стоки. 

Земеделските кооперативи и техните национални 
организации са свързващо звено между фермерите и пот-
ребителите на селскостопански продукти. В кооператив-
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ните ферми, преработвателни предприятия и търговски 
вериги се предлагат здравословни, с доказан произход и 
срокове на годност хранителни стоки. Главно поради това 
в повечето държави – членки на Европейския съюз, се съз-
дават законодателни, данъчни, митнически и организаци-
онни предпоставки за по-нататъшно разгръщане на коопе-
ративното движение. Държавните органи всячески съдейс-
тват за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството 
между земеделски кооперативи от различни страни, за ус-
коряване на процесите на интеграция и интернациона-
лизация на междукооперативните социално-икономически 
отношения. 

Направеният анализ на развитието на кооперативното 
движение в страните – стари членки на Евросъюза, позволя-
ва да бъдат формулирани следните важни изводи: 

 1. Кооперативното движение в страните – стари 
членки на Евросъюза, има стройна организационна струк-
тура, която включва: земеделски кооперативи; национални 
кооперативни организации; международни кооперативни 
организации – Комитет на професионалните организации в 
Европейския съюз (СОРА) и Общ комитет на земеделски-
те кооперативи в ЕС (СОGЕСА). 

 2. Международните кооперативни организации в Ев-
ропейския съюз (СОРА и СОGЕСА) отстояват фермерски-
те интереси: поддържат преки връзки с централните органи 
на ЕС; правят експертни оценки и предложения за рефор-
миране на Общата аграрна политика на Евросъюза. 

 3. Ръководителите на COPA и COGECA координи-
рат дейността на националните кооперативни организации; 
организират обучението на управленските кадри на земе-
делските кооперативи; лобират в ръководните органи на 
Европейския съюз и пред правителствата на отделните дър-
жави; изразяват становища за политиката на Световната 
търговска организация и за дейността на Общите организа-
ции на земеделските пазари (ООЗП). 
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 4. Определените от Европейския съюз специализи-
рани Общи организации на земеделските пазари се занима-
ват главно с фиксиране на цените на някои от продаваните 
на европейските пазари селскостопански стоки, с износ на 
продукти в страни извън Евросъюза, а също и с предоставя-
не на помощи на земеделските производители. 

 5. В повечето стари членки на Европейския съюз дей-
ността на различните видове земеделски кооперативи се 
координира и направлява от федерации и конфедерации, а 
в останалите – от национални кооперативни съюзи и асоци-
ации, централи и съвети. 

 6. В организационните структури на националните 
кооперативни организации на повечето стари членки на ЕС 
има специализирани кооперативни и държавни банки за кре-
дитиране на земеделските производители. 

7. У нас все още няма Национален земеделски съюз, 
който да е пълноправен член на международните коопера-
тивни организации (COPA и COGECA) в Европейския съюз. 

8. Липсва българска специализирана кооперативна 
или държавна банка за предоставяне на нисколихвени и 
леснодостъпни кредити на земеделските производители. 
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VІ. КООПЕРАТИВНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНИ 
ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

1. За политиката на отрицание на земеделските 
     кооперативи в страните от Централна и  
     Източна Европа 
След разрушаването (1991 г.) на европейската меж-

дудържавна социалистическа система все по-упорито се 
прилага политика на установяване на абсолютна глобална 
власт на финансовата олигархия. Формира се отвъдокеан-
ски център за упражняване на тази власт и за преразпре-
деление на национални територии и пазари. Проявява се 
засилен интерес към източноевропейските страни, които по-
етапно се включват в междудържавния военно-политичес-
ки блок НАТО и Европейския съюз. В тези страни се съз-
дават политически и икономически условия за нахлуване 
на западни парични капитали, за приватизация на държав-
ните банки и предприятия и за разграбване и експлоатация 
на земеделски земи, човешки и природни ресурси.  

Понастоящем 28-те държави – членки на ЕС, са с 
различни форми на държавно управление (монархия, пре-
зидентска или парламентарна републики). Всяка от тях се 
намира на различно стъпало на социално-икономическо 
развитие. Например в кралство Дания, където територията 
(43 хил. кв.км.) и броят на населението (5,5 млн. души) са 
много по-малки от тези на България, през 2015 г. годиш-
ният брутен вътрешен продукт е около 350 млрд. евро, или 
7–8 пъти повече, отколкото е стойностният му обем у нас. 
Още по-голяма е разликата и в жизнения стандарт на наро-
дите на двете страни. По данни на Евростат в Дания напра-
вените разходи (превърнати в съпоставима валута чрез 
“паритета на покупателната способност” на националните 
валути) за покупка на стоки и услуги са над 10 пъти по-
големи, отколкото са тези в България. Посочените факти 
потвърждават тезата, че извършеното (през 2007 г.) присъе-
диняване на българската държава към Евросъюза е геопо-
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литически акт, несъобразен с естествения ход на развитие 
на обществените производителни сили и на засилващата се 
под тяхно влияние интернационализация и интеграция на 
националните икономики. Следователно има основание да 
се вярва, че това присъединяване е извършено под натиска 
на заинтересовани представители на господстващата по то-
ва време в света отвъдокеанска финансова олигархия. 

Междудържавната организация, наричана Европейс-
ки съюз, способства за известно сближение и изравняване 
на равнищата на развитие на неговите вековно свързани за-
падноевропейски страни членки (Германия, Франция, Авст-
рия, Италия, Холандия, Белгия, Люксембург). Днес цент-
ралните му ръководни органи все по-открито се използват 
за по-нататъшна васализация на източноевропейските страни 
и за координирана експлоатация на техните човешки и при-
родни ресурси. Засега това става предимно чрез: 

 • износ на финансови капитали; 
 • предоставяне на високолихвени държавни и част-

ни заеми; 
 • приватизация на местните държавни банки и пред-

приятия и изкупуването им от чужденци.   
Васализацията на източноевропейски страни се за-

силва и чрез други колонизаторски способи и форми:  
 • въвеждане на валутни бордове и прекратяване на 

кредитната и инвестиционната дейност на местните цент-
рални банки;  

 • задължаване на съответната страна да закупува от 
САЩ и големи европейски държави оръжия, самолети, ко-
раби и т.н. по “натовски стандарти”;  

 • предоставяне на производствени и експортни квоти;  
 • използване на корупционни и други нарушения и 

поводи за отлагане или отнемане на полагащи се пари от  
“еврофондовете” (т.е. на пари, които всяка страна членка 
внася в бюджета на Евросъюза под формата на членски 
внос, такси и т.н).   
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Изглежда към укрепване на глобалната власт на фи-
нансовата олигархия е насочена и водената след 1989 г.  
политика на пълна ликвидация на земеделските коопе-
ративи в страните от Централна и Източна Европа. 

 Тази политика включва:  
  • ликвидация (започнала след 1990 г.) на земедел-

ските производствени кооперации, основани на принципа 
на колективното стопанисване на земята; 

  • приемане на закони за по-нататъшно раздробява-
не на поземлената собственост и създаване на семейни и 
корпоративни ферми; 

  • налагане на конституционни поправки, даващи 
право на чужденци от държави извън Евросъюза да придо-
биват собственост върху земеделски земи.  

Многохилядното развитие на поземлените отноше-
ния в обществото показва, че при всяка радикална смяна на 
собствеността върху земеделските земи е използвана сила-
та на държавната власт. Например държавата в Древен Еги-
пет способства за предаване на местните земи в собстве-
ност на фараона, римската държава (на робовладелците) и 
т.н. През ХVІІІ и ХІХ в. в Англия, Франция, САЩ и други 
буржоазни държави са иззети (чрез закони, конфискации, 
изкупуване, завладяване) големите феодални землища на 
лендлордове, латифундисти, аристократи, църкви и манас-
тири и са раздадени за владеене и собственост на семейни 
фермери, включително арендатори. По-късно (ХХ в.) в съ-
ветска Русия и Китай са одържавени (с декрети) земите на 
помешчиците и феодалите и са дадени за вечно ползване на 
стотици милиони безимотни и малоимотни селяни.  

След 1989 г. в страните от Централна и Източна Евро-
па се извършва реставрация на дребното семейно фермерство 
и се създават икономически и юридически предпоставки за 
изкупуване и стопанисване на земеделските земи от капита-
листи и корпорации, акционерни компании. За целта се раз-
рушават и ликвидират създадените при държавния социали-
зъм земеделски производствени кооперативи и се влагат де-
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сетки милиарди долари за разделяне и ново парцелиране на 
земята. Това става по указание и главно с високолихвени 
държавни заеми, отпускани от Международния валутен фонд 
(МВФ) и Световната банка. Тези глобални финансови инсти-
туции са създадени по време на Втората световна война 
(1944 г.) при Организацията на обединените нации (ООН), но 
отдавна изпълняват поръчки на Федералния резерв на САЩ 
и функционират като негови филиали. С предоставяне на 
държавни заеми за “преструктуриране”, “земеразделяне” и 
“комасация”, а също и за създаване на семейни и корпора-
тивни ферми се преследват няколко цели:  

 • икономическо заробване на страните чрез предос-
тавяне на заеми с високи лихви;  

 • ликвидиране на земеделските кооперативи, на дър-
жавните стопански обединения и на държавните външно-
търговски обединения, които са конкуренти на отвъдокеан-
ски транснационални компании;  

 • осигуряване на свободен достъп  на западни банки 
и търговски компании до източноевропейските пазари, при-
родни и човешки ресурси.  

Теорията и практиката показват, че в колективните 
земеделски стопанства може да се произвеждат големи ко-
личества селскостопански стоки и да се осигурява нацио-
нална продоволствена независимост. Премахването им е 
стъпка към завладяване на източноевропейските аграрни 
пазари от отвъдокеански, турски, израелски и западноевро-
пейски транснационални корпорации.  

Понастоящем собствениците на такива корпорации  
пречат и за създаване на снабдителни и изкупвателни зе-
меделски кооперативи в държавите от Централна и Из-
точна Европа. С тяхна “помощ” още от началото на 90-те 
години на ХХ в. в източноевропейските страни  са “демо-
нополизирани” и “приватизирани” държавните външнотър-
говски обединения и ДСО за снабдяване на селските сто-
пани и земеделски кооперации с машини, препарати и то-
рове, а също и за изкупуване и преработка на зеленчуци, 
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плодове, мляко, месо. След като въпросните обединения са 
целенасочено ликвидирани (със закони и в интерес на от-
въдокеанската финансова олигархия), народополезната им 
дейност се обсебва от транснационални корпорации и тех-
ни дилърски фирми, разположени на териториите на стра-
ните от Централна и Източна Европа (например понасто-
ящем в Унгария над 60–70 % от хранително-вкусовите пред-
приятия – мелничарски, месни, млечни, консервни и т.н., са 
собственост на американски, английски, холандски и други 
компании). Чрез дейността на тези транснационални ком-
пании и фирми се способства за разединяване и дори за 
противопоставяне на местните фермери, за изземване на част 
от предоставяните им от държавата субсидии и за безми-
лостно ограбване на продукта на техния труд (включител-
но като се изкупува “на зелено” и на крайно ниски цени 
неприбраната реколта). 

При наложеното господстващо положение на финан-
совата и търговската олигархия в държавите от Централна 
и Източна Европа е трудно да бъдат създавани кооперати-
ви (снабдителни, обслужващи, изкупвателни, преработва-
телни, пласментни и т.н.) на земеделските производители. 
Всеки опит за създаване на такива организации се натъква 
на почти непреодолими пречки от страна на срасналите се с 
държавната власт собственици на банки и търговски фирми, 
които отпускат на фермерите високолихвени заеми, изку-
пуват на безценица тяхната продукция и ги снабдяват със 
скъпи средства за селскостопанско производство.  

 Междувременно в САЩ, западноевропейски и дру-
ги индустриално развити държави се насърчава и стиму-
лира развитието на земеделските кооперативи. Признава 
се тяхното благотворно влияние върху икономиката и об-
ществените отношения. Изтъква се, че в американската ико-
номика има над 20 хил. кооператива – за земеделие, фермер-
ско и съюзно кредитиране, електрически услуги, търговия с 
храни и жилищно строителство1. Членове на тези коопера-
                                                

1 Andersen, R. Nebraska Cooperative Council. Lincoln, 2009. 
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тиви са близо 130 млн. души. В тях работят над 500 хил. 
американци. Само земеделските кооперативи в САЩ са над 
3 хиляди с над 2,8 млн. членове (понастоящем броят на аме-
риканските фермери е около 2 млн. души) и годишен оборот 
111 млрд. долара. В тези кооперативи има имоти на стойност 
близо 50 млрд. долара и ежегодно се наемат на работа около 
220 хил. работници.  

Както е известно, в 15-те страни – стари членки на 
Европейския съюз, има близо 30 хил. земеделски коопе-
ратива, чиито членове превишават над 6 млн. броя. Годиш-
ният оборот на тези кооперативи възлиза на стотици мили-
арди евро. 

Въпреки това някои представители на отвъдокеан-
ската олигархия настояват вместо земеделски кооперативи 
в аграрните сектори на страните от Централна и Източна 
Европа да бъдат създавани акционерни дружества – корпо-
рации, и напълно да бъдат ликвидирани кооперативните 
земеделски стопанства, основани на принципа на колектив-
но стопанисване на земята. С оглед на това земеделските 
кооперативи се причисляват към корпорациите. Представят 
се за една от корпоративните форми на пазарното стопан-
ство. Игнорират се отдавна доказаните съществени разли-
чия между кооперативите и корпорациите.  

Както е известно, корпорациите са капиталистичес-
ки формирования за експлоатация на наемните работници 
и служители и за извличане на максимални печалби. В тях 
командват тези акционери, които имат най-голям дялов ка-
питал. Със спекулативни и юридически ходове може да се 
извършват прехвърляния на акции, имоти и стоки от едни 
собственици на други и да се присвояват колосални богат-
ства (през последните двадесет години под формата на кор-
поративни финансови пирамиди, приватизационни и други 
фондове са ограбени стотици милиарди евро от капиталови 
дялове на милиони български граждани).       

Кооперативите се основават на принципа на равно-
поставеността на всички техни членове независимо от дя-
ловите им вноски. В тях член-кооператорите се сдружават, 
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за да могат взаимно да си помагат, да се защитават от ог-
рабващите ги лихвари, търгаши и спекуланти, да продават 
(на приемливи цени) своите продукти на собствените им 
кооперативи и целенасочено да се избягва привличането на 
т.нар. външни инвеститори.       

Практиката показва, че кооперативната форма на 
собственост и общите интереси на кооператорите проти-
востоят на прилаганата от представителите на финансовата 
олигархия политика на установяване на абсолютна глобал-
на власт. В кооперативите трудно могат да проникват “чуж-
дестранни инвестиции” (включително под формата на до-
лари без златно покритие), да се извършват спекулативни 
сделки с кооперативни имоти, да се експлоатират жестоко 
трудовите хора и да се получават баснословни печалби. 

Всеки кооператив изкупува продукцията на члену-
ващите в него фермери и след нейната преработка и реа-
лизация им връща част от получаваните печалби. Сравни-
телно най-голям дял се дава на кооператори, на които през 
годината кооперативът извършва повече услуги. За разли-
ка от корпорацията, кооперативът е едновременно “пот-
ребител собственик”, “потребител контрольор” и “потреби-
тел ползвател”2. Това прави съществуването му зависимо 
от колективните решения на повечето негови членове и спо-
собства за формиране на сравнително по-хуманни и нрав-
ствени отношения между кооператорите. 

Политиката на преобразуване на източноевропейс-
ките земеделски кооперативи в корпорации се прокарва и 
под формата на разпространяване на опита на появилите се 
през последните няколко десетилетия “нови кооператив-
ни модели”3. В тези модели се запазват някои от основни-
те кооперативни принципи и организации, но същевремен-
но се включват инвестиционни и други корпорации и се въ-
веждат икономически и правни механизми, чрез които се 
                                                

2 Пак там, с.1. 
3 Chaddad, F. and Michael L. Cook. Understanding New Cooperative Models: 

An Ownership-Control Rights Typology. Review of Agricultural Economics, Volume 
26, N 3, 348–360. 
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установяват акционерни, корпоративни отношения. Засега 
такива модели се формират предимно в някои финансови, 
заемни, спестовни и застрахователни северноамерикански, 
уелски и австралийски кооперативи.  

След 1980 г. в САЩ има само няколко случая на 
превръщане на земеделски кооперативи в корпоративни 
структури. Това са: Rockingham Poultry Marketing Coope-
rative; American Rice; Capitol Milk Producers Cooperative; 
American Cotton Growers. В последно време само в три аме-
рикански кооператива (Calavo Growers, Dakota Growers Pasta 
и South Dakota Soybean Processors) кооперативната собст-
веност е разделена на акции и трансформирана в корпо-
ративна.  

Малкото на брой “нови кооперативни модели” в аг-
рарния сектор на САЩ са създадени при традиционните 
кооперативи на земеделските производители – за снабдя-
ване на фермерите с машини, торове и препарати; за изку-
пуване, преработка и пласмент на селскостопански продук-
ти; за агротехнически, селекционни и консултантски услу-
ги. Такива кооперативи има например към известния у нас 
американски млекарски кооператив Land O' Lakes, а също и 
към Dairy Farmers of America (DFA) и CoоpBank. 

По своята същност новите американски кооператив-
ни модели са инвестиционни. Възникването им е резултат 
и на упорито налаганата на повечето народи олигархична 
неолиберална политика, чрез която се ускорява процесът на 
откъсване на глобалния финансов капитал от единния въз-
производствен процес – банково дело, производство, търго-
вия. Това изкуствено разделяне и противопоставяне на от-
делните части и стадии на възпроизводството е предпос-
тавка за все по-често избухване на опустошителни глобал-
ни капиталистически кризи. С разрастването на спекула-
тивния капитал, включително на неговите деривати, се вло-
шава икономическата среда за развитие и на земеделските 
кооперативи. Много от тях изпитват финансови затруднения 
и не могат успешно да се конкурират с почиващите на ек-
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сплоатацията на наемен труд корпорации. Престават да из-
пълняват важни социални задачи и за да оцелеят, пристъп-
ват към набиране на капитал от своите членове или чрез 
“привличане” на външни инвеститори. Създават се специа-
лизирани инвестиционни и други кооперативни формиро-
вания, които играят ролята на “покровители” на традицион-
ни земеделски кооперативи. В тях се изграждат нови отно-
шения на собственост върху акционерния капитал, който но-
си дивиденти на член-кооператорите, включително на коо-
перативните инвеститори. Въвеждат се корпоративни управ-
ленски правила, включително при членството и избора на 
ръководни органи. Предоставят се неограничени права на 
искове за получаване на остатъчни доходи и печалби. 

Цитираните американски автори са направили кла-
сификация на новите кооперативни модели в аграрния 
сектор. Това е извършено по два критерия: права на управ-
ление и контрол върху собствеността на кооперативните 
имоти; права на искове за остатъчни доходи и печалби4.  

Правото на управление и контрол е право да се 
вземат решения относно имотите, чието използване не е 
регламентирано в законите или е уредено с договори (осо-
бено при сложни и динамични сделки).  

Исковете за остатъчни печалби се определят като 
право на чист доход, натрупан от фирмите, т.е. сумата, ко-
ято остава след приспадане на обещаните плащания. 

Правата на собственост са различни в алтернатив-
ните организационни форми – традиционни земеделски 
кооперативи, открити корпорации, съвместни финан-
сови компании.  

В традиционните земеделски кооперативи собстве-
ността върху кооперативното имущество е неделима, а раз-
пределяните остатъчни печалби са непрехвърляеми. В от-
ворените корпорации се дават неограничени права на иско-
ве за остатъчни печалби, които са свободно търгуеми на 
вторичния пазар на акционерен дялов капитал. Това дава 
                                                

4 Пак там, с. 340. 
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основание да се смята, че “новите кооперативни модели” 
(главно инвестиционни) може да бъдат различавани според 
установените в тях отношения на собственост върху коо-
перативното имущество и начините на разпределение на 
получаваните доходи и печалби. Въпросните имуществени 
отношения са главно между договорно обвързаните член-
кооператори, фирми и инвеститори. На тази база условно 
са определени пет “нови кооперативни модела”:  

 • пропорционални инвестиционни кооперативи;  
 • инвеститори – членове на кооперативи;  
 • ново поколение кооперативи (традиционни земе-

делски кооперативи, в които не са строги кооперативните 
ограничения при прехвърляне на капиталови дялове и на 
искове за остатъчни печалби);  

 • кооперативи с капитал и капиталови фирми;  
 • инвеститори с дялове в кооперативи. 
Като пример за т.нар. “пропорционални инвестици-

онни кооперативи” е посочен млекарският кооператив Land 
O' Lakes. В този кооперативен модел има възможности за 
вътрешно, доброволно набиране на инвестиционен капитал 
от член-кооператорите. Събраната сума в кооператива се 
предоставя на специализирано финансово звено, което раз-
гръща широкомащабна инвестиционна дейност. В този ко-
оперативен модел се спазва принципът на пропорционал-
ността между размера на инвестиционния капитал и стой-
ностното количество на доставяния от член-кооператорите 
продукт (мляко, зърно) на кооператива. Например в мле-
карски кооператив изискването е паричният размер на вся-
ка акция да съответства на определен процент от цената на 
литър мляко, доставяно от фермерите.   

С включването на инвеститори в традиционните зе-
меделски кооперативи се въвеждат свойствените на акци-
онерните отношения принципи, способи и начини на раз-
пределение на получаваните доходи и печалби. Съответни-
ят инвеститор получава право да участва в разпределени-
ето на кооперативните доходи и печалби.         
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Напоследък и някои американски и израелски уни-
верситетски преподаватели отстояват съвременната поли-
тика на отричане на източноевропейските земеделски 
кооперативи. В техни публикации5 се дават “препоръки” 
да продължи налаганият (след 1990 г.) “преход” от “коман-
дна към пазарна икономика” (реставрация на капитализма), 
включително и чрез ликвидация на земеделските коопера-
тиви и създаване на корпорации, акционерни дружества за 
производство, преработка и пласмент на селскостопански 
стоки. В посочената статия се насажда неприязън към ко-
лективните земеделски стопанства и изобщо към земедел-
ските кооперативи на източноевропейските страни предим-
но с представяне на “хипотези” и на грижливо и едност-
ранчиво подбрани цитати на източноевропейски автори се 
внушава, че: 

 • създаването на “нови кооперативи” за колективно 
обработване на земята и за селскостопанско производство в 
източноевропейските страни е  “авантюра” (стр. 1); 

 • общата оценка за кооперативите в земеделското 
производство е “неблагоприятна”; 

 • най-подходящата “организационна форма” за во-
дене на съвременно земеделие е “семейната ферма”;  

 • засега преуспяването на кооперативите се дължи 
повече на предоставяните им данъчни и други отстъпки от 
държавата, а не на вътрешно присъщи на тях организаци-
онни и управленски предимства (стр. 9); 

 • снабдяването на фермерите със средства за произ-
водство и реализацията на техните селскостопански стоки е 
“свойствено на монополите” (стр. 9), в смисъл на трансна-
ционалните корпорации; 

 • “принадлежащите на фермерите кооперативни пред-
приятия” не могат да извършват успешна снабдителна и 
пласментна дейност в източноевропейските страни, където 
                                                

5Bruce Gardner and Zvi Lerman. Agricultural cooperative Enterprise in the Transi-
ion from collective farming. The Hebrew University of Jerusalem, 2006 (авторите са профе-
сори в Agricultural Economics at the Maryland and the Hebrew Univer-sity of Jerusalem). 
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има “една среда на слабо развита пазарна инфраструктура, 
включително информационна, транспортна и складови услу-
ги” (стр. 9); 

• едновременното съществуване и взаимодействие 
на колективни земеделски стопанства (земеделски произ-
водствени кооперации) с изкупвателни и снабдителни зе-
меделски кооперативи е “съмнително”; 

• вместо земеделски кооперативи (снабдителни, об-
служващи, изкупвателни, преработвателни, пласментни) от 
западноевропейски тип в страните от Централна и Източна 
Европа да бъдат създавани корпорации (“историята” на за-
падните държави показва, че по отношение на собственост-
та и по начина на управление западноевропейските земе-
делски кооперативи “все повече изглеждат като корпора-
ции” – стр. 11 ).                                                                                                               

В статията се посочва, че членовете на земеделските 
производствени кооперации проявяват слаба материална за-
интересованост и сравнително малка стопанска инициатив-
ност и предприемчивост. Изтъква се старият довод, че по вре-
ме на съветския модел на социализма в Русия (1917–1991 г.)  
и другите европейски социалистически страни върху тези 
кооперации се упражнява “държавен контрол” и “вмеша-
телство” на държавата. Премълчава се фактът, че понастоя-
щем в САЩ, Израел и сраните – членки на ЕС, съществу-
ването на семейните ферми изцяло зависи от определяните 
държавни производствени и експортни квоти, субсидии, 
мита и т.н. 

Изглежда се прикрива и обстоятелството, че при съв-
ременната индустриализация и глобализация на стопан-
ския живот на народите е необходимо държавно дотиране, 
субсидиране на земеделските производители, като се има 
предвид, че техните реални доходи нарастват с бавни тем-
пове и изостават от тези на работещите в промишлеността 
и другите отрасли и сфери на икономиката и обществото. 
Главна причина за това е обстоятелството, че земеделският 
капитал се обръща сравнително бавно и не може (подобно 
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на индустриалния капитал) винаги да извлича средна нор-
ма на печалбата. Бавният оборот на земеделския капитал се 
определя от дългия (едногодишен и многогодишен) цикъл 
на селскостопанското производство, което е зависимо от 
биологични и други природни фактори. Продължителното 
получаване на ниски доходи в аграрния сектор принуждава 
много земеделски производители да изоставят своите фер-
ми и да търсят други източници за препитание. Такова миг-
риране на селските стопани още повече затруднява снабдя-
ването на пазара с жизнено важните хранителни продукти 
и поражда нови проблеми, свързани с осигуряването на 
прехраната на населението. За ограничаване и направлява-
не на този процес в САЩ, ЕС, Русия и други индустриално 
развити държави се прилага протекционна аграрна поли-
тика. Извършва се комплексно държавно регулиране и 
подпомагане на фермерите, предимно като се преливат па-
рични ресурси от промишлеността в земеделието. 

В разглежданата статия се твърди, че “държавният 
контрол” над колективните земеделски стопанства на стра-
ните от Централна и Източна Европа е “опетнил” и “пору-
гал” кооперативната идея за самоуправление, демокрация и 
солидарност на селските труженици (стр. 3).  

Нищо не е написано за западните капиталистически 
страни, където фермерите по военному изпълняват опреде-
лените им от субсидиращите ги държавни и корпоративни 
институции технологични, екологични, санитарни и други 
изисквания, обозначавани с термина “кръстосано спазване” 
(“cross compliance”).  

Разпространява се безпочвеното твърдение, че колек-
тивните земеделски стопанства са “бариери на прогреса” 
(стр. 4). Тяхното по-нататъшно създаване и развитие ще бъ-
де неуместно, тъй като съществуването им ограничава въз-
можностите за “пряк достъп” (на транснационалните кор-
порации) до “новия свободен пазар”. Изразява се съжале-
ние, че при налагането на олигархичния световен ред в стра-
ните от Централна и Източна Европа (включително Русия) 
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все още има стотици хиляди земеделски производствени 
кооперации от колхозен тип (земята е частна, но се обра-
ботва колективно). Тези кооперации следва повече да не бъ-
дат използвани “като форма на икономическа организация”. 

Прави впечатление, че вече сто години се насърча-
ва (политически, финансово и морално) съществуването и 
дейността на еврейските селски кибуци (комуни). В тях 
наличните земи, пари, производствени фондове, училища, 
старчески домове и т.н. са общи, т.е. принадлежат на чле-
новете на съответната комунална общност и са много по-
обобществени от тези на основаните върху частни ниви ко-
лективни земеделски стопанства. 

Почти липсват публикации, в които да се дават “съ-
вети” и “препоръки” за ликвидирането или приватизиране-
то на кибуците и за заменянето им с корпорации. В писани-
ята на тази тема се доказва, че кибуците са “основни опор-
ни точки” за изграждане и защита на израелската държава. 
Призовава се за държавно стимулиране на развитието на 
сега действащите в Израел над 200 “селища с равенство в 
труда и потреблението”. 

Едва ли има и източноевропейски автори, които да 
поставят под въпрос кооперативния избор на израилтяните 
и да ги поучават да създават корпорации на мястото на съ-
ществуващите в Израел стотици земеделски кооперативи 
(moshaves).  

Тези крайградски кооперативи са два вида:  
 • за изкупуване на продукцията на самостоятелни 

семейни ферми и за снабдяването им с индустриални стоки;  
 • за колективно производство и пласмент на селско-

стопански продукти (подобно на българските ТКЗС). 
Представителите на съвременната отвъдокеанска 

финансова олигархия и апологетите на глобализма се пред-
ставят за “демократи” и защитници на правата и свободите 
на народите, а ги заставят (с “нежни революции”, “избира-
не” на марионетни правителства, поставяне на политически 
условия при отпускане на кредити и т.н) да обработват 
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своите земи и да произвеждат селскостопански продукти 
единствено чрез семейни и корпоративни ферми. Не им да-
ват право на свободен избор на формите на собственост и 
стопанисване на земеделските земи. Натрапват поредния 
“нов световен ред”, включително и като изискват да бъдат 
ликвидирани ефективни и народополезни кооперативни и 
държавни предприятия в Русия и другите източноевро-
пейски страни. Тази политика среща отпор и неминуемо 
ще претърпи фиаско, тъй като мнозинството на народите на 
тези страни е свободолюбиво и благосклонно към тради-
ционния от много векове общинен начин на живот. 

Направеният анализ на политиката на отрицание на 
земеделските кооперативи в страните от Централна и Източ-
на Европа позволява да бъдат изведени редица изводи: 

 1. Главната цел на прилаганата след 1989 г. полити-
ка на земеразделяне и ликвидация на аграрните икономи-
чески структури (селскостопански производствени коопе-
ративи, държавни земеделски предприятия и държавни сто-
пански и външнотърговски обединения) в бившите социа-
листически страни от Централна и Източна Европа е да се 
създадат предпоставки за експлоатация и обсебване на мест-
ните землени, материални и трудови ресурси от западни 
финансови и търговски компании. 

 2. Даваните “съвети” в аграрните сектори на бив-
шите социалистически страни да се създават корпорации 
(вместо снабдителни, изкупвателни, преработвателни, плас-
ментни кооперативи) обслужват интересите на глобалната 
финансова и търговска олигархия. 

 3. Корпорациите са модерна форма за експлоатация 
на наемен труд, за спекула с акции и основни фондове и за 
завладяване на чуждестранни пазари и земи и поради това 
е почти невъзможно чрез тях да се постига траен прогрес 
на съвременното земеделие, което по ред причини (зависи-
мост на селскостопанското производство от биологични и 
други природни фактори, дълъг производствен цикъл, ба-
вен оборот на земеделския капитал и т.н) е слабо печеливш 
и дори губещ отрасъл. 
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4. Прилаганата напоследък в САЩ политика на съз-
даване на “нови кооперативни модели” е насочена към час-
тично преобразуване на някои големи земеделски коопера-
тиви в корпорации и разгръщане на тяхната дейност на чуж-
дестранни територии и пазари. 

2. Кооперативната политика в земеделието на 
    бивши социалистически страни от Централна 
    и Източна Европа 
Представителите на съвременната отвъдокеанска фи-

нансова олигархия използват глобализацията на печатните 
и електронните медии за укрепване на глобалната си власт, 
включително чрез преиначаване на факти и събития от близ-
кото социалистическо минало. Дори и най-добрите дела и 
постижения на строителите на социалистическия обществен 
строй се представят за плод на “зверствата” на комунизма 
и тайните комунистически служби.  

По такъв начин се отричат и постигнатите високи 
социално-икономически резултати на колективните зе-
меделски стопанства. Тези резултати са получени след Пър-
вата (1915–1919 г.) и Втората (1941–1945 г.) световна война, 
през които се извършват огромни разрушения и загиват де-
сетки милиони хора.  

Въпросните резултати на земеделските производст-
вени кооперации са исторически факт в европейските соци-
алистически страни (България, Унгария, Румъния, Чехосло-
вакия, Полша), които бяха членки на съществувалата през 
периода 1949–1991 г. междудържавна организация Съвет за  
икономическа взаимопомощ (СИВ). Основните от тях са 
фиксирани във водената по онова време национална и меж-
дународна статистика. Съгласно със статистическите данни 
особено високи постижения са постигнати в колективните 
земеделски стопанства на България, Унгария и Румъния. В 
тях през периода 1960–1990 г., т.е. при социализма, се осъ-
ществява профилиране и специализация на производство-
то и износа на пресни и преработени селскостопански сто-
ки (зеленчуци, плодове, консерви, млечни продукти, месо). 
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Износът на тези стоки е нетен, т.е. значително и непрекъс-
нато превишава вносът им от чужбина. 

По този показател бившите социалистически страни 
от Централна и Източна Европа могат условно да се разде-
лят на две групи: 

 • към първата се отнасят Унгария, Румъния и Бъл-
гария, чието земеделие при социализма е експортно ориен-
тирано; 

 • към втората – Чехословакия  и Полша, които са под-
държали балансиран, т.е. равен стойностен обем на износа и 
вноса на пресни и преработени селскостопански стоки.  

2.1. Кооперативната политика в земеделието  
                    на Унгария и Румъния 

В бившите европейски социалистически страни ус-
пешно се прилага кооперативната политика в земеде-
лието на Унгария. Вследствие на масовото коопериране 
(1957–1961 г.) на селските стопани в Унгария се създават 
селскостопански производствени кооперативи (ССПК) и дър-
жавни земеделски стопанства (ДЗС) и за кратък период от 
време се достигат “стандартите на повечето водещи евро-
пейски страни”6. В кооперативите се стопанисват над 70 % 
от земеделските земи на страната, в ДЗС – 15 %, а в семей-
ните ферми – 8–10 %. По този начин се окрупняват малки-
те частни парцели земя и се внедрява високопроизводи-
телна техника. Ускорено се развива селскостопанската наука 
и се селекционират високодобивни сортове и хибриди рас-
тения и породи животни. Чувствително се увеличават до-
бивите от основните селскостопански култури и се пови-
шава продуктивността на животните. 

Унгарските земеделски производствени кооперативи 
функционират до разрушаването (1989 г.) на социалисти-
ческата обществена система. През това време не се преуст-
ройват в АПК (както това се направи след 1970 г. у нас). 
                                                

6 Anna Burger. The situation of Hungarian agriculture, Institute of Economics 
of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2009, p. 4. 
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След 1968 г., когато в Унгария се въведе т.нар. “нов 
икономически механизъм”, значително се разширява само-
управлението на унгарските селскостопански производ-
ствени кооперативи. Членовете на тези кооперативи полу-
чават повече свобода при вземането на решения относно тях-
ното производство, търговия и разпределяне на кооператив-
ните доходи. По-късно (след 1970 г.) на основата на дого-
вори кооперативите предоставят голяма част от трудоемките 
интензивни производства (отглеждане на добитък, лозя, 
плодове и някои зеленчуци) на селските домакинства.  

В средата на 80-те години на ХХ в селските дома-
кинства в страната произвеждат около 80 % от зеленчуци-
те и картофите, 65 % от плодовете, 50 % от птичето и свин-
ското месо. Земеделските кооперативи осигуряват на тези 
домакинства земя (под аренда) и ги снабдяват със семена, 
млади животни, фуражи, торове, препарати и т.н. и изкупу-
ват готовата им продукция. Същевременно извършват ус-
луги на семейните ферми и преработват селскостопански 
суровини. В много от кооперативите се отглеждат напълно 
механизирани култури (пшеница, царевица и слънчоглед), 
а също – говеда и овце. Така тези кооперативни стопанства 
постепенно еволюират към класическия тип кооперации и 
заприличват на съществуващите близо сто и петдесет години 
западноевропейски земеделски кооперативи. 

При тази организационна и имуществена структура 
на стопански отношения само за едно десетилетие унгар-
ското средногодишно производство на основни селскосто-
пански стоки нараства неколкократно. Например в средата 
на 80-те години на ХХ в. средногодишното производство на 
зърно достига близо 15 млн. тона; на месо и сланина в кла-
нично тегло – над 1,8 млн. т; на мляко – над 2,8 млн. т; на 
плодове – над 2,6 млн. т ; на зеленчуци – над 1,6 млн. тона7. 

През 2015 г. в Унгария се запазва само равнището 
на производство на зърно (над 16 млн. т). Над два пъти по-
                                                

7 По-подробно вж. Димов, А. Аграрно-промишленото сътрудничество меж-
ду страните – членки на СИВ. Земиздат, С., 1986, 19–25. 
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малко са произвежданите количества месо (около 800 хил. 
тона), зеленчуци и плодове. Добитото мляко намалява с 
близо 1 млн. тон и възлиза на под 2 млн. тона.   

Този драстичен спад на годишното унгарско селско-
стопанско производство до голяма степен се дължи на нас-
тъпилите след 1989 г. геополитически промени, които во-
дят до изтласкване на унгарските производители от руски-
те пазари, където се настаняват отвъдокеански и турски 
транснационални корпорации. То е следствие и на прила-
ганата под външен диктат политика на “аграрни реформи”, 
включваща мерки за декоопериране и деколективизация на 
селските труженици.  

Под лозунга за “аграрна реформа” се извършва и 
ликвидацията на унгарските селскостопански производ-
ствени кооперативи. Тази ликвидация се извършва “циви-
лизовано” с методите и средствата на икономическата при-
нуда (а не чрез ликвидационни съвети и полицейски хайки, 
каквито се използват за премахване на българските ТКЗС). 
Главната цел е да се разтурят конкурентоспособните “ко-
мунистически” кооперативни формирования, да се раздели 
собствеността върху земята и да стане невъзможно върху 
нея да бъдат изграждани жизнеспособни семейни ферми. 
По такъв начин се откриват по-големи възможности за пла-
сиране на отвъдокеански и западноевропейски селскосто-
пански стоки на местните пазари, за нахлуване на западен 
капитал в страната и за спекулативна търговия с имоти и 
земеделски земи. 

Едва ли е случаен фактът, че приетите след 1989 г. в 
Унгария закони за “асоцииране” на земеделските произво-
дители не съдържат разпоредби за създаване на снабди-
телни, изкупвателни, пласментни и т.н. земеделски коопе-
ративи от западноевропейски тип. Основните им клаузи са 
за разрушаване на съществуващите кооперативни селскосто-
пански предприятия.  

Унгарският автор Ferenc Laczo (Center for Environ-
mental Studies, Budapest) свидетелства, че предложението 
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за децентрализация на земеделските производствени коо-
перативи в Унгария и за “органично” преобразуване на 
местните фермерски структури се правят през 1990 г. от 
“експерти”, работещи за Phare Aid Program на ЕС8. Това 
предложение съвпада с интересите на кооперативните ме-
ниджъри, които впоследствие използват “безконтролната 
приватизация” на земеделските кооперативи за лично “об-
лагодетелстване”.  

Както е известно, преди 1989 г. по-голямата част от 
унгарската земя става кооперативна собственост. Земе-
делски производствени кооперативи изкупуват земи на член-
кооператори, които живеят в градове и предпочитат вместо 
годишна рента да продадат земята си и наведнъж да полу-
чат пари. По време на съвременната реставрация на капи-
тализма като обществен строй нейното разпределяне става 
чрез закон и със специални приватизационни облигации. 
Същевременно се приватизират и повечето държавни земе-
делски стопанства.  

Приватизираните държавни земи се раздават на над 
1,8 млн. унгарски земевладелци, притежаващи по няколко 
разпръснати на различни места землени парцели. Понеже 
много от дребните земевладелци и техните наследници жи-
веят далече от родния си край, земята им се отдава под арен-
да на корпоративни компании, кооперативи и индивидуал-
ни ферми. Днес в Унгария около 70 % от обработваните 
земеделски земи се стопанисват на арендни начала.  

Създават се законови и административни предпос-
тавки за развитие на пазара на унгарски земеделски земи.  
Засега този пазар остава ограничен. В него има слабо пред-
лагане и търсене на земеделски земи, включително и от 
чужденци. Изглежда няма много чуждестранни граждани, 
които желаят да се заселят в страната (земеделски земи се 
изкупуват или завладяват от чужденци главно за заселване 
                                                

8 Farmers’ organizations in central and eastern European countries and their role 
in provision of input-output services in the context of accession to the European union, 
Proceeding of FAO Workshop, Prague, 2001, p. 104. 



 163 

и спекула). Главно поради слабата доходност на местните 
ферми и високите лихви по банковите кредити в Унгария 
цената на фермерските земи са ниски (около 160 евро/дка). 
При тази цена на земеделската земя е малка (6–7 евро/дка) и 
плащаната рента (в съседна Австрия например цената на зе-
меделската земя е висока – над 4000 евро/дка, а рентните 
плащания – около 30 евро/дка). Унгарските корпорации, ко-
ито се занимават със земеделие, предпочитат да арендуват 
земеделски земи, вместо да ги закупуват.  

След станалото преразпределение на собствеността 
върху земята и на имуществото на кооперативните и дър-
жавните стопанства в земеделието на Унгария се формира 
нова организационна структура. Броят на земеделските 
стопанства е около 490 хиляди. От тях около 14 хиляди имат 
по над 500 дка землена площ и стопанисват около 75 % от 
обработваемата земя на страната. Към 380 хил. ферми, или 
близо 80 % от общия им брой, в Унгария притежават средно 
до 50 дка земеделска земя и владеят общо едва 9–10  % от 
унгарските земеделски земи. В дребните унгарски ферми, 
чиято обработваема земя е под 30 дка, се произвеждат хра-
нителни продукти предимно за лична консумация. Техните 
икономически възможности са под 1 европейска размерна 
единица (European Size Unit – ESU), която се равнява на 
1200 евро по Standard Gross Margin – SGM (възможности, 
оценявани на базата на земята или на броя на главите до-
битък във фермата и един регионален коефициент). 

Днес в стотиците хиляди индивидуални ферми на ун-
гарската страна се стопанисват близо 50 % от нейната обра-
ботвана (около 46,6 млн. дка) земя, в акционерните дружест-
ва (компании) – 40 %, а в кооперативите – 7 % 9. Средният 
размер на земята на отделната индивидуална ферма е 95 дка, 
на компания – 3 хил. дка, а на кооператив – 3,6 хил. декара.  

В унгарското земеделие се разрушава високоефек-
тивната и социално ориентирана универсална производст-
                                                

9 Цитирано по посочената статия на Anna Burger, с. 13. 
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вена структура. На нейно място се формира монокултур-
на структура, насочена предимно към отглеждане и износ в 
чужбина на напълно механизираните, но нискодоходни зър-
нени култури (главно пшеница, рапица и слънчоглед). Под-
държането на монокултурна зърнена структура на земедел-
ското производство в икономически изостаналите държави 
е най-изгодно за акционерните дружества и най-вече за транс-
националните търговски компании. В тях се преследват мак-
симални печалби и изобщо не се проявява интерес към жи-
вота на хората, които трябва да се хранят по научно обос-
новани норми и да потребяват здравословни и разнообраз-
ни храни като мляко, месо, плодове и зеленчуци. 

Формираната в Унгария, България, Румъния и други 
европейски страни монокултурна структура на земеделското 
производство се поддържа и чрез прилаганата Обща аграр-
на политика на ЕС. По линия на тази политика фермерите 
получават от Евросъюза субсидии предимно на декар из-
ползвана земеделска земя. Размерът (10–15 евро/дка) на та-
зи субсидия спомага за увеличаване на доходите на стопа-
ните, които механизирано отглеждат житни култури. Поч-
ти не се стимулира развитието на капиталоемките произ-
водства като плодове, зеленчуци и животински продукти. 
Например делът на въпросната субсидия в разходите за 
производство на килограм пшеница е 30 %, а на ябълки –     
3 %, на домати – 2 % 10. 

В Унгария все още е слабо разпространено еколо-
гично чистото  (“органичното”) земеделие. Площта, върху 
която то се осъществява, е едва 1,8 % от използваната земе-
делска земя (Utilized agricultural area – UAA) в страната. 

Преди 1989 г. унгарската страна се слави с големия 
си износ на високодоходни преработени стоки. Към тях 
се отнасят предимно месо и месни продукти, плодови и з2-
ленчукови консерви, вина. В структурата на общия агра-
                                                

10 Котева, Н. и др. Проблеми и перспективи за развитие на земеделските 
стопанства в условията на ОСП на ЕС. Сп. “Икономика и управление на селското 
стопанство”, С., 2008, с. 21. 
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рен експорт на унгарската страна делът на месото и на мес-
ните продукти е 50 %, а на преработените зеленчуци – 25 %. 
Днес по-голямата част (над 60 %) от унгарския аграрен из-
нос се състои от зърно и други непреработени селскосто-
пански продукти. Износът на такива стоки носи печалби пре-
димно на търговците, а за обществото (като цяло) – незна-
чителни приходи. 

През 80-те години на ХХ в. в рамките на СИВ Унга-
рия е единствената страна, която си извоюва правото еже-
годно да продава на съветския пазар по няколко милиона 
тона зърно срещу долари (а не срещу преводни рубли). То-
гава унгарската държава е нето износителка на пресни и 
преработени селскостопански стоки. Износът на тези стоки 
от Унгария е многократно по-голям (в натурално и стой-
ностно изражение), отколкото е чуждестранният им внос на 
вътрешния пазар. Днес все още се запазва положителното 
външнотърговско салдо в търговията на страната със сел-
скостопански стоки, но се очертава тенденция на намаля-
ване на неговия обем и увеличаване на вноса на храни от 
западни държави.  

Плодотворна се оказва и прилаганата земеделска ко-
оперативна политика в Румъния. В тази страна (както и в 
България, Чехословакия и бившата Германска демократична 
република – ГДР) масовото коопериране на земеделските 
стопани започва да се осъществява към края на 40-те години 
на ХХ в. чрез създаване на обикновени сдружения: групи за 
взаимопомощ; обединения за отглеждане на земеделски 
технически култури; дружества за съвместна обработка 
на земята. Постепенно се създават и селскостопански про-
изводствени кооперативи и държавни земеделски предпри-
ятия – ДЗП (предимно върху конфискувани земеделски земи 
на фашистки престъпници и колаборационисти).  

До края на 1961 г. се формира солиден кооперати-
вен аграрен строй, при който успешно функционират близо 
четири хиляди селскостопански производствени коопера-
тива и над седемстотин ДЗП.  
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В един кооператив се стопанисват средно по 25 хил. 
декара земя и работят около 600 души, а в едно ДЗП – съ-
ответно 50 хил. дка и 636 заети. В селскостопанските ко-
оперативи се включват над 50 % от румънските земеделски 
земи (тогава около 150 млн. дка), в ДЗС – около 30 %, а в 
семейните ферми – 10 %. Половината от държавната земя 
се предоставя на научноизследователски институти, опитни 
станции и други структури. 

За две десетилетия след масовото коопериране в Ру-
мъния селскостопанското производство се увеличава повече 
от два пъти. Към края на 80-те години на ХХ в. годишното 
производство на зърно достига 22 млн. т, на месо (в кланич-
на маса) – 1,8 млн. т, на мляко – 5,6 млн. т (през 2014 г. в 
Румъния производството на зърно възлиза на около 22 млн. т, 
на месо – на 700 хил. т, или над два пъти по-малко, на мляко – 
на около 4 млн. т). Сред всички страни – членки на СИВ (без 
Съветския съюз и Полша), в Румъния се произвеждат най-
големи количества зеленчуци (около 4 млн. т годишно) и 
плодове (3 млн. т). През 2014 г. производството на тези про-
дукти в страната е неколкократно по-малко.   

Станалото след 1989 г. драстично свиване на сел-
скостопанското производство в Румъния се последва и от 
рязка промяна на външната търговия с пресни и прера-
ботени земеделски стоки. При социализма от страната се 
изнасят значителни количества месо и преработени зелен-
чуци и плодове, а след неговото разрушаване търсенето на 
тези продукти на румънския пазар се задоволява предимно 
с внос от чужбина.    

Този е главният резултат от прилаганата  след 1989 г. 
в Румъния неолиберална аграрна политика, включително 
на принудителната ликвидация на земеделските произ-
водствени кооперативи, на държавните земеделски пред-
приятия и на обслужващите земеделието снабдителни и 
търговски държавни стопански и външнотърговски обе-
динения. Само за една година в румънската страна се раз-
турват хилядите земеделски кооператива. Това става с при-
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етия през 1991 г. Закон за земята, повеляващ кооператив-
ните земеделски и горски земи да се върнат на собстве-
ниците и техните наследници. Дава се право на всяко се-
мейство, членуващо в съответно колективно земеделско 
стопанство, да получи от кооперирания поземлен фонд до 
100 дка земеделски и 10 дка горски земи. През 1997 г. този 
закон се изменя и в него се приемат поправки, по силата 
на които в колективните земеделски стопанства могат да 
се дават на всяко семейство по 500 дка земеделски земи и 
300 дка гори. Максималният размер земя, която може да 
получи дадено семейство, е 1000 дка (през 1998 г. този ли-
мит е повишен на 2000 дка). Разрешено е и между отделни-
те стопани да се извършват сделки със земеделски земи. 
Така в съвременна Румъния се появяват индивидуални част-
ни ферми с по над 2000 дка земеделски земи. Връща се гос-
подстващото положение на румънските чокои (чифликчии) 
и се създават предпоставки за ново изостряне на класовите 
противоречия и борби.  

По онова време започва и постепенната приватиза-
ция на румънските държавни земеделски предприятия 
(ДЗП). Редица ДЗП (предимно за комплексно и крупно ма-
щабно отглеждане на свине и птици) се ликвидират, но по-
вечето от тях (около 450 броя) се преобразуват в акционерни 
компании. Това става в изпълнение на приетия през 1991 г. 
закон, според който земите на държавните ферми се владе-
ят и обработват от акционери на търговски дружества. Бро-
ят на дяловете на всеки акционер зависи от размера на нае-
тата от него обработваема земя. Съгласно с направените през 
2000 г. изменения и допълнения на въпросния закон макси-
малният размер на земеделската земя, която ДЗП може да 
предостави на всеки собственик, е 500 дка, а на горската – 
100 дка.  Когато е невъзможно да бъдат върнати предишни 
земи, държавните органи могат да изплащат парични ком-
пенсации. До приемането на въпросния закон (2000 г.) капи-
талът на преобразуваните в търговски дружества ДЗП е из-
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цяло собственост на държавата. Няколко години по-късно 
(2004 г.) и тези предприятия напълно се приватизират11. 

За едно десетилетие (1989–2000 г.) в Румъния се съ-
сипват и свързаните със земеделието отрасли и производ-
ства – селскостопанско машиностроене, производство на из-
куствени торове и на растителнозащитни препарати12. Това 
става главно чрез вдигане на лихвите по кредитите, тотална 
приватизация на държавните и кооперативните банки, пред-
приятия, земи и имоти, либерализация на стоковите цени и 
на вноса на западни селскостопански стоки. 

Понастоящем над 85 % от румънските земеделски 
земи (130 млн. дка) са частна собственост. Тези земи са 
разделени на малки парцели, които трудно могат да бъдат 
обработвани с широкозахватни и високопроизводителни 
машини. Във все още запазените ДЗП се стопанисват около 
13 % от земеделските земи на страната. Повечето от тях са 
разделени на по-малки самостоятелни стопанства, стопанис-
ващи по няколко хиляди декара земя. В Румъния дребните 
ферми (всяка с под 50 дка землени площи) са около 3 млн. 
броя, или близо 90 % от общия брой (около 3,6 млн.) на 
фермите на страната. В тях се стопанисва едва една пета от 
общия размер на обработваната румънска земя. Едрите (с 
над 1000 дка земя) ферми са над 13 хиляди, но в тях се об-
работва общо близо половината от обработваната земедел-
ска земя на страната и се произвежда по-голямата част от 
растителните и животинските продукти на Румъния.  

Променени са и организационните форми на собст-
веност и стопанисване на земята в Румъния. През 2015 г. 
семейните ферми владеят над 60 % от земеделските земи на 
страната, а акционерните компании и асоциации (над 6 хиля- 
ди броя) – близо 20 %. Компаниите с мажоритарен (125 броя) 
или частичен (над 4 хил. броя) дял на държавата стопанис-
                                                

11 Amblard, L., J.-P. Colin. Reverse tenancy in Romania: Actors’ rationales and 
equity outcomes. Land Use Policy 26 (2009), p. 830. 

12 Farmers’ organizations in central and eastern European countries and their 
role in provision of input-output service in the context of accession to the European union, 
Proceedings of FAO Workshop, Prague, 2001, p.149–153. 
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ват над 13 % от земите на страната. Селскостопанските про-
изводствени кооперативи са едва 70 броя и владеят около 
1 %  (150 хил. дка) от земеделските  земи в страната.  

В Румъния все още няма приет отделен закон за 
кооперациите, но румънското законодателство позволява 
сдружаване на дребните фермери (с под 50 дка земя), кои-
то имат право да създават “прости асоциации” и “земедел-
ски дружества”. Простите асоциации могат да функциони-
рат без съдебна регистрация и на основата на договоренос-
ти между близки фамилии. “Земеделските дружества” са 
частни компании на минимум 10 съдружници, които могат 
взаимно да си помагат при изграждане на обекти, отглеж-
дане на зеленчуци, животни и т.н.  

В Румъния все повече нараства размерът на земе-
делската земя, която се обработва под аренда. Обикновено 
арендаторите плащат на местните земевладелци натурална 
рента. Засега нейният размер за декар предоставена земедел-
ска земя е 20–50 килограма пшеница. При сегашното съот-
ношение на земеделските стопански структури (семейни 
ферми, компании и кооперативи) арендуваните землени пло-
щи вероятно превишават 60 % от стопанисваната земя на 
страната. Арендни поземлени отношения се формират глав-
но между самите собственици на земи или между дребни 
земевладелци и големи корпоративни ферми. Макар че в 
румънския аграрен сектор дребните земевладелци са мно-
зинство и имат общи интереси, арендните връзки между тях 
са слабо развити. Това се дължи и на обстоятелството, че 
почти всички дребни фермери не разполагат с капитали и 
дори да искат, не могат да станат арендатори, т.е. капита-
листи. Понастоящем предимно собственици на големи кор-
порации вземат от дребните земевладелци земи и ги обра-
ботват под аренда. Тези корпоративни босове нямат собст-
вена земеделска земя, но имат капитали, техника и възмож-
ности за излаз на външни пазари. Вероятно за това полу-
чават прозвището “обратни арендатори” (“reverse tenancy”). 
При класическата аренда едрите земевладелци и лендлор-
дове дават своя земя на арендатори, включително на мало-
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имотни селяни, които плащат на арендодателя парична или 
натурална рента за правото да ползват землени площи и да 
произвеждат селскостопански стоки.  

Както у нас, в Унгария и в други бивши социалисти-
чески страни, така и в Румъния спекулантското лоби пред-
приема законодателни, пропагандни и организационни мер-
ки за раздвижване на пазара на земеделските земи. Вну-
шава се на населението, че едва ли не чрез този пазар ще се 
реши изкуствено изостреният след 1989 г. поземлен въпрос 
(раздробена поземлена собственост, огромен брой неуточ-
нени титули за собственост върху земи, неуспешни опити 
за насилствено създаване на пазарни семейни ферми, хищ-
ническо използване на землените ресурси от новоизлюпени 
арендатори). На румънска територия развитието на пазара на 
земеделски земи следва свои вътрешни закономерности и 
слабо се влияе от широко прилаганите неолиберални инстру-
менти – реституция, приватизация, дерегулация, продажба 
на местни земеделски земи на чужденци. Милионите дребни 
земевладелци не се поддават на оказвания им външен на-
тиск и почти не продават (само при “спешни случаи”) свои 
земи, които при наложената капиталистическа житейска 
несигурност са единствен източник на храни за физическо 
оцеляване на техните семейства. В рамките на ЕС, където 
пазарите са преситени със селскостопански стоки и при дреб-
ната поземлена собственост, румънските земи се използват 
нерационално и не носят високи доходи на фермерите. Глав-
но поради това понастоящем в Румъния цената на декар зе-
мя е едва 50–100 евро. На фона на общия размер на обра-
ботваемата земя на страната е незначителен делът на про-
даваните поземлени площи.  

Известно регулиране на поземлените отношения в 
румънското общество се постига посредством създадения 
Фонд за управление и развитие на земеделието и гори-
те. Неговата дейност обхваща главно въпросите, свързани с 
окрупняване на поземлената собственост, арендуване, покуп-
ки и продажби на земеделски земи. 
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2.2. Кооперативната политика в земеделието  
       на Чехия и Полша 
При съвременната реставрация на капитализма се 

прилага неолиберална политика и спрямо земеделските  
производствени кооперативи в Чешката република. Та-
зи политика способства за разгромяване на чешкото земе-
делие и за връщане с десетилетия назад на неговото разви-
тие. До1993 г., когато Чехия и Словакия са една държава 
(Чехословакия), размерът на стопанисваната земя (включи-
телно ливади и пасища), възлиза общо на около 68 млн. де-
кара (понастоящем в Чехия се обработват 35 млн. дка земе-
делски земи, а в Словакия – 19 млн. дка). По-голямата част 
(над 60 %) от чехословашката земя се обработва в коопе-
ративни селскостопански предприятия, а около 30 % – в 
държавни селскостопански предприятия. Останалата земя се 
стопанисва в семейни ферми и лични стопанства (коопера-
тори, които оставят част от земята си за лично ползване). 
При тази конфигурация на формите на стопанисване на зе-
мята през 80-те години на ХХ в. в Чехословакия годиш-
ното производство на зърно превишава 11 млн. тона13. През 
последните няколко години средногодишното производст-
во на зърно в Чехия е над 8 млн. т, а в Словакия – 3 млн. т. 
Следователно общото производство на зърно на двете стра-
ни е толкова, колкото в социалистическа Чехословакия. По 
онова време годишното производство на месо (в кланично 
тегло) в страната е 1,5 млн. т, на мляко – 6,8 млн. т, на 
зеленчуци – 1,1 млн. т, на плодове – над 800 хил. тона. През 
2015 г. в Чехия годишното производство на месо е около 
450 хил. т, а в Словакия – 220 хил. т, или  в двете страни са 
произведени общо около 700 хил. т, т.е. повече от два пъти 
по-малко от месопроизводството на Чехословакия. Почти 
наполовина е по-ниско производството на мляко, зеленчуци 
и плодове в двете страни. 
                                                

13 По-подробно вж. Димов, А. Аграрно-промишленото сътрудничество меж-
ду страните – членки на СЗВ, Земиздат, С., 1986, с. 19. 



 172 

Колкото повече време изминава от извършения след          
1989 г. глобален социален преврат, толкова по-ясно се раз-
криват и истинските причини за срива на модерното че-
хословашко земеделие. Основните от тях са:  

 • установеното глобално господство на отвъдокеан-
ската финансова олигархия и налаганата от нейните пред-
ставители политика на колонизация на страните от Цент-
рална и Източна Европа;  

 • разделението на Чехословакия на две държави;  
 • декооперирането на селските стопани и принуди-

телното включване на много от тях в акционерни дружест-
ва и компании;  

 • ликвидирането на държавните стопански обедине-
ния за снабдяване на земеделските производители с маши-
ни, торове, препарати, семена, породисти животни и т.н., а 
също и за изкупуване, преработка и пласмент на селскосто-
пански стоки.  

Прилаганата в Чехия и Словакия политика на де-
коопериране намира израз преди всичко в преобразуване на 
кооперативните селскостопански предприятия в акционер-
ни компании, ликвидация на държавните земеделски пред-
приятия и на държавните стопански и външнотърговски 
обединения.  

Превръщането на чехословашките кооперативни сел-
скостопански предприятия в корпорации започва още през 
втората половина на 80-те години на ХХ в., т.е. по време на 
съветската политическа “перестройка”. Тогава в страната има 
спорадични случаи на “пробно” преобразуване на земеделски 
кооперативи в акционерни дружества. Едва след разрушава-
нето на социалистическия обществен строй (1990 г.) в Чехия и 
Словакия се пристъпва към масово въвеждане на корпоратив-
ни и арендни елементи в кооперативните форми на земеделие.  

Извършена е и повсеместна ликвидация на държав-
ните селскостопански предприятия. Една част от тяхната 
земя е приватизирана, а друга – върната на бивши собстве-
ници или на техни наследници. 



 173 

Със земята на държавните стопанства на Чехия се 
разпорежда специално създадена Агенция за поземления 
фонд на страната. Тази агенция разпродава държавна зе-
мя, а от портфейла на фонда предоставя на капиталисти 
землени площи за обработване под аренда. Междувремен-
но се появяват мигрирали и други “реститути”, които пре-
дявяват претенции, искове за получаване на земи от фонда. 
Вследствие на това в Чехия все още има много неуточнена 
поземлена собственост и се извършва хищническо използ-
ване на арендуваните плодородни земи.  

След присъединяването на страната към ЕС се пред-
приемат мерки и срещу евентуални претенции на немци за 
реституция на чешки земеделски земи в Судетската област. 
След Втората световна война (1941–1945 г.) судетските нем-
ци са изгонени от Чехословакия. Главно по тази причина 
президентът на Чехия Вацлав Клаус дълго време отказва да 
подпише т.нар. Лисабонски договор (2007 г.), по силата на 
който се избира “президент” на Съвета на ЕС и негов върх-
овен представител за външна политика и се засилва негова-
та централна власт. Той настоява във въпросния договор да 
се включи специална клауза, запазваща чешката принадлеж-
ност на тези крайгранични земи. Вместо да се чака още го-
дина за утвърждаване на такава клауза от парламентите на 
27-те страни членки към края на октомври 2009 г. в Брюк-
сел техните премиери единодушно дават право на чешката 
държава да не изпълнява разпоредби от Международната и 
Европейската харта за правата на човека (т.е. да не удовлет-
ворява реституционни искове на немци, чиито предци са про-
гонени от чешка земя).     

Както изглежда чрез извършваните след 1989 г. транс-
формации на поземлената собственост в Чехия, Словакия и 
други бивши социалистически страни, западните банки и 
транснационални корпорации получават свободен достъп до 
европейските пазари на земи, пари, стоки и работна сила. 
Поради това се разтурват и доказалите своята жизнеспособ-
ност образцови кооперативни и държавни земеделски сто-
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панства. Работилите в тях милиони работници, специалис-
ти и учени остават без работа и се принуждават да робуват 
на местни и чуждестранни собственици на аграрни корпо-
рации. Както е известно от историята, тъкмо робите отказват 
да работят на чужда земя и подриват основите на робовла-
делския обществен строй.  

Западни експерти признават, че чешките земеделски 
кооперативи са по-конкурентоспособни от повечето запад-
ноевропейски ферми. Според тях “проклятието на комунис-
тическата ера – колективизацията, облагодетелства Чехия” 
и други източноевропейски страни, тъй като по-големите 
стопанства са потенциално по-ефективни.  

След 1999 г. се извърши ликвидация и на повечето 
държавни земеделски стопанства и преработващи храни-
телно-вкусови предприятия в Словакия. Западната финан-
сова олигархия успява най-сетне с “демократични” (парич-
ни и медийни) средства да свали от държавната власт сло-
вашките комунисти и патриоти и да постави начело на сло-
вашката държава марионетни правителства. Тогава в стра-
ната са оставени да съществуват само две големи държавни 
земеделски стопанства с по 30 хил. дка земя (тази земя е 
част от създадения в страната държавен поземлен фонд). 
Стотици кооперативни земеделски стопанства са преобра-
зувани в корпорации. Под нова форма са оставени да фун-
кционират около 800 от старите колективни земеделски сто-
панства, които стопанисват средно по 15 хил. дка земя.        

През второто десетилетие на ХХІ в. в Чехия над 85 % 
от общия размер (35 млн. дка) на земеделската земя на стра-
ната се стопанисва в няколко хиляди (от общо в страната 
26 хил. броя) земеделски стопанства, в които се стопанис-
ват по над 1000 дка земя. Дребните ферми с до 50 дка зе-
меделска земя са близо 20 хил. броя, но в тях се стопанисва 
под 1 % от обработваната чешка земя.  

В чешкото земеделие функционират три вида земе-
делски стопанства: преобразувани бивши големи коопера-
тиви; акционерни дружества; индивидуални частни ферми. 
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Преобразувани бивши големи кооперативи, в ко-
ито се стопанисват арендувани земи на членовете им. В те-
зи кооперативи се намира около 25–30 % от земеделската 
земя на страната. Всеки кооператив стопанисва средно по 
14–15 хил. дка земя (при 26 хил. дка преди деколективиза-
цията).  

Акционерни дружества (дружества с ограничена 
отговорност и съвместни стокови компании), чиито акци-
онери са взели под аренда държавни и частни земи (вър-
нати от разтурени кооперативни селскостопански предпри-
ятия). Тези стопанства разполагат средно с по 7 хил. дка 
площ. В тях са съсредоточени над 50 % от обработваемата 
земя на Чехия.  

Индивидуални частни ферми (около 25 хил. броя), 
в които се използват и арендувани земи. В тях се обработва 
около една пета от чешката земеделска земя. Средният раз-
мер на земята във всяко от тези стопанства е около 300 де-
кара.   

Посочените данни показват, че в Чехия делът на зе-
мята, обработвана под аренда, е около 80 %. При тази 
форма на земевладеене и земеползване още години наред 
може да продължи перманентната криза в чешкото земеде-
лие.  

Прилаганата през последните две десетилетия от-
въдокеанска глобалистка (неоколонизаторска) политика не 
само премахна социалистическата система в страните от 
Централна и Източна Европа, но доведе тяхното земеделие 
до пълна разруха, съсипа живота на стотици милиони тру-
дови хора. Редно е собствениците на Федералния резерв на 
САЩ и подвластните му ръководства на Международния 
валутен фонд и на Световната банка да компенсират мате-
риалните и моралните щети, нанесени на братските народи. 
Въпросите, свързани с тези компенсации, трябва да се раз-
гледат и решат на “срещи на върха” на двадесетте големи 
държави (Г–20).   
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По време на социализма и сега се води самостоятел-
на и своеобразна кооперативна политика в земеделието 
на Полша. След Втората световна война (1941–1945 г.) та-
зи политика се осъществява главно в следните насоки:  

 • самостоятелно развитие на неколкомилионното се-
мейно фермерство;  

 • създаване на държавни земеделски стопанства вър-
ху национализирани земи на земевладелци, които по време 
на световната война са воювали на страната на германските 
агресори;  

 • държавно подпомагане на земеделските снабдител-
ни, обслужващи и изкупвателни кооперативи (през 1970 г. 
тези пазарни кооперативи изкупуват над 75 % от продук-
тите на селските семейни ферми).  

При прилагането на тази политика в социалисти-
ческа Полша се създават и малко на брой кооперативни 
селскостопански предприятия. По-голямата част от техни-
те земи са получени от държавата за вечно ползване. Преди 
1989 г. обработваните в кооперативните предприятия земи 
са едва около 4 % от общия размер на стопанисваната земя 
на страната14. Семейните фермери са притежавали около 
75 % от стопанисваната (тогава около 160 млн. дка, а през 
2015 г. – 144 млн. дка) земя на страната. В държавните зе-
меделски стопанства е стопанисвана около една пета (приб-
лизително 37 млн. дка) от обработваната полска земя.  

При това съотношение на земеделските стопанства 
(семейни ферми, държавни и кооперативни стопанства) след 
1989 г. в Полша почти не е извършено декоопериране и 
“реституция” на земеделски земи. Държавните власти на-
сочват усилията си главно към изпълнение на даденото им 
(от представители на глобализма) ултимативно нареждане 
за тотална приватизация на държавните ферми. Вероятно 
премахването на тези високопродуктивни земеделски сто-
панства е едно от условията за отпускане на заеми от МВФ 
                                                

14  Димов, А. Аграрният въпрос в източноевропейските страни. Изд. “Вез-
ни”, С., 1992, с. 47. 
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и Световната банка. С ликвидирането на тези мощни сто-
панства се отстранява силен конкурент на сравнително 
малките по размер западни семейни ферми и се разширява 
достъпът на чуждестранни банки и компании до полския 
паричен, стоков и поземлен пазар. 

Ликвидацията на въпросните земеделски стопанства 
включва разпределянето на намиращите се в тях земи. Три 
четвърти (около 28 млн. дка) от общо 37 млн. дка държавни 
земеделски земи на страната са разделени на по-малки пар-
цели (средно по 4,5 хил. дка) и са дадени на 6 хил. но-
восформирани ферми за стопанисване под аренда. За окруп-
няване на семейни ферми наведнъж са разпродадени общо 
7,2 млн. дка. Една част от останалите земи са преразпреде-
лени безвъзмездно под формата на “мениджмънт”, предос-
тавяне за “вечно ползване” и “администриране” (3,3 млн. дка), 
а друга – разпродадени на свободни цени (1,6 млн. дка). В 
Агенцията за земеделско имущество е направена категори-
зация на земеделските земи и са определени за неизползва-
еми над 6 млн. декара. 

При така извършената ликвидация на държавните 
ферми в Полша е запазена държавната собственост вър-
ху значителна част от земеделските земи. Новосформи-
раните арендни ферми разполагат с многократно по-големи 
землени площи, отколкото е средният размер на земята на 
семейните земеделски стопанства в Германия и в други за-
падноевропейски държави. В арендуващите държавна земя 
полски ферми са оставени на работа кадри (работници и 
специалисти) на старите държавни стопанства. Тези кадри 
сигурно съзнават, че вече ще работят не само за държавата, 
но и за арендаторите капиталисти. 

През 2015 г. близо половината от обработваемата 
земя на Полша се стопанисва в десетина хиляди стопанства 
с по над 1000 дка поземлена площ. Главно поради това пол-
ското земеделие ежегодно осигурява значителни количест-
ва ябълки, зеленчуци и животински продукти на пазарите на 
страните – членки на ЕС.   
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За разлика от другите бивши социалистически стра-
ни, в Полша е сравнително малък делът на земята, обра-
ботвана под аренда. В страната доминира обработването 
на собствена земя. Тук площите, обработвани под аренда, 
съставляват под 40 % от цялата обработвана земя на стра-
ната. Земите, предоставени на арендатори от преструктури-
рания държавен поземлен фонд, представляват близо 20 % 
от полските земеделски земи, а арендуваните в индивиду-
алните (семейните) ферми – около 20 % 15. Чрез арендуване 
на чужди земи индивидуалните фермери увеличават размера 
на своите землени площи. В голямата полска държава ряд-
ко се срещат семейни земеделски стопанства, които функ-
ционират главно с взета под аренда земя.          

През разглеждания период (след 1989 г.) в Полша са 
приватизирани десетина милиона декара държавни земи. С 
тях е извършена концентрация на земята в полски фамилни 
ферми и са открити възможности за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност на международните пазари. Посред-
ством тази приватизация са удовлетворени предимно инте-
ресите на група фермери, но същевременно е даден реши-
телен отпор на външния натиск за разбиване на носещия 
национална независимост държавен сектор.    

В Полша поземлената собственост остава дребна. 
През 2015 г. над 770 хил. индивидуални ферми в страната  
(от общо около 1,4 млн. броя) разполагат средно с по под 
50 дка земеделска земя. Тези ферми представляват близо 
половината от общия брой на земеделските стопанства в 
страната, но в тях се стопанисват едва една четвърт от об-
работваните земи на страната.  

Държавните органи в Полша спомагат за уедряване 
на поземлената собственост и чрез регулиране на пазара на 
земята. Принципите на това регулиране се определят в при-
етия през 2003 г. Закон за земеделската уредба. В него се 
постановява, че едно полско семейство може да притежава 
                                                

15 Шикорска, А. Функциониране на пазара за земеделска земя в Полша. 
Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, С., 2009, с. 70. 



 179 

максимум 3000 дка земя. Съдържат се клаузи за уреждане на 
приватизационни и реституционни поземлени отношения. 

В закона се регламентират и новите функции на съ-
ществуващата държавна Агенция за земеделски имоти 
(АЗИ). Отначало тази агенция е на подчинение на Минис-
терството на финансите, но по-късно (през 2007 г.) е вклю-
чена в системата на Министерството на земеделието и раз-
витието на селските райони. Нейната основна функция е да 
контролира търговията със земеделски земи, включително 
като използва законното си право първа да купува предло-
жените за продан полски поземлени площи. В разпорежда-
не на АЗИ е предоставена земята на Държавния земеделски 
фонд на Полша. Продажбите и стопанисването на площи от 
тази земя осигуряват самоиздръжката на АЗИ16.  

След смяната (1989 г.) на обществения строй прави-
телствата на Полша продължават да водят политика, огра-
ничаваща изкупуването на полски земеделски земи от 
чужденци. Такава политика се следва и след присъединя-
ването (2004 г.) на страната към ЕС. В нея са приети за-
конови разпоредби, позволяващи арендуване на полски зе-
меделски земи от граждани на страните – членки на Евро-
съюза и Европейската икономическа зона (Норвегия, Ислан-
дия и Лихтенщайн). Жители на тези страни могат без специ-
ално разрешение на министрите на вътрешните работи, на 
отбраната и на земеделието да получат полски земеделски 
земи за обработка (от 3 до 7 години) под аренда.  

За придобиване на собственост върху земеделски 
земи от чужденци (включително и от държави – членки на 
Европейския съюз) продължава да действа приетият още 
през 1920 г. Имуществен закон. Съгласно с този закон за 
придобиване на полски имоти от чужденци се изисква раз-
решение на Министерството на вътрешните работи и съг-
ласие на Министерството на отбраната и на земеделието.  

                                                
16 Шикорска, А. Функциониране на пазара за земеделски земи в Полша. 

Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, № 3, С., 2009, с. 67. 



 180 

При подготовката за присъединяването на Полша към 
ЕС се постига договореност след 2017 г. да се обсъжда въп-
росът за продажба на полски земеделски земи на чужден-
ци от държави – членки на Евросъюза. Полският поземлен 
пазар остава недостъпен за чуждестранни граждани от стра-
ни извън ЕС.  

При прилагането на политиката на ограничаване на 
достъпа на чужденци до полския поземлен пазар доста чуж-
дестранни “инвеститори” (главно от Англия и Германия) 
успяват чрез получаване на разрешителни и придобиване 
на дялове в търговски дружества на местни граждани да 
станат собственици на полки земеделски земи.  

През периода 1990–2007 г. чужденци закупуват пол-
ски земи, чиито общ размер е близо 1 млн. декара.        

Очевидно през последните двадесет години в земе-
делието на Полша е водена политика на закрила на пол-
ските земеделски производители. Тук (за разлика от всич-
ки бивши европейски социалистически страни) почти не 
са допуснати такива вредни за обществото ексцесии като  
разтуряне на земеделски кооперативни стопанства, връща-
не, реституция и тотална приватизация на земеделски зе-
ми, разбиване на фермерски снабдителни и търговски коо-
перативи.  

Доказателство за това е и наблюдаваното след 2006 г. 
ускорено развитие на полското селско стопанство на фона 
на катастрофалната разруха на земеделието в България, Ру-
мъния и други страни от Централна и Източна Европа. 

В сравнение с втората половина на 80-те години на 
ХХ в. през периода 2013–2015 г. полското производство на 
зърно е увеличено от 22 млн. на 32 млн. тона, а на месо – 
от 2,5 млн. на 4 млн. тона. Увеличени са и количествата на 
произведените зеленчуци и на плодове (от 1,1 млн. на над  
3 млн. т). Сред основните хранителни продукти намалява 
общият добив на мляко (от близо 17 млн. на 13 млн. тона). 
Това до известна степен се дължи на значителното намаля-
ване (от 3,4 млн. на 2,2 млн.) на броя на кравите, отглеж-
дани за добив на мляко.  
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Преди 1989 г. се поддържа балансирано външно-
търговско салдо в търговията на социалистическа Пол-
ша с пресни и преработени селскостопански стоки. Пол-
ската страна внася и изнася приблизително еднакви коли-
чества плодове и зеленчуци (в т.ч. картофи за България17), 
а износът на плодови и зеленчукови консерви неколкократ-
но превишава вноса им от чужбина.  

През второто десетилетие на ХХІ в. от полската стра-
на се изнасят значителни количества месо и месни продук-
ти, зеленчуци и плодове, основно ябълки. Тези стоки се из-
насят предимно в Германия, Украйна и Италия.  

Съвременните успехи на полското земеделие до го-
ляма степен се дължат на запазването на неговите органи-
зационни и стопански структури и форми на стопанисване 
на земята. Както вече е известно, между Полша и 15-те стра-
ни – стари членки на Евросъюза, почти няма разлика в дя-
ловете (около 40 %) на арендуваните земи и на размера и 
начините на функциониране на семейните ферми и земе-
делските кооперативи (снабдителни, изкупвателни, обслуж-
ващи, пласментни).  

Направеният анализ на съвременната кооперативна 
политика в земеделието на бивши социалистически страни 
от Централна и Източна Европа показва, че настъпват съ-
ществени промени в собствеността и ползването на земе-
делските земи. Понастоящем в кооперативните стопанства 
на страните от Централна и Източна Европа се стопанисват 
едва от 1 до 30 % от техните използвани земеделски страни  
(Румъния – 1 %, Полша – 4 %, Унгария – 7 %, Чехия и Бъл-
гария – по 30 %). Само в стопанства на Полша (под фор-
мата на акционерни дружества) и Румъния се стопанисват 

                                                
17 Водената след 1989 г. у нас политика на насилствено разтуряне на ко-

лективните земеделски стопанства се оправдава и с пошлия аргумент, че през вто-
рата половина на 80-те години на ХХ в. на нашия пазар са доставяни картофи от 
братска Полша. Тогава (като се изключат цитрусовите плодове) картофите бяха 
единственият непреработен растителен продукт, доставян в страната ни от чужби-
на, а понастоящем две трети от потребяваните на наша територия пресни зеленчу-
ци и плодове са вносно производство.   
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държавни земи, които представляват съответно 18 и 13 % 
от стопанисваните земеделски площи.                                                                  

Гореизложеното позволява да се формулират след-
ните важни изводи:  

 1. Хилядите земеделски производствени кооперати-
ви, които функционират през втората половина на ХХ в. в 
бившите социалистически страни от Централна и Източна 
Европа, способстват за скокообразното увеличаване на сел-
скостопанското производство, за благоустрояването на се-
лата и за ускореното развитие на селските райони. 

 2. Днес на териториите на бившите социалистичес-
ки страни по-големите количества (около 70 %) селскосто-
пански стоки се произвеждат в десетки хиляди акционерни 
компании и преобразувани селскостопански производст-
вени кооперативи (от корпоративен тип), колективните 
земеделски стопанства са на изчезване, раздробената по-
землена собственост задържа развитието на индивидуални 
пазарни ферми, а милиони на брой дребни семейни земе-
делски стопанства произвеждат храни предимно за лично 
потребление.   

 3. Вследствие на прилаганата след 1989 г. политика 
на ликвидация на основните аграрни структури (селскосто-
пански производствени кооперативи, държавни земеделски 
предприятия и държавни външнотърговски и стопански обе-
динения) в разгледаните страни (без Полша) се получават 
катастрофални социално-икономически резултати: намале-
но (наполовина) селскостопанско производство (главно на 
месо, мляко, зеленчуци и плодове); формирана нискоефек-
тивна монокултурна (зърнена) производствена структура; 
десетки милиони декари пустеещи плодородни земи; съси-
пан живот на милиони селскостопански работници и спе-
циалисти. 

 4. Народите на бившите социалистически страни имат 
основание да поискат (чрез Русия, Китай и групата на го-
лемите държави – Г–20) от Федералния резерв на САЩ, 
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МВФ и Световната банка компенсации за налаганата от 
техните собственици и ръководители колонизаторска поли-
тика, чрез която са разграбени и изнесени огромни местни 
богатства, преднамерено са разрушени модерни и ефектив-
ни аграрни сектори и са подложени на геноцид милиони 
селски жители.   

 5. Аграрните сектори на изследваните страни все 
повече се превръщат в придатък на Запада и от тях вместо 
изнасяните преди доходоносни месни и млечни продукти, 
консерви, зеленчуци и плодове, днес се експортират предим-
но зърнени храни, рапица и слънчоглед.   

 6. Подобно на повечето западноевропейски държа-
ви в Чехия и Полша са създадени държавни агенции за ре-
гулиране на поземления пазар и за ограничаване и предот-
вратяване на изкупуването на местни земеделски земи от 
чужденци, включително и от държави в ЕС.  

Както вече се посочи, при съвременната реставрация 
на капитализма в страните от Централна и Източна Европа 
най-напред са ликвидирани свързаните със земеделието дър-
жавни стопански и външнотърговски обединения. Нанесен 
е съкрушителен удар на местните земеделски производите-
ли, които са оставени без свои снабдителни и изкупвател-
ни организации и стават лесна плячка за чуждестранни лих-
вари, търговци и мафиоти.   

3. Политика на формиране на земеделски 
     организации в  страни от Централна и  
     Източна Европа 
Съвременната теория и практика доказват, че за осъ-

ществяването на взаимоизгодно и ефективно международ-
но сътрудничество е необходимо да се изравнят икономи-
ческите равнища на страните и да се уеднаквят национал-
ните стопански и организационни структури. Посредст-
вом взаимното приспособяване, допълване и интегриране 
на тези структури се постига висок икономически ефект. 
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След 1989 г. в аграрните сектори на страните от Цен-
трална и Източна Европа се формират производствени и тър-
говски структури, които трудно могат да взаимодействат с 
тези на западноевропейските държави – членки на Евро-
пейския съюз. Коренно различни са преди всичко формите 
на собственост и стопанисване на земеделските земи, начи-
ните на изкупуване и преработка на земеделски продукти, 
търговските връзки между земеделските производители и 
потребителите на хранителни и нехранителни селскостопан-
ски стоки. 

Съществуват големи различия в дяловете на стопа-
нисваните земи под аренда. Делът на арендуваните земи в 
общия размер на стопанисваните земи на западноевропейс-
ките държави е средно около 40 %. Този дял е почти двойно 
по-голям в разглежданите страни от Централна и Източна 
Европа (България и Чехия – по 80 %, Унгария – 70 %, Ру-
мъния – 60 %, Полша – 40 %). При тези различия в позем-
лените отношения на двете групи европейски страни е труд-
но между техните аграрни сектори да се осъществяват вза-
имоизгодни двустранни и многостранни производствени, 
научно-технически и търговски връзки.   

Особено фрапираща е разликата в степента на раз-
витие на земеделските кооперативи. Докато на територи-
ите на западноевропейските държави има изградена широ-
ка мрежа от кооперативи на земеделските производители, 
в разглежданите бивши социалистически страни връзките 
между фермерите и консуматорите на храни се установяват 
предимно чрез местни и чуждестранни снабдителни и тър-
говски компании. 

В западноевропейските държави всеки фермер чле-
нува в кооперативи: за снабдяване с машини, суровини и 
материали; за консултантски, селекционни и други услуги; 
за изкупване, преработка и пласмент на селскостопански сто-
ки. Там фермерите задължително предават произведените 
продукти на своите кооперативи. Няма търговски посред-
ници и прекупвачи на земеделски стоки.  
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Десетилетия наред финансово силните национални 
и транснационални снабдителни и търговски компании не 
успяват напълно да изместят фермерските кооперативи от 
местните аграрни пазари. След разрушаването на европейс-
ката социалистическа система въпросните компании хищни-
чески заграбиха пазарите, хранително-вкусовите предприя-
тия и земеделските производствени кооперативи на страни-
те от Централна и Източна Европа. Главно поради това в 
тези страни става все по-трудно да се създават и развиват 
земеделски кооперативи. Засега формирането им става един-
ствено чрез оказване на финансова и методична помощ от 
държавата. При преообразуването на старите селскостопан-
ски производствени кооперативи на тяхна база се създават 
“нов” акционерен тип кооперативи (полукооперативи), ко-
ито не почиват напълно на световно възприетите коопера-
тивни принципи.  

Понастоящем в страните от Централна и Източна  
Европа (без Полша) рядко се срещат класически снабди-
телни, изкупвателни, преработвателни, експортни и т.н. ко-
оперативи на земеделските производители. Делът им (заед-
но с този на полукооперативите) в местните пазари за сел-
скостопански продукти е твърде малък (30–50 % в Чехия, 
Словакия и Унгария) и почти нулев – в България и Румъ-
ния (табл. 4), въпреки че за тяхното създаване през 90-те 
години на ХХ в. редица правителства в Полша, Унгария, 
Словакия и Чехия реализират мерки и харчат стотици ми-
лиони евро държавни пари. 

Например при подготовката (след 1990 г.) на тези 
страни за присъединяване към Европейския съюз се изпъл-
нява изискването в земеделските им дейности (овощарство, 
градинарство, тютюнопроизводство, животновъдство и т.н.) 
да бъдат създавани организации на производителите (ОП). 
Дадена е директива за образуване на фермерски сдруже-
ния, наричани “групи на производителите”. Формира-
нето на такива групи се стимулира с отпускане на пари от 
европейските фондове. Право да получават парични суми 
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имат групи, които ежегодно реализират на пазара опреде-
лен обем (примерно за няколко стотици хиляди евро) сел-
скостопанска продукция.  
                                                                                Таблица 4 

Основни различия в аграрните структури на старите            
и новите страни – членки на ЕС (в %) 

 Страни 

Дял на земеделските  
кооперативи в пазара   
на мляко, плодове и 

зеленчуци  

Дял на чуждестранния 
капитал в хранително-
вкусоватата  индустрия 

I. Страни – стари членки на ЕС 
1. Франция 80 – * 
2. Германия 80 – 
3. Холандия 80 – 
4. Италия 80 – 
5. Австрия 80 – 
II. Страни – нови членки на ЕС 
1. България – 80 
2. Унгария 30 70 
3. Румъния – 60 
4. Чехия 40 (50 % мляко) 80 
5. Полша 75 40 

* Не се срещат официални данни за дела на чуждия капитал 
в хранително-вкусовата промишленост на западноевропейските дър-
жави, но съдейки по приватизационните и други френски и герман-
ски закони, може да се предполага, че този дял е под 20 %. 

Групите на производителите трябва да изграждат сис-
теми за събиране, сортиране, съхранение, първична прера-
ботка и продажба на фермерските продукти на пазара, а съ-
що и да осигуряват преки и ефикасни връзки на фермерите 
с държавни институции, местни и международни коопера-
тивни организации. Чрез тях може по-лесно да се усвояват 
полагащите се парични ресурси от национални и европейски 
фондове и да се повишават фермерските доходи. Отделни-
те групи могат да се съюзяват и да образуват асоциации 
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или доброволно да се включват в земеделски кооперативи, 
търговски компании и сдружения.   

След 1989 г. се прилага целенасочена държавна по-
литика на формиране и развитие на групи и кооперативи 
на земеделските производители в Полша.  С изпълнение-
то на тази задача се натоварва учредената през 1992 г. Фон-
дация на селските кооперативи. Нейни основатели са дър-
жавни учреждения (Министерството на финансите и Минис-
терството на земеделието) и Съветът на полските коопе-
ративи. Фондацията съдейства за създаване на фермерски 
групи и кооперативи, които да изкупуват селскостопански 
продукти и да ги пласират на пазара, да доставят средства 
за производство на фермерите, да им извършват механиза-
торски и други услуги. Същевременно нейни специалисти 
обучават фермери и им дават консултации по икономи-
чески, агротехнически и други въпроси. До 2000 г. в Пол-
ша са създадени над 350 групи на земеделските произво-
дители. Същата година е приет и специален Закон за гру-
пите на земеделските производители и на техните асоци-
ации. Съгласно с този закон в Полша група на земеделски 
производители може да бъде основана най-малко от десет 
физически или три юридически лица, както и от пет член-
кооператори на земеделски производствени кооперативи. 
Издръжката на всяка група се осигурява от вноски на съд-
ружниците и субсидии от национални и европейски фон-
дове.    

Въпросният закон е насочен към създаване на фер-
мерски организации, чрез които да се осигурява стабилен 
пазар на земеделските продукти, да се подобрява техният 
асортимент и качествто им. С оглед на това в закона е да-
дено право на Държавната агенция за преструктуриране и 
модернизация на земеделието да финансира (включително 
под формата на парични помощи) полските фермерски ор-
ганизации. В Министерството на земеделието е приет доку-
мент, определящ сумите, които се полагат на различните 
групи на земеделските производители. 
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Въпреки разнообразните държавни помощи (финан-
сови, консултански, организационни и т.н) за създаване на 
групи на земеделските производители все още е малък бро-
ят на полските фермери, които се сдружават и съвместно 
продават свои продукти на местни и международни пазари. 
През 2005 г. в Полша високодоходните стопанства (с над 
10 дка земя), които функционират в рамките на групи на зе-
меделските производители, са близо 100 хил., т.е. едва 5 %18 
от общия брой на полските пазарни ферми. Милиони сел-
ски стопани в страната продължават както по времето на 
социализма да развиват своите стопанства, разчитайки пре-
димно на финансова подкрепа от държавата.  

Селските стопани търсят опора и сред действащите 
стари земеделски кооперативи в Полша. Това са предим-
но млекарски и кредитни кооперативни организации, съз-
дадени още преди Втората световна война (1941–1945 г.). 
След това при управлението на полските комунисти над че-
тири десетилетия функционират хиляди земеделски снаб-
дителни и търговски кооперативи, обединени в национални 
селски съюзи. Дейността им включва: снабдяване на фер-
мерите с машини, суровини и материали; изкупуване, пре-
работка и пласмент на фермерски продукти на местни и 
чуждестранни пазари; снабдяване на селското население с 
предмети за потребление. През 1988 г. само съюзът, наре-
чен “Селски снабдителни и търговски кооперативи”, при-
тежава около 70 хил. дребни магазини, складове и изкупни 
центрове, а в “Съюза на селските взаимоспомагателни ко-
оперативи” има над 2000 кооператива с общо 3,5 млн. чле-
нове и половин милион наети работници19.  

В Полша продължават успешно да функционират и 
земеделските кооперативи, наречени Agricultural circles (“Зе-
                                                

18 Карват-Вожняк, Б. Обща характеристика на високодоходните стопанст-
ва в периода на интеграция на Полша в ЕС. Сп. “Икономика и управление на сел-
ското стопанство”, С., 2008, с. 48. 

19 Chloupkova, J., G. Svendsen and G. Svendsen. Building and destroying social 
capital: The case of cooperative movements in Denmark and Poland, Kluwer Academic 
Publishers, 2003. 
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меделие на колела”). Тези кооперативи (подобно на гер-
манските кооперативни машинни “рингове”) имат машини 
и предлагат на частните фермери услуги – оран, пръскане 
на растения, прибиране на реколта, транспорт, ремонт на 
селскостопанска техника, строителство на складове и дру-
ги обекти (през 1988 г. в комунистическа Полша има над 
2000 кооператива за машинни услуги на фермерите).  

Понастоящем в Полша има и други видове земедел-
ски кооперативи с изградени структури из страната: кон-
султантски – 10 броя; преработвателни – 2 броя; кредитни – 
2 броя. 

В полските земеделски кооперативи членуват пре-
димно дребни фермери. Засега малките им ферми за про-
изводство на зърно, слънчоглед, мляко и т.н. са изключени 
от развитите снабдителни вериги, в които главни изкупва-
чи са собственици на западни транснационални компании. 
Напоследък тези компании проявяват интерес и към мал-
ките производители и доставчици на селскостопански про-
дукти, главно поради прилагането на сравнително по-ин-
тензивен и по-незаплатен труд в малките ферми. За пре-
работвателите на селскостопанска продукция е значително 
по-изгодно да предоставят на такива ферми отглеждането 
на земеделските култури и животни (понякога притежатели 
на мандри закриват свои големи кравеферми, раздавайки кра-
вите на селски стопани, които поемат задължението да пре-
дават на съответната мандра добитото мляко).  

Дребните фермери могат по-лесно да се заробват и 
експлоатират, отколкото големите арендатори и едри сто-
пани. Например собствениците на малки кравеферми имат ог-
раничен достъп до банки и финансови къщи и разчитат на 
парични заеми от изкупвателите на тяхното мляко. Прину-
дени са да правят големи отстъпки при подписване на дого-
ворите с търговските компании, включително относно из-
купните цени на млякото, цените на доставяното охлади-
телно, доилно и друго оборудване на кравефермите.  
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Западни учени20 съветват собствениците и мениджъ-
рите на западните транснационални търговски и преработва-
телни компании да сключват договори за вертикална коорди-
нация и с милионите дребни фермери в Полша и Румъния. 
Според тях по този начин компаниите ще икономисват пари 
от по-ниски изкупни цени на доставяните земеделски про-
дукти и ще правят по-малки разходи за оборудване на малки 
ферми, отколкото за съоръжаване на големи растениевъдни и 
животновъдни корпоративни стопанства.   

Значителна държавна финансова и административна 
помощ се оказва за създаване и развитие на земеделски 
кооперативи в Чехия. Това става към края на ХХ в., т.е. 
след разгрома на държавните стопански обединения и об-
себването на повечето големи държавни хранително-вкусо-
ви предприятия от чужденци. През последното десетилетие 
с пряката помощ на държавата се създават няколко нацио-
нални земеделски кооператива, които все още заемат малки 
позиции на чешките аграрни пазари.  

През 1997 г., когато млекопреработвателни компа-
нии забавят плащанията и изкупуват млякото на ниски цени, 
чешки фермери, подпомагани от държавни институции, ос-
новават близо 20 млекарски кооператива21. Напоследък те-
зи кооперативи действат координирано и съвместно в рам-
ките на съюза Mlecoop. Успешно функционират и големите 
млекарски кооперативи Middle Bohemia и South Bohemia. 

Чешките млекарски кооперативи предават млякото 
на преработвателни компании (главно чуждестранни) на 
основата на предварително подписани договори. Тези ко-
оперативи изпълняват ролята на посредници, защитавайки 
и фермерските интереси. 

През 1997 г. в Чехия се основават и градинарски па-
зарни кооперативи. Така чешки фермери реагират срещу 

                                                
20 Swinnen, J. Endogenous Agricultural Structures: Insights from Transition 

Countries, University of Leuven, 2006, p. 12. 
21 Schilthuis, G., O.-F. van Bekkum. Agricultural cooperatives in Central Europe: 

trends and issues. http./books.google.bg./books?, 2000, 17–20. 
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големия внос на плодове от западноевропейски държави и 
на натиска върху местното правителство за премахване на 
вносните квоти и на митническите бариери преди още стра-
ната да е присъединена към ЕС. При сформирането на все-
ки градинарски кооператив член-кооператорите предоста-
вят своя земя за общо арендуване. Сплотяват се въпреки 
разнородния им състав – наследници на бивши членове на 
земеделски производствени кооперативи, пенсионери, на-
емни работници, получили приватизационни дялове, град-
ски жители. Днес делът на градинарските кооперативи във 
вътрешния пазар за плодове и зеленчуци е около 30 %. За 
запазване на качеството на продуктите и за повишаване на 
тяхната стойност се изграждат подходящи кооперативни 
складове, опаковъчни и сортировъчни цехове и т.н. Члено-
вете на всеки кооператив имат право на глас и капиталов 
дял. Дивидентите се разпределят съобразно с дяловия ка-
питал, т.е. на акционерен принцип. 

През 1999 г. чешката държава спасява от фалит мно-
го земеделски кооперативи, като трансформира и изплаща 
техни дългове (чрез различни банкови и други операции). 
Така са открити възможности за по-нататъшно развитие на 
действащите и за създаване на нови видове земеделски ко-
оперативи.  

Цитираните по-горе автори констатират, че чрез из-
вършената през 90-те години на ХХ в. в Чехия ваучерна  
приватизация на държавните хранително-вкусови предпри-
ятия се разкъсват съществувалите десетилетия преки връз-
ки между чешките производители и преработватели на зе-
меделски стоки. Необходимостта от запазване на посоче-
ните връзки не е “отчетена” при избора на тази спекулант-
ска по своята същност приватизационна форма. При нейно-
то използване на чешките земеделски производители се пре-
доставят около 20 % от дяловете на хранително-вкусовите 
предприятия. По-късно, притиснати от обстоятелствата, 
получилите такива дялове са принудени да ги препродадат  
на “чуждестранни инвеститори”.  
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През есента на 1995 г. и у нас е прокаран закон за 
ваучерна приватизация на българските държавни предпри-
ятия (вероятно заимстван от Чехия). В угода на местни и 
чуждестранни мафиотски групи е променена философията 
на изготвения предната година приватизационен закон, спо-
ред който повечето държавни предприятия трябва да се пре-
доставят в собственост на трудовите колективи. Преди да е 
узаконена ваучерната приватизация депозирах (като наро-
ден представител) в парламента проектозакон за даване на 
право на селските стопани да получат допълнителен (освен 
полагаемия) дял от собствеността върху приватизиращите 
се държавни преработвателни предприятия. Проектозако-
нът предвиждаше да им се предоставят дялове (в размер 
на около една трета) от местните държавни хранително-
вкусови предприятия (без право да ги продават) и да бъдат 
елиминирани развихрилите се още тогава в селата търгов-
ски спекуланти, посредници и прекупвачи на земеделски 
стоки.  

През ноември 1995 г. (в мое отсъствие) българският 
парламент гласува против приемането на този проектозакон. 
Оказа се, че местни и чуждестранни мафиоти вече имат пла-
нове да придобият цялата собственост върху построените 
при социализма у нас големи държавни консервни,  винар-
ски, бирени и т.н. фабрики и комбинати. 

Към края на 90-те години на ХХ в. отново се пос-
тавя началото на формиране и на земеделските коопера-
тиви в Унгария. Само за създаване на снабдителни и из-
купвателни фермерски кооперативи са вложени десетки 
милиони долари от държавния бюджет. По такъв начин се 
способства и за реанимация на едва оцеляващите земедел-
ски стопанства, след като се премахва тяхното интегрално 
звено – държавните стопански обединения. Както е извест-
но, при социализма чрез тези обединения се осъществява 
износът на земеделски продукти и се доставят селскосто-
пански машини и съоръжения от чужбина, включително от 
западни държави.  
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Формирането на унгарски земеделски кооперативи 
се стимулира и чрез създаване на благоприятни условия за 
развитие на съществуващите ферми. За целта се създава 
специализирана държавна банка и се влагат значителни дър-
жавни инвестиции за подобряване на машинния парк и на 
складовата база на семейните ферми, а също и за преработ-
ка на техните продукти. 

За няколко години в Унгария се сформират повече 
от 900 земеделски асоциации (кръгове, общества и селски 
клубове), обхващащи общо около 50 хил. малки и средни 
по размер ферми. Учредени са и около 500 кооператива за 
продажба на земеделски продукти, за снабдяване на фер-
мерите с промишлени стоки, за машинни и други услуги на 
земеделските стопани и за водене на екологично земеде-
лие. От тях над 300 са в “Националния съюз на унгарските 
пазарни и обслужващи кооперативи” – Hangya (Ant), а над 
40 принадлежат на “Унгарската асоциация на фермерските 
кръгове и кооперативи”.  

В началото на ХХІ в. сред 500-те унгарски земедел-
ски кооператива само 100 са в добро икономическо и уп-
равленско състояние22. Има и много кооперативи, в които 
се симулира дейност, за да могат техните създатели да по-
лучават държавни и европейски  субсидии.  

В Унгария (както в Чехия и Словакия) “новите” коо-
перативи (снабдителни, сервизни и търговски) от корпора-
тивен тип се формират предимно чрез преобразуване на 
стари селскостопански производствени кооперативи. За то-
ва преобразуване от държавата се изразходват над 100 млн. 
долара.  

След 1989 г. почти не се оказва държавна финансо-
ва помощ за създаване и развитие на земеделски коопера-
тиви в Румъния. С определени парични суми и методо-
логична подкрепа на чуждестранни фондации (главно от 
                                                

22 Laczo, F.  Farmers’ organizations in Central and Eastern European, Procee-
dings of  FAO Workshop, 2001, p. 106. 
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Германия, Англия и САЩ) се създават няколко местни ко-
оператива на земеделски производители. В аграрния сек-
тор на страната се учредяват и над 40 асоциации (фонда-
ции) с нестопанска цел (защита на интересите на фермери-
те и на преработвателите на селскостопански продукти)23. 
Както показва животът, в този тип асоциации има по-го-
леми възможности за облагодетелстване на техните лиде-
ри, отколкото реално да се решават фермерски проблеми и 
да се съдейства за ускорено развитие на земеделските сто-
панства. 

Още от началото на реставрацията на капитализма 
(1990–1991 г.) новите румънски власти приемат закони, 
чрез които се насърчава създаването и развитието на “зе-
меделски дружества” – частни фермерски компании (дру-
жества с ограничена отговорност и съвместни стокови ком-
пании) за осигуряване на фермерски инвестиции, за доста-
вяне на животни на фермерите и за изкупуване на тяхната 
продукция. За кратко време са учредени хиляди такива ком-
пании с участието на селяни, които получават земи от раз-
турени производствени кооперативи и държавни земедел-
ски стопанства. Впоследствие броят на новите компании 
непрекъснато намалява, а фермерите масово ги напускат с 
мотива, че в тях се установяват чужди на кооперативизма 
отношения.  

Приетите закони позволяват създаването и на снаб-
дителни, търговски, обслужващи и други кооперативи на 
фермерите. Все още обаче рядко се изграждат такива ко-
оперативи по простата причина, че милионите местни дреб-
ни и средни фермери не разполагат с достатъчно капитал. 
Освен това при сложилата се в Румъния икономическа сре-
да (господстващо положение на “обратните арендатори” и 
на чуждестранните собственици на повечето търговски и 
преработвателни компании, ограничен достъп до външни 
аграрни пазари) местните фермери избягват да водят общ 
                                                

23 Leonte, J. and C. Alexandri. Farmers’ organizations in Central and Eastern 
European, Proceedings of FAO Workshop, 2001, p. 154. 
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бизнес и да поемат съвместни рискове. Продължават по-
единично да се спасяват, разчитайки на своите полунату-
рални или натурални стопанства.  

В румънската страна се изпълнява и директивата на 
ръководителите на ЕС за сдружаване на фермерите и фор-
миране на т.нар. “групи на производителите”. И тук (как-
то и в България) тези групи нямат единни национални ор-
ганизации и центрове, които могат да имат финансов и ин-
телектуален капацитет за решаване на фермерски пробле-
ми – снабдяване на фермерите с машини, торове и препа-
рати, изкупуване, преработка и експорт на селскостопански 
продукти. 

При сегашната социално-икономическа обстановка 
в повечето бивши социалистически страни от Централна и 
Източна Европа е много трудно да се създават класически 
земеделски кооперативи. Такива кооперативи могат срав-
нително по-лесно да се формират от милионите семейни 
стопани в Полша и Румъния. 

Един от главните фактори, задържащи развитието 
на земеделските кооперативи в повечето бивши социалис-
тически страни, са доминиращите в тяхното земеделие ак-
ционерни дружества и компании. Понастоящем в такива 
компании се стопанисва близо половината от земеделската 
земя на разглежданите срани..  

Земеделски компании (за обработка на земеделските 
земи) няма в съвременните западноевропейски държави, 
където поначало корпоративното земеделие е “необичайно”. 
В тези страни стопанисването на земеделските земи изцяло 
се извършва от индивидуални, семейни ферми.  

В западноевропейските семейни ферми се стопанис-
ват основно собствени земи, разширявани с поземлени пло-
щи, взети под аренда от съседни земевладелци. Главно по-
ради това местните фермери се отнасят грижовно към зе-
мите, непрекъснато обогатяват техния хумусен слой и се 
стремят да ги оставят на своите наследници в състояние на 
високо почвено плодородие. 
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В големите (с хиляди декари землени площи) пазар-
ни фермерски компании на повечето страни от Централна и 
Източна Европа се стопанисва предимно арендувана част-
на, общинска и държавна земя. Този факт показва, че в зе-
меделието на въпросните страни вече господства спекула-
тивният капитал. Капиталистите – арендатори и акцио-
нери, преследват получаване на високи печалби, като нае-
мат евтина работна сила и изтощават до краен предел пло-
дородието на почвите на чуждите земи, още повече че по-
голямата част от арендуваните земи са с неуточнени титу-
ли на собственост. След разтурянето (през 90-те години на 
ХХ в.) на селскостопанските производствени кооперативи 
тези земи са върнати на някогашни член-кооператори, чи-
ито наследници (от няколко поколения) продължават да 
делят помежду си полагащите им се по наследство малки 
ниви. Същевременно милиони декари земеделски земи се 
изкупуват (чрез местни лица) от американски, английски и 
други чуждестранни фондове и спекуланти. Новите земевла-
делци временно използват придобитите земи за получаване 
на държавни и междудържавни субсидии (на декар землена 
площ) и ги подготвят за бъдещи спекулативни препродаж-
би на чуждестранни заселници.  

Нахлуването на спекулативния капитал в земеделие-
то води и до обезлюдяване на селата. В големите фермер-
ски компании, където върху хиляди декари землени площи 
се отглеждат главно житни култури и слънчоглед, селската 
работна сила става излишна и младите селяни се принуж-
дават да търсят работа и препитание в големи градове или 
западни държави. Световната практика показва, че селски-
те жители се задържат по родните места, когато обработват 
местните земи в собствени семейни или кооперативни фер-
ми и отглеждат разнообразни култури (включително овощ-
ни, зеленчукови, тютюн) и животни. Например понастоя-
щем кипящият живот в селата на Румъния до голяма сте-
пен се дължи на големия брой собственици (над 3 милиона) 
на пазарни, полунатурални и натурални семейни ферми. 
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Акционерите и арендаторите на крупни ферми ня-
мат интерес да се кооперират и да създават снабдителни, 
изкупвателни, преработвателни, обслужващи и експортни 
кооперативи. Те принадлежат към представителите на ка-
питалистическата класа (лихвари, търговци, работодатели) 
и заедно с тях извличат печалби от незаплатения труд на 
наемните работници, от почти символичната рента и от по-
плодородните и разположени в благоприятни климатични 
условия земи. 

При този тип големи ферми се установяват и под-
държат предимно комерсиални отношения с определени 
(предимно чуждестранни) акционерни снабдителни, обслуж-
ващи, търговски и т.н. компании. Вместо кооперативните 
принципи за фермерско сътрудничество и взаимопомощ 
между едрите фермери се води конкурентна борба и се тър-
си едностранна изгода. 

Друг фактор, който задържа развитието на земедел-
ските кооперативи в повечето бивши социалистически стра-
ни от Централна и Източна Европа, са настанилите се на тях-
на територия западни и израелски търговски и преработ-
вателни компании. В тези страни редица мощни компании 
като американските Heinz и Mars, англо-холандската Uni-
lever, френската Danone, германската Scholler и други при-
ватизират повечето от хранително-вкусовите предприятия 
(млекопреработвателни, захарни и сладкарски, консервни, 
маслодайни, пивоварни) и вече притежават по-голямата част 
от тази индустрия. През последното десетилетие корпора-
тивните ферми, които доминират в земеделието на Бълга-
рия, Чехия, Словакия и Унгария, предават по договор на 
въпросните и други компании 80 % от предназначеното за 
продан зърно и 60–85 % от животинските продукти24. При 
това положение е много трудно да бъдат създавани и раз-
вивани земеделски кооперативи от западноевропейски тип. 

                                                
24Swinnen, J. Endogenous Agricultural Structures: Insights from Transition 

Countries. University of Leuven, 2006, p. 10. 
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За шефовете на западни снабдителни и преработ-
вателни компании е по-лесно да се договарят и да взаимо-
действат с ръководителите на една или няколко големи 
фермерски корпорации. Тези компании могат в кратки сро-
кове да извършват разплащанията с малък брой крупни зе-
меделски доставчици и да ги снабдяват с инвестиционни 
заеми, машини, суровини и материали. 

Засега чуждестранните транснационални компании, 
които имат филиали на териториите на бивши социалис-
тически страни, се снабдяват със зърно, слънчоглед, мляко 
и други продукти от сравнително малкото на брой местни 
големи ферми. Тези компании не включват пряко в снабди-
телните си вериги милиони дребни и средни фермерски 
стопанства. В Румъния (където преобладават семейните 
ферми) чуждестранните компании събират и изкупуват зе-
меделски продукти от малки и средни фермерски стопан-
ства чрез местни посреднически компании. Отдавна е дока-
зано, че такива търговски компании съществуват, като от-
немат допълнителна част от продукта на труда на произво-
дителите и препродават техните стоки на многократно по-
високи цени (ощетявайки и потребителите).  

Много факти в България и други страни показват, че  
мениджъри и дилъри на въпросните чуждестранни компа-
нии дават подкупи и комисиони на председатели и ръко-
водители на местни производствени кооперации, за да им 
продават скъпи средства за производства или да изкупуват 
на безценица кооперативните селскостопански продукти. Та-
ка се корумпират обществени деятели и се нанасят големи 
загуби на кооператорите, методично се убива вярата им в 
прогресивната кооперативна идея.  

Направеният анализ на кооперативната политика в 
земеделието на бивши страни от Централна и Източна Ев-
ропа дава основание да се направят важни изводи: 

1. Вследствие на прилаганата отвъдокеанска неоли-
берална политика в повечето бивши социалистически стра-
ни от Централна и Източна Европа се формират аграрни 
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структури (форми на собственост и стопанисване на земе-
делските земи, на изкупуване, преработка и пласмент на 
селскостопански стоки т.н.), които са корпоративни и об-
ричат на бедност местните земеделски производители. 

2. Високият (около 70 %) дял на обработваните под 
аренда земеделски земи в разглежданите страни (без Полша) 
открива пътя за нахлуване на западен финансов капитал, за 
по-нататъшно обезлюдяване на селата, за влошаване на пло-
дородието на почвата и за изкупуване на земеделските зе-
ми от чужденци.  

3. Големите арендатори – капиталисти и акционери, 
които засега стопанисват половината от земеделските земи 
на повечето бивши социалистически страни, изграждат ико-
номически връзки с търговски и снабдителни компании 
(предимно чуждестранни), за да могат непосредствено да 
експлоатират милионите дребни и средни фермери и вся-
чески да им пречат да се обединяват в кооперативи.     

4. Повечето социалистически селскостопански про-
изводствени кооперативи в Унгария, Чехия и Словакия са 
преобразувани в снабдителни и търговски кооперативи от 
акционерен тип, които изпълняват и унизителната роля на 
посредници между фермери и чуждестранни търговски и 
преработвателни компании, придобили собствеността вър-
ху повечето местни хранително-вкусови предприятия. 

5. Основни фактори, задържащи развитието на земе-
делските кооперативи в бившите социалистически страни, 
са: заелите доминиращо положение големи арендни и ак-
ционерни дружества и компании (за стопанисване на земя-
та); изкупилите повечето местни хранително-вкусови пред-
приятия чуждестранни търговски и преработвателни кор-
порации. 

6. При съвременните глобални политически и ико-
номически отношения е необходимо в бившите социалис-
тически страни да се оказва решителна държавна финан-
сова, консултантска и административна помощ за създава-
не и развитие на земеделски сдружения и кооперативи (та-
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ка са създадени множество фермерски групи и кооперативи 
в Полша, Унгария и Чехия, докато поради недостатъчната 
намеса на държавата в Румъния има сравнително малко на 
брой сдружения и кооперативи).  

7. В повечето аграрни пазари на бившите социалис-
тически страни е скромен делът на селскостопанските сто-
ки, доставяни от местни кооперативи, а кооперативните 
вертикални и хоризонтални съюзи не притежават нужните 
финансови и кадрови ресурси за системно взаимодействие 
със сродни европейски организации и за по-пълно и рацио-
нално използване на паричните ресурси, предоставяни на 
фермерите по линия на  Общата аграрна политика на ЕС. 

8. Понастоящем класически земеделски кооперати-
ви могат успешно да се създават в Полша и Румъния, къ-
дето няколко милиона дребни и средни селски стопанства 
могат да просперират чрез сдружаване и взаимопомощ при 
осигуряване на кредити и стабилни местни и международни 
аграрни пазари, съвместно изготвяне и изпълнение на евро-
пейски производствени, инфраструктурни и други проекти. 

9. При формиралата се структура на собственост и 
стопанисване на земеделските земи в бившите социалис-
тически страни трябва да се води политика на формиране и 
развитие на снабдителни, преработвателни, обслужващи и 
търговски кооперативи, обхващащи предимно дребните и 
средните поземлени собственици и ферми.   
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VІІ. КООПЕРАТИВНАТА ПОЛИТИКА 
В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

1.  Насоки на българската земеделска кооперативна  
    политика през периода 1890–1944 година           
Началото на организираното кооперативно движение 

у нас се поставя с основаването на кредитни земеделски ко-
операции. Първата земеделска кредитна кооперация (“Орало”) 
е учредена през 1890 г. в с. Мирково, Пирдопска околия. 
Тази кооперация се създава по инициатива и с методичес-
ката помощ на писателя Тодор Влайков, учителя Н. Кю-
лафчиев и инспектора на Пирдопското учебно окръжие То-
дор Йончев (бивш учител в образцовото Садовско земедел-
ско училище).  

Главните цели на Мирковската земеделска кредитна 
кооперация са: да приема на влог спестени пари; да отпус-
ка на своите членове заеми с “умерена лихва”; да подпо-
мага развитието на земеделските стопанства на член-коопе-
раторите.  

При създаването на първата българска земеделска 
кредитна кооперация се ползват германски устави и пуб-
ликации. Изучава се опитът и на основоположниците на 
кооперативните форми на взаимопомощ и съвместна чо-
вешка дейност в Германия – Фридрих Райфайзен и Херман 
Шулце-Делич. Същевременно се черпи и местен опит от 
действалите битови сдружения преди Освобождението на 
България от турско иго. Такива са: “спрежничество” (впря-
гане на добитък на различни стопани в една кола); “кира-
джийство” (колективно транспортиране на стоки); “тлака” 
(група селяни вършат текуща работа на дадено семейство); 
родови и овчарски задруги; еснафски цехове; “дюлгерски, 
риболовни и градинарски тайфи”; “жътварски чети”. 

Преди Освобождението от турско робство се създа-
ват редица взаимоспомагателни и благотворителни каси на 
градинари, млекари, абаджии (т.е. на производители, за-
нимаващи се със сравнително по-доходни производства). 
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Към тези предвестници на кооперацията се отнасят “Мир-
ковски вакъф”, създаден в гр. Цариград през 1854 г.; Гра-
динарско дружество “Пчела” – в гр. Лясковец (1863 г.); 
Братско заемателно дружество – в гр. Панагюрище (1871 г.); 
Взаимоспомагателно дружество “Пчела” – в гр. Пловдив 
(1872 г.); Градинарско бахчеванско дружество “Св. Три-
фун” – с. Беляковец, Търновско (1872 г.); Земеделско (ора-
ческо) сдружение – в гр. Перущица (1872 г.)  

Дружеството на постоянно или временно живеещи в 
гр. Цариград мирковчани закупува и стопанисва имоти (ло-
зя, краварници, пасища, хотели) на турски джамии и учи-
лища. То се управлява демократично, включително чрез 
провеждане (два пъти годишно) на общи събрания. С пари, 
събрани от стопанска дейност и членски внос, се построява 
училище в с. Мирково. 

През втората половина на ХІХ в. в нашето поробено 
отечество стигат откъслечни съобщения за създаваните из 
Западна Европа взаимоспомагателни каси, кредитни и пот-
ребителски сдружения и популярни банки. Това става чрез 
издаваните в чужбина български вестници и списания. Ста-
тии за “ползата от сдружаванията” на селяни и занаятчии 
публикуват Лазар Йовчев (Екзарх Йосиф І), Георги Сава 
Раковски, Йоаким Груев, Христо Ботев. Например на 9 май 
1875 г. в издавания (гр. Букурещ) от гениалния поет 
Христо Ботев вестник “Знаме” пише, че “нуждите и стра-
данията сближават и съединяват хората, накарват ги да бъ-
дат помежду си по-искрени, да си помагат един на друг, за 
да се избавят от общото зло”. 

Първата българска книга (озаглавена “Село Злата-
рица”) за селско сдружаване е написана в гр. Пазарджик от 
Йордан Ненов и отпечатана през 1871 г. в гр. Пловдив (в 
печатницата на Христо Данов). В тази книга се разказва за 
сдружаване на селяни под ръководството на завърнал се в 
село млад учител, завършил образованието си извън стра-
ната. 
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След създаването (1890 г.) на първата земеделска 
кредитна кооперация у нас възникват и други видове (пот-
ребителски, банкови, трудови) кооперативни организации. 
Кооперации се създават в множество дейности, производ-
ства и отрасли като жилищно строителство, производство 
на електроенергия, горско стопанство, водоснабдяване. По-
вечето от създаваните до 1946 г. кооперативни организации 
са в селското и горското стопанство, риболова и хранител-
но-вкусовата индустрия – мелничарска, тютюнева, содоли-
монадена, бозаджийска, лозаро-винарска, захарна, консервна. 

От създаването (1890 г.) на първата кредитна ко-
операция у нас досега в развитието на българските коопе-
ративни земеделски дружества се очертават пет етапа: 
1890–1910 г.; 1910–1946 г.; 1946–1970 г.; 1970–1990 г.; след 
1990 г. 

По време на първия етап оживено се създават пре-
димно кредитни кооперативни дружества. В страната са уч-
редени 5761 кредитни кооперативни земеделски дружества 
с общо около 40 000 членове. Формирани са и други видове 
земеделски кооперации: лозаро-винарски – 8 (в т.ч. в гр. Ста-
нимака – Асеновград, гр. Видин и с. Сухиндол – “Гъмза”); 
млекарски – 5; бубарски – 1 (с. Мусина, Великотърновско); 
българско земеделско дружество, основано през 1894 г. от 
група агрономи, които впоследствие се занимават с търго-
вия, включително износ на грозде и гроздов пулп и зелен-
чукови семена.  

През този период се сформират и няколко трудово-
производителни сдружения за колективно обработване на 
земя и производство на рапица, ръж и царевица в селата Кра-
сен, Щръклево и Кошов, Русенско; на зеленчуци – в с. Ясна 
поляна, Бургаско и с. Мичкюр (Прослав), Пловдивско. 

През периода 1890–1910 г. у нас се създават мно-
жество кооперативни дружества и в други области на жи-
вота. Учредянат се: популярни (градски) банки – 17, потре-
                                                

1 Сапунджиев, Д. Българските кооперации. Изд. на  Българска земеделска и 
кооперативна банка (БЗКБ), С., 1947, с. 171. 
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бителски кооперации – 842, занаятчийски кооперации – 6, 
трудови горски кооперации – 1; застрахователни коопера-
ции – 2 (Учителска взаимоосигурителна и спомагателна 
каса и Чиновническо кооперативно спестовно застрахова-
телно дружество).  

Към края на втория етап у нас има близо 200 пот-
ребителски кооперации и над 300 популярни банки3 и вза-
имоспомагателни каси. Над 300 са горските трудово-произ-
водителни и владелски кооперативни дружества. Броят на 
занаятчийските (обущарски, шивашки, дърводелски, желе-
зарски, печатарски) производителни кооперативни сдруже-
ния е близо 500. 

От 1890 до 1946 г. в България се регистрират над 
5000 кооперативни сдружения. От тях близо 4000, или 80 %, 
са в аграрния и горския сектор, а също и в хранително-вку-
совата промишленост. През посочения над половинвековен 
период у нас се създават предимно кредитни земеделски 
кооперации. Броят им превишава 2,8 хил., или близо 80 % 
от общия брой на земеделските кооперативни сдружения в 
страната. 

Още през първите два етапа от развитието на земе-
делските кооперации се установява, че то може да се уско-
рява или забавя чрез съответната държавна кооперативна 
политика. Целите, принципите и механизмите на тази по-
литика се определят от представителите на господстваща-
та в държавата обществена класа – лихварска, аристокра-
тична, трудова. Доказателство за това е и фактът, че за 13 го-
дини (1890–1903 г.) след основаването на Първата земе-
делска кредитна кооперация у нас се създават 37 земедел-
ски кооперативни дружества (предимно в Русенски, Софийс-
ки и Кюстендилски окръг). 

Радетелите на кооперативизма не разполагат с нуж-
ните парични ресурси, за да се преборят с контролиращите 
държавата лихвари. Едва когато управлението на Българ-
                                                

2 Пак там, с. 227. 
3 Пак там, с. 378. 
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ската народна банка (БНБ) издава (на 28 юли 1904 г.) пис-
мено нареждане на своя персонал да оказва подкрепа на 
зараждащото се кооперативно движение, включително и 
чрез отпускане на заеми, в страната за няколко години 
(1905–1908 г.), се учредяват над 500 земеделски кредитни 
кооперации. 

По време на водените от българския цар Фердинанд 
продължителни войни (1913–1918 г.) и на върлуващите в 
страната спекуланти, търгуващи с жито, тютюн и алкохол, 
се създават само няколко десетки земеделски кредитни ко-
операции, а рядко се проявяват инициативи за създаване на 
земеделски производствени сдружения. 

През първите месеци на 1915 г., т.е. преди въвли-
чането на България в Първата световна война на страната 
на Германия, у нас се учредява Кооперативно тютюнопро-
изводително дружество в гр. Станимака (Асеновград). Едва 
към средата на 1919 г. това дружество започва да развива 
стопанска дейност като изграждане (през 1922 г.) на тю-
тюнева фабрика, болница, ресторант, а също и на жилища 
за бездомни. 

Благоприятна политическа (в т.ч. и законова) среда 
за по-широко коопериране на трудещите се селяни се създа-
ва при самостоятелното държавно управление (1919–1923 г.) 
на партията Български земеделски народен съюз, ръково-
дена от народния трибун и велик наш държавник Алексан-
дър Стамболийски. Тогава възникват и множество земе-
делски кооперации и кооперативни съюзи в производст-
вената сфера. 

Кооперативното движение започва да се разраства 
още от началото на 1919 г., когато Александър Стамбо-
лийски е амнистиран и заема предварително отреденото 
му място – министър на обществените сгради, пътищата и 
благоустройството. Той е на този пост от 11 януари до 6 сеп-
тември 1919 г., а после е избран за министър-председател 
(7 октомври 1919 г. – 9 юни 1923 г.) на България. 
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На 30 и 31 март 1919 г. в гр. Плевен се провежда 
събрание на цвеклопроизводители, които учредяват произ-
водителна кооперация “Българска захар”. Пред тази коопе-
рация се поставят редица цели: да организира цвеклопро-
изводители и консуматори за събиране на капитал и из-
граждане на захарна фабрика; да стане регулатор на пазара 
на захарта в страната; да създаде опитни и семепроизво-
дителни стопанства; да предоставя на своите членове за-
хар на износна цена; да ръководи и напътства местните 
цвеклопроизводители. 

Кооперацията “Българска захар” способства за спло-
тяване на цвеклопроизводителите от Северна България и за 
освобождаването им от поробилите ги чуждестранни капи-
талисти, които по онова време са собственици на разпо-
ложени на наша територия захарни фабрики. Към края на 
1945 г. в нея членуват близо 24 000 души. Тази коопера-
ция притежава имоти, ценни книжа и собствени парични 
ресурси в размер общо на над 400 млн. лв. (при задължения 
към банките – около 187 млн. лв.4). 

През периода 1919–1923 г. у нас се създават близо 
70 трудови горски кооперации (през 1919 г. са 5).  

В началото на 1922 г. в гр. София е основан и Гор-
ски кооперативен съюз. Дейността му включва: продаж-
би на дървен материал; изработка и продажби на бурета, 
винарски съдове, строителни материали, паркет, шперплат, 
мебели и амбалаж. Към края на 1945 г. в Горския коопера-
тивен съюз членуват 14 районни кооперативни съюза, обе-
диняващи 222 трудови горски и 45 други кооперации. Ре-
ализира се печалба и се оказва всестранна помощ на член-
кооператорите. 

При неколкогодишното държавно управление на Бъл-
гарския земеделски народен съюз се създават и десетки 
лозаро-винарски кооперации. До 1910 г. тези кооперации 
са 8, а през 1920 г. – 26. 
                                                

4 Пак там, с. 294. 
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През пролетта на 1933 г. в гр. София тези и други 
кооперации основават “Кооперативна централа в България”, 
която се преименува на “Лозаро-винарска кооперативна 
централа”. Централата продава на членовете си спомага-
телни производствени материали – син камък, сяра, бодли-
ва поцинкована тел. Изнася предимно за Германия вина, 
десертно грозде и други продукти. Има собствени винарски 
изби, оборудвани с модерните за онова време машини и 
съоръжения. Произвежда бутилирани маркови вина. През 
1941 г. Централата изнеся около 3,3 млн. литра вино5 (през 
1985 г., т.е. при държавния социализъм, българският износ 
на вина е 211 млн. литра, а през 2005 г. – 85 млн. литра).  

През 1945 г. у нас има 1,5 млн. дка лозя. В страната 
са произведени 236 хил. тона вино, от което една трета – в 
лозаро-винарските кооперации. 

За периода 1919–1923 г. се увеличава и броят на тю-
тюнопроизводителните кооперации. През 1915 г. има са-
мо 2 такива кооперации, през 1920 г. – 17, а през 1925 г. – 386

. 
През разглеждания период се основават тютюневите 

кооперации в градовете Панагюрище, Пловдив и Хасково. 
Само през 1920 г. у нас се учредяват 10 тютюневи коопе-
рации. 

Чрез коопериране на пет земеделски кооперации на 
тютюнопроизводителите от района на гр. Горна Джумая 
(Благоевград) през 1924 г. е основан Съюз на тютюне-
вите кооперации от Македонска област. На следващата 
(1925 г.) година е учреден и Централен съюз на тютю-
невите кооперации в България със седалище гр. София. 
Първоначално този съюз обединява 24 тютюнопроизводи-
телни кооперации. 

В средата на 1939 г. се извършва доброволно сли-
ване на двата съюза на тютюневите кооперации в Съюз на 
тютюневите кооперации в България. В него членуват 
17 тютюневи кооперации. Има две тютюневи фабрики – 
                                                

5 Пак там, с. 269 
6 Пак там, с. 276. 
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едната е откупената от тютюневата кооперация “Асенова 
крепост” в гр. Асеновград, а другата – в гр. София. Съюзът 
се занимава с производство, обработка и продажба на бъл-
гарски тютюни. В началото на 40-те години на ХХ в. 
членуващите в Съюза 17 кооперации ежегодно се събират 
общо около 5–6 хил. т тютюн. Това представлява около 
15–20 на сто от произвежданите тогава у нас количества 
(30–33 хил. т) тютюн. (През 80-те години на ХХ в. у нас 
добивът на тютюн превишава 100 хил. т годишно.) 

По време на Втората световна война (1941–1945 г.) 
финансовото състояние на 17-те действащи тютюневи коо-
перации е тежко. В същото време Съюзът на тютюневите 
кооперации реализира значителни годишни печалби, с част 
от тях се покриват дългове на тютюневи кооперации. Еже-
годно Съюзът изнася общо по около 6 хил. т тютюни и ци-
гари в чужбина, включително близо 4 хил. т за хитлеристка 
Германия.  

Тези факти също разкриват предимствата на съюзя-
ването на земеделските кооперации. Техните съюзи и коо-
перативи разполагат с ресурси, които им позволяват успеш-
но да се конкурират на международните пазари. 

През 1921 г. в гр. Свиленград е създадена и бубар-
ската кооперация “Коприна”. Така по примера на бубар-
ската кооперация в с. Мусина, Великотърновско се реагира 
срещу посредниците – търговци, които вземат лъвската част 
от стойността на продаваните чрез тях пашкули. 

Към земеделските кредитни кооперации се откриват 
и бубарски отдели, които до 1946 г. достигат 174 броя. То-
гава има и десетина самостоятелни районни бубовъдни ко-
операции. Почти цялото производство на пашкули е пред-
назначено за износ. През 1928 г. българският износ на сухи 
пашкули в страната е около 844 тона7 (през 70-те години на 
ХХ в. у нас производството им възлиза на 700–800 тона 
годишно). Дейността на бубовъдните стопанства обхваща 
сравнително малка част от производството и износа на бъл-
                                                

7 Пак там, с. 282. 
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гарски пашкули. Делът на кооперациите в набавянето на 
бубено семе и на изкупуването му в общи сушилни е около 
10 %8, а на закупуването на пашкули – 7 %. 

Към края на 1920 г. започва дейността си и създа-
дената през май 1915 г. (т.е. преди включването на Бълга-
рия в Първата световна война) в гр. София Българска пче-
ларска кооперация “Нектар”. Само за периода 1920–1923 г. 
броят на членовете на тази кооперация се увеличава от 49 
на 1405 души. Кооперацията се занимава с производство и 
продажба на мед и восък, а също и с доставки на нужните 
на пчеларите пособия за пчеларството. Тя е печеливша ор-
ганизация. 

През 1905 г. в с. Студена, Софийско се учредява пър-
вото Кооперативно млекарско дружество “Зора”. Въпре-
ки усилията на основателя на това дружество проф. Желю 
Ганчев, то не успява да изпълни набелязаните цели (съби-
ране и продажба на краве и биволско мляко, масло и сире-
не). В селата дерибействат селските чорбаджии, които пла-
шат със санкции притежателите на крави, доставящи на коо-
перацията мляко и млечни продукти.  

През 1905 г. се учредяват кооперативни млекарски 
дружества в селищата Пирдоп, Арбанаси, Етрополе и Брез-
ник. След около четири десетилетия (1945 г.) в нашата стра-
на има 26 млекарски и скотовъдно-млекарски кооперации, 
в които членуват над 3000 селски стопани. Тези кооперации 
разполагат с 3,2 млн. лв. дялов капитал и около 8 млн. лв. 
фондове9. Ползват от Българската земеделска и кооператив-
на банка общо 29 млн. лв. кредити. 

През 1944 г. у нас е добито общо 450 хил. т мляко, 
през 1989 г. добивът на мляко е 2,4 млн. т, а през 2015 г. – 
1,1 млн. тона. 

Делът на преработеното мляко в общото млекопро-
изводство у нас е около 10 %. В рамките на кооперацията 
мандрите преработват 50–80 % от кооперативното мляко. 
                                                

8 Пак там, с. 284. 
9 Пак там, с. 278. 
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Прави впечатление, че от Освобождението на Бълга-
рия от турско владичество до 9.ІХ.1944 г. у нас не е фор-
миран общ български млекарски съюз или кооператив. Поч-
ти не се създават кооперации и национални кооперативи за 
производство, преработка и пласмент на месо и месни про-
дукти. Няма и специализирани земеделски кооперативи за 
снабдяване на селските стопани с машини и инвентар, то-
рове, препарати и други производствени предмети и мате-
риали. Такова снабдяване се извършва в рамките на бран-
шовите кооперации, съюзи и централи – лозаро-винарски, 
горски и т.н. 

Главните причини за това трябва да се търсят в го-
лямата изостаналост на развитието на българското народно 
стопанство. В неговата отраслова структура преобладава зе-
меделието, основано на ръчен човешки труд и животинска 
тяга. Селското население представлява около 80 % от жи-
телите на страната. Поземлената собственост е маломерна. 
Почти няма българско селскостопанско и хранително-вку-
сово машиностроене и производство на минерални торове. 
Снабдяването на нашите земеделски производители с ма-
шини и инвентар става чрез внос предимно от Германия и 
Италия. 

На 18 март 1919 г., т.е. месеци преди да започне са-
мостоятелното реформаторско и прогресивно управление на 
БЗНС, в гр. София е основана “Българска птицевъдна коо-
перация”. Впоследствие тази кооперация прераства в Коо-
перативна централа на районните птицевъдни коопе-
рации в страната. Нейните основни задачи са: да разпрост-
ранява знания по птицевъдство; да оказва съдействие за из-
граждане на образцови птицевъдни стопанства; да доставя 
фуражи, инвентар и разплоден материал на птицевъдите 
кооператори; да извършва износ на птици и яйца. Птицевъд-
ната кооперативна централа има собствено производство 
на шкафове и плоски инкубатори, кафезни батерии и друг 
птицевъден и зайцевъден инвентар. През 1946 г. Централа-
та отчита значителна печалба. В нея членуват близо 2000 
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индивидуални и над 150 колективни членове. Като цяло те-
зи числа са твърде малки на фона на милионите семейства, 
отглеждащи птици в селата. 

Характерното повсеместно създаване на земеделски 
производителни кооперации за периода 1919–1923 г. е ре-
зултат не само на водената от Александър Стамболийски 
народополезна кооперативна политика. То до голяма сте-
пен се дължи и на следвоенното повишено търсене на прес-
ни и преработени селскостопански стоки на международ-
ните пазари. 

След Първата световна война у нас е даден тласък на 
развитието и на земеделските потребителни кооперации. 
Българското правителство трябва да решава жизнено важни 
проблеми на милиони осиротели и обеднели семейства, а 
също и на прогонените от своите земи тракийски и маке-
донски българи.  

С прякото съдействие на Александър Стамболийски 
за кратко време в София, Кюстендил, Велико Търново и дру-
ги градове се формират сдружения за снабдяване на насе-
лението с предмети от първа необходимост. Представители 
на тези кооперации се събират на конгрес (на 19.Х.1919 г.) 
и учредяват Кооперативна потребителна централа “Напред” 
(през 1903 г. в гр. София работници и чиновници учредяват 
Потребителна кооперация “Напред”). Централата извърш-
ва снабдяване на населението с потребителски стоки и из-
гражда собствени промишлени предприятия. До края на Вто-
рата световна война (1941–1945 г.) Централата притежава 
мелници (на гара Червен бряг и в гр. Силистра), предпри-
ятие за консервиране и продажба на риба (в гр. Бургас). Има 
дялове в множество захарни фабрики (гр. Пловдив и гр. Ру-
се) и дружества за преработка на ориз, зеленчуци и плодо-
ве. При все това делът на член-кооператорите на потреби-
телските кооперации в Пловдив, Варна, Русе, Сливен, Хас-
ково и други градове остава незначителен (около 10 %) 
спрямо цялото население. Символичен е и броят на потре-
бителските кооперации в българските села, където снабди-
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телна дейност извършват отдели на земеделски кредитни 
кооперации. 

През 1919 г. е основана и Земеделска кооперативна 
банка със седалище в гр. София. Две години по-късно (1921 г.) 
Земеделската кооперативна банка е преобразувана в Син-
дикална централа, обединяваща съществуващите в нашата 
страна земеделски синдикати и земеделски кредитни коо-
перации.  

През 1923 г. се взема решение да бъде създаден и 
Национален комитет на българските кооперации, който да 
координира дейността на всички кооперативни сдружения 
на наша територия. Това става на общо събрание, свикано 
по инициатива на ръководителите на Чиновническото коо-
перативно спестовно-застрахователно дружество и във връз-
ка с организираната в гр. Ганд (Белгия) международна коо-
перативна изложба. На събранието присъстват представи-
тели на кооперативните съюзи и централи в страната, на 
Министерството на земеделието и държавните имоти, на 
Българската земеделска банка, на Българската централна 
кооперативна банка и на други организации. През март 
1925 г. формираният Национален комитет на българските 
кооперации става постоянен ръководен орган на българ-
ските кооперативни сдружения.  

Отначало Националният комитет на българските ко-
операции се занимава предимно с устно и писмено про-
пагандиране на кооперативното движение. През лятото на 
1946 г. този комитет заедно с другите кооперативни съюзи 
и централи в нашата страна се обединяват (на национален 
кооперативен събор) в действащия досега Централен ко-
оперативен съюз. 

В началото на 1919 г. под ръководството на БКП е 
учредена Общоработническата потребителна коопера-
ция “Освобождение”. Членове на нейния управителен съ-
вет са Георги Димитров и Васил Коларов. Тази кооперация 
се занимава с търговско-пласментна дейност, включително 
износ на зърнени храни в Съветския съюз, а също и с про-
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изводство на потребителски стоки. За две години са от-
крити мандри, хлебопекарница в гр. Пловдив, колбасарни-
ца в гр. Шумен, мелница в гр. Плевен, цехове за преработка 
на плодове и за очукване на оризова арпа. Изградена е дъс-
корезна фабрика в с. Костенец (става град 1964 г.), мебелна 
работилница в гр. София. В книгоиздателския отдел на Об-
щоработническата кооперация се отпечатва партийната ли-
тература. През 1921 г. Кооперативната печатница е разгра-
бена и опожарена от терористи. След разгрома на Септем-
врийското (1923 г.) антифашистко въстание кооперацията е 
разбита, кооперативните помещения са запечатани, а част 
от нейния персонал е арестуван.  

Деветоюнският (1923 г.) държавен преврат (при кой-
то зверски е убит министър-председателят Александър Стам-
болийски) се подготвя и извършва от група царски офице-
ри, но по поръчение и под непосредственото ръководство 
на Цар Борис ІІІ10. 

Към превратаджиите се присъединяват лица от поч-
ти всички засегнати от социалните реформи буржоазни и 
чифликчийски партии – Общоделската работническа соци-
алдемократическа партия (Димо Казасов), Националлибе-
ралната (Боян Смилов), Демократическата и Обединената 
народнопрогресивна партия. После лидери на тези партии 
и най-вече на “широките социалисти” заедно с военните и 
новия министър-председател Александър Цанков (получил 
прозвището “кръволока”), формират (10 август 1923 г.) 
управляващ политически блок “Демократически сговор” и 
поставят под свой контрол централните органи на потре-
бителските и други кооперации. По силата на приетия фа-
шистки закон за защита на държавната официално е раз-
турена обхваналата широките народни маси комунисти-
ческа потребителна кооперация “Освобождение”. 
                                                
 10 Подготовка на извършения на 9 юни 1923 г. държавен преврат  започва 
по време (края на 1920 г.) на стодневната обиколка на министър-председателя 
Александър Стамболийски в чужбина. Тогава бележитият наш народен поет и ми-
нистър Цанко Церковски по своя инициатива изпраща до царя писмо, в което го 
приканва да се откаже “от царския си престол в полза на народната република”. 
Вж. Недев, Н. Заговорът. Изд. на БЗНС, С., 1984, с. 133. 
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Попадналите в ръцете на “широките социалисти” и 
сговористи централи на потребителните кооперации “Нап-
ред” и “Труд” близо две десетилетия са ориентирани пре-
димно към извличане на по-големи печалби. Едва след ов-
ладяването (9.ІХ.1944 г.) на държавната власт от работни-
ческо-селските партии въпросните две централи са слети и 
с помощта на държавата започва изграждане на съвремен-
ни магазини за снабдяване на член-кооператорите с евтини 
потребителски стоки. 

След извършения (9 юни 1923 г.) монархо-фашист-
ки преврат у нас държавната власт (олицетворявана от цар 
Борис ІІІ и финансовия капитал) подпомага развитието 
предимно на кооперативните кредитни и застраховател-
ни организации. Специална помощ се оказва на основа-
ното през 1904 г. “Чиновническо кооперативно спестовно и 
застрахователно дружество”, на което главен директор от 
1920 до 1944 г. е социалдемократът Христо Ганев. 

В управителните съвети на това дружество се прив-
лечат ръководители на преврата – министър-председателят 
(1923–1926 г.) Александър Цанков (бивш широк социалист, 
който през 30-те години на ХХ в. по хитлеристки образец 
основава партията Национално-социално движение), минис-
тър-председателят (1926–1931 г.) Андрей Ляпчев – член на 
Демократическата партия, членовете на управляващия през 
периода 1923–1931 г. страната Демократически сговор Вел-
чо Т. Велчев, Ради Василев и други. 

През периода 1920–1944 г. в Чиновническото коо-
перативно спестовно-застрахователно дружество се натруп-
ват големи финансови ресурси. Прилага се ефикасна кре-
дитна политика, включително и като се предоставят кре-
дити за задоволяване на жилищни нужди. 

През 1938 г. се закупуват принадлежащите на чуж-
денци захарни фабрики (гр. Русе и гр. Пловдив) и се създава 
обединението “Кооперативни захарни фабрики”. С тази сдел-
ка се допринеся за осъзнаване на ограбваните български цвек-
лопроизводители от хищническия колониален капитал и за 
поддържане на по-справедлива цена на захарта. Ръководст-
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вото на Чиновническото кооперативно спестовно-застрахова-
телно дружество разгръща мащабно строителство на жилищ-
ни кооперации (в гр. София) на почивни домове, в т.ч. за 
деца (в градовете Хисар, Варна и Вършец), на хотели. През 
периода 1920–1938 г. построяват между улиците “Цар Осво-
бодител” и “Аксаков” сграден комплекс от монументален 
административен дом11, хотел “България” и концертна зала 
“България”, която при бомбардировките (1944 г.) от анг-
лийски и американски самолети е разрушена12 (след войната 
е възстановена от социалистическата държава). 

В установената народнодемократична българска дър-
жава се приема (1946 г.) Закон за държавния застраховате-
лен институт и тази дейност става монопол на държавата. 

Всички застрахователни дружества у нас са вклю-
чени в Държавния застрахователен институт (ДЗИ). При 
властването (2001–2005 г.) на бившия български цар Си-
меон Сакскобургготски ДЗИ и неговите скъпи имоти са 
“продадени”, приватизирани. Няколко години по-късно бъл-
гарският собственик на ДЗИ Емил Кюлев е убит, компа-
нията му се закупува от “белгийска” фирма, а нейното уп-
равление се упражнява от приближени на Симеон Сакско-
бургготски адвокати и други лица. 

Очевидно повечето български политически партии 
използват кооперативното движение главно за придобива-
не на икономическа и държавна власт.   

2. Насоки на кооперативната политика,  прилагана  
                след 1944 година в българското земеделие   

Третият етап в развитието на българските земедел-
ски кооперации започва към края на 1944 г., когато у нас се 
пристъпва към масово изграждане на трудови кооператив-
ни земеделски стопанства. В тях земята продължава да бъ-
де собственост на член-кооператорите, но се предоставя за 
колективно стопанисване, като според размера на внесе-
                                                
 11 Днес този дом носи фирмата “Държавен застрахователен институт” (ДЗИ), 
но е собственост на чужденци. 
 12 Ганев, Х.  Моят жизнен път. Изд. “Захарий Стоянов”, С., 2006, с. 101 
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ната земя нейният собственик получава от кооперацията 
плащания във вид на натурална или парична рента. 

До 9 септември 1944 г., т.е. до образуването на ра-
ботническо-селска държава у нас, земеделски земи се об-
работват колективно в десетки земеделски кредитни коопе-
рации. При тези кооперации има и отдели за производство 
на селскостопански продукти. Само няколко са самостоя-
телно действащите земеделски трудовопроизводителни коо-
перации. Сред тях е и създаденото през 1926 г. върху заку-
пена земя в с. Прослав, Пловдивско Вегетарианско коопе-
ративно стопанство. 

През периода 1950–1952 г. в нашата страна се из-
вършва масова колективизация на селяните. Тази кампания 
се ръководи пряко от управляващи функционери на Бъл-
гарската комунистическа партия и Българския земеделски 
народен съюз.  

Целта е: 
• да се окрупни земята и да се премине от ръчно 

към механизирано (с трактори и комбайни) отглеждане и 
прибиране на селскостопанската реколта; 

• да се увеличи значително производството на рас-
тителни и животински продукти; 

• да се създадат предпоставки за индустриализация 
на страната и за нормално изхранване на постоянно нараст-
ващото градско население. 

В резултат на извършената масова колективизация 
дребните и разпръснати частни ниви по различни места на 
селските землища са обединени в големи землени масиви. 
Това позволява при отглеждането на трайни насаждения (ло-
зя, ябълки, круши и др.), житни и други селскостопански 
култури да се използват интензивните производствени фак-
тори: механизация, химизация, напояване, високопродук-
тивни сортове, семена и породи животни. 

В сравнение с 1939 г. (най-високодобивната след 
Освобождението на България от турско иго) през периода 
1966–1970 г. средногодишните добиви от основните сел-
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скостопански култури (пшеница, ечемик, царевица, слън-
чоглед) се увеличават двукратно. Значително нараства и бро-
ят на свинете, кравите, овцете и птиците. 

През периода 1960–1970 г. обединените ТКЗС на ня-
колко съседни села са основните производствени структу-
ри в българското земеделие. В тях се осигурява около 80 % 
от произвежданата у нас селскостопанска продукция  (оста-
налото количество от нея се доставя от личните и помощ-
ните стопанства на член-кооператори и частни стопани). 
Тогава у нас се постига повсеместна електрификация, ме-
ханизация и химизация на производствените процеси. Нап-
ример през 1952 г. употребената електроенергия в нашето 
селско стопанство е 7 млн. квтч, а през 1970 г. възлиза на 
678 квтч13, т.е. за по-малко от двадесет години увеличени-
ето е близо сто пъти. 

Изграждат се хиляди язовири, помпени станции, на-
поителни системи и канали. Многократно (от 1 млн. дка на 
12,5 млн. дка) се разширяват и поливните площи на стра-
ната. В българската държава двукратно се увеличава сел-
скостопанското производство и значително се подобрява 
благосъстоянието на селските труженици. 

В обединените ТКЗС чувствително нарастват дохо-
дите на член-кооператорите и се повишава потреблението 
на хранителни продукти и на стоки за бита. Преди 1950 г. 
средната месечна заплата в селското стопанство у нас е ед-
ва 32 лева, а през 1970 г. достига 108 лева14 (при перио-
дично правителствено намаляване на цените от първа необ-
ходимост и безплатно снабдяване на кооператорите с хра-
нителни продукти – зърно, олио, дини, пъпеши, ябълки).  

По онова време едно от най-важните условия за раз-
витие на българското селско стопанство и за увеличаване 
на нашето селскостопанско производство е съветският па-
зар. Ежегодно на този пазар се продават по-големите ко-
личества от изнасяните в чужбина български пресни и пре-
                                                

13 Пак там, с.27. 
14 Пак там, с.62.   
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работени селскостопански стоки. Износът на тези стоки на 
съветския пазар се гарантира с предварително подписани 
петгодишни двустранни договори и определени „контракт-
ни” цени. Това позволява на българските земеделски про-
изводители да планират своята дейност и ги мотивира да 
произвеждат повече експортни стоки. Едва ли е случаен 
фактът, че през периода 1950–1970 г. българският износ на 
пресни и преработени селскостопански стоки нараства от 
около 100 млн. на над 1 млрд. валутни лева (по цени на съ-
ответната година). В структурата на този износ централно 
място заемат тютюнът и цигарите, пресните и преработе-
ните зеленчуци и плодове, вината и винените изделия. 

Четвъртият етап (1970–1990 г.) на развитие на бъл-
гарските земеделски кооперации започва с обединяване на 
ТКЗС на регионален принцип и на изграждане на някол-
костотин аграрно-промишлени и промишлено-аграрни ком-
плекса за производство на захар, мляко и месо. С този ад-
министративен акт ТКЗС губят своята самостоятелност. 
Същевременно в рамките на АПК се ускорява развитието 
на хранително-вкусовата индустрия и се постига значител-
но увеличаване на експорта на български пресни и прера-
ботени селскостопански стоки. Построяват се междусел-
ски асфалтови пътища и сгради за културна дейност.   

Петият етап в развитието на българските земедел-
ски кооперации обхваща периода от 1990 г. до днес и се 
характеризира с наложената (1992 г.) от държавата насил-
ствена ликвидация на съществуващите АПК и производ-
ствени кооперативни стопанства и по-нататъшното раздро-
бяване на поземлената собственост. Това става по силата на 
приетия през пролетта на 1992 г. специален закон за земята.   

В ТКЗС се назначават от държавни органи ликви-
дационни съвети, способстващи за разграбване и ликвиди-
ране на кооперативното имущество, както и държавни по-
землени комисии, които разделят нивите на някогашните 
им собственици между няколко поколения техни наслед-
ници. 
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Паралелно със започналата ликвидация на ТКЗС, 
бивши техни членове провеждат събрания в селата и учре-
дяват нови (близо 5000) земеделски производствени коопе-
рации (по действащия Закон за кооперациите). Впоследст-
вие повечето от тези кооперации прекратяват дейността си, 
а сравнително малък брой от тях продължават да функцио-
нират под формата на своеобразни арендни стопанства.  

Запазените кооперативни стопанства трудно устоя-
ват на налаганата политика на неоколонизация на българска-
та държава и на ограничаване на развитието на земедел-
ските производствени кооперации и кооперативи. Преди 
всичко в нашата страна се реализират законодателни и ико-
номически мерки за ограничаване на държавното дотиране 
на българското земеделие. През 1997 г. под диктата на аме-
рикански глобални финансови господари в нашата страна 
се въвежда режим на колониален валутен борд (паричен 
съвет) и се отнема правото на Българската народна банка 
да инвестира и кредитира. При този режим българските 
правителства не могат да прилагат самостоятелна парична 
и икономическа политика. Те са финансово зависими от 
Международния валутен фонд и Световната банка (свое-
образни филиали на Федералния резерв на САЩ), които 
следват американската неоколониална политика и не поз-
воляват на нашата държава да осигурява достатъчно па-
рични ресурси за субсидиране на родните земеделски про-
изводители. 

Земеделските кооперативни стопанства се поставят 
в неравностойно положение и спрямо индивидуалните сто-
пани и еднолични търговци. В кооперациите е задължително 
трудовото осигуряване на работещите кооператори, докато 
индивидуалните стопани и търговци много рядко сключват 
осигурителни договори с наетите сезонни работници.  

Понастоящем субсидирането на българските земедел-
ски стопани се извършва основно с преки парични субси-
дии (на декар използвана земеделска площ) от фондове-
те на Европейския съюз и минимални доплащания от 
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бюджета на държавата. От присъединяването на България 
(2007 г.) към Евросъюза българските земеделски стопани 
ежегодно получават неколкократно по-малки преки субси-
дии (по двадесетина лева на декар) от тези, които редовно 
се дават на западноевропейските фермери. Тези малки субси-
дии са крайно недостатъчни за отглеждане на зеленчукови 
и овощни култури, млеконадойни крави, овце, свине и дру-
ги животни и поставят българските селскостопански стоки 
в неконкурентоспособно положение на европейските пазари.             

През 1997–2001 г. по указание на международните 
финансови организации (МВФ и Световната банка) у нас се 
извършва приватизация и ликвидация на стотици държав-
ни заводи за производство на електронна техника, машини 
и съоръжения, минерални торове. При липсата на развита 
национална индустрия в страната няма други богати източ-
ници за преливане на бюджетни парични ресурси в зависи-
мото от природни фактори земеделие.       

През 1990 г. (т.е. две години преди ликвидацията на 
ТКЗС) се “демонополизират” мощните държавни стопан-
ски обединения за производство, преработка и пласмент на 
селскостопански стоки (мляко, месо, семена, плодове, зелен-
чуци, захарно цвекло, цигари). Тези държавни обединения 
са: за мляко и млечни продукти – “Млечна промишленост”) 
за месо и месни изделия – “Родопа”; за консервирани пло-
дове и зеленчуци “Булгарплодекспорт”; за вина и винени 
изделия – “Винимпекс”; за тютюн и цигари – “Булгартабак”. 
Тяхната дейност съответства на установения след Втората 
световна война у нас държавен монопол върху външната 
търговия, а също и на характерната за страната ни дребна и 
разпокъсана поземлена собственост.  

Днес такива стопански обединения продължават да 
работят за процъфтяването на селското стопанство и свър-
заните с него промишлени и други отрасли в редица страни 
(Русия, Китай, Франция). Тяхното съществуване среща одоб-
рението и на ръководните институции на Световната търгов-
ска организация. 
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Мястото на Държавните стопански обединения е за-
ето от чуждестранни и местни компании и фирми прекуп-
вачи, които доставят на фермерите средства за селскосто-
панско производство или изкупуват тяхната селскостопан-
ска продукция. След като изкупят на безценица дадена фер-
мерска стока, прекупвачите я реализират на пазара на мно-
гократно по-високи цени, без да връщат част от печалбата 
на съответните земеделски производители.  

При сегашните социално-икономически отношения 
у нас земеделските производители едва оцеляват – не могат 
да развиват жизнеспособни земеделски стопанства и да во-
дят високомеханизирано и конкурентоспособно земеделие. 
Сравнително малък брой от фермите и предприятията (млеч-
ни, месни, консервни и т.н.) на хранително-вкусовата ин-
дустрия могат да изпълняват определените европейски стан-
дартни изисквания за качество на произвежданите продук-
ти, за опазване на чистотата на околната среда и за всест-
ранно развитие на икономически изостанали, необлагоде-
телствани и обезлюдяващи селски райони. 

Посредством прилаганата след 1989 г. у нас неоли-
берална евроатлантическа политика се приватизират и раз-
грабват и стотиците модерни хранително-вкусови пред-
приятия. 

Такава е съдбата и на редица консервни комбинати, 
включително тези в гр. Стамболийски и гр. Пазарджик, ко-
ито осигуряваха поминък на стотици хиляди производите-
ли на суровини и консерви. 

Днес повечето хранително-вкусови предприятия (за 
преработка на мляко, месо, зеленчуци, плодове, слънчоглед, 
зърно, тютюн и др.) са с амортизирани сгради, морално и 
физическо остаряло оборудване. Техните собственици и 
управители не могат да поемат инициативата за интегри-
ране на фермите и за формиране на кооперативи или обе-
динения за производство и преработка на селскостопански 
продукти. 
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Новопостроените у нас мандри, кланици и месопре-
работвателни предприятия също избягват да се кооперират 
с животновъдни ферми или да организират собствено про-
изводство на животински суровини. Много от техните соб-
ственици по икономически съображения разпродават свои-
те крави и кравеферми на индивидуални стопани (главно 
поради постоянното поскъпване на фуражите, обедняване-
то на повечето от българските граждани и свиването на вът-
решното потребление на хранителни продукти).  

Понастояшем у нас футкционират над 200 млеко-
преработвателни предприятия. От тях само в 15–20 се 
използва мляко, което отговаря на европейските стандарти. 

Нестандартно мляко се обработва и в близо 70 пред-
приятия, които са оборудвани с по една технологична ли-
ния. С нестандартно мляко работят близо 60 % от мандрите 
на наша територия. Директивата е тези мандри да бъдат 
закрити, ако не се преоборудват с нова техника и не дос-
тигнат европейските стандарти за качество. 

С въвеждането на европейските изисквания за про-
изводство на качествено мляко и млечни продукти се закри-
ват много от действащите у нас кравеферми и млекопрера-
ботвателни предприятия. Все повече се свива целият бъл-
гарски млекопреработвателен сектор. 

Сравнително по-пъстра е картината в групата на бъл-
гарските месопреработвателни предприятия. Много от 
съществуващите у нас (около 360) месопреработвателни пред-
приятия не изпълняват европейските норми и стандарти за 
хигиена, качество и етикетиране на продуктите. 

Прилагането на ОАП на ЕС способства за разширя-
ване на производството и износа на наше овче и птиче месо. 
То обаче може да стане и фактор, задържащ развитието на 
местното говедовъдство и свиневъдство (респективно на про-
изводството на говеждо и свинско месо). Засега централни-
те органи на Европейския съюз са издали само на няколко 
десетки наши месопреработвателни предприятия лицензи за 
износ на месо и месни продукти на западноевропейските 
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пазари. В Полша близо 1000 месопреработвателни пред-
приятия отговарят на съвременните изисквания и критерии 
за качеството и са получили разрешение да доставят своите 
продукти на пазарите на страните – членки на ЕС. 

При тези аграрни отношения в българското селско 
стопанство се спира по-нататъшното развитие на общест-
вените производителни сили – главно на оръдията на труда. 
Българските земеделски производители са в неравностойно 
положение спрямо тези от другите страни – членки на ЕС. 

Извършеният преглед на досегашното развитие на 
българските земеделски кооперации позволява да се напра-
вени следните изводи:  

1. В българската държава не е имало и все още няма 
специализирани национални земеделски кооперативи за 
снабдяване на селските стопани с машини и инвентар, ми-
нерални торове, растителнозащитни и ветеринарни препа-
рати. Тази дейност продължава да се извършва от филиали 
и представителства на чуждестранни фирми, чиито босове 
експлоатират и ограбват нашите земеделски производители. 

2. В България не е имало и национални отраслови 
кооперативи за производство, преработка и пласмент на мля-
ко, месо, млечни и месни продукти. 

3. Насоките на развитие на земеделските кооперации 
в страната се определят главно от представителите на гос-
подстващата в държавата обществена класа. При държав-
ното управление (1919–1923 г.) на БЗНС и на работни-
ческо-селското правителство (след 1944 г.) сравнително 
най-широко разпространение получават трудово-производи-
телните кооперации, а при господството на финансовия ка-
питал (1924–1944 г.) – земеделските кредитни и застрахо-
вателни сдружения, кооперативни централи и съюзи. 

4. Преди 1950 г., т.е. до масовото създаване на ТКЗС 
у нас, земеделските производствени кооперации са с малък 
(около 10 %) дял в националното производство на основни 
селскостопански стоки (делът на кооперативното производ-
ство на гроздови вина и някои други продукти у нас въз-
лиза на около една трета). 
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5. По време на държавния социализъм (1944–1989 г.) 
у нас ролята на земеделски снабдителни, обслужващи, из-
купвателни, преработващи и експортни кооперативи изпъл-
няват държавни стопански обединения, чиято дейност е съ-
образена със спецификата на българските условия (дребна 
и разпокъсана поземлена собственост, изостаналост от съв-
ременното развитие на свързаните със селското стопанство 
промишлени, обслужващи и други отрасли и дейности; на-
личие на многочислен за мащабите на страната обществен 
слой от посредници и прекупвачи, които контролират бъл-
гарската търговия със селскостопански стоки и имат силно 
лоби в почти всички висши държавни институции). 

6. Трайното настаняване на посредническите експло-
ататорски и спекулантски частни фирми между земеделски-
те производители и консуматорите на храни задържа разви-
тието на българското селско стопанство и пречи за него-
вото адаптиране към стройните западноевропейски коопе-
ративни структури и за по-пълното усвояване на паричните 
ресурси по линия на европейските фондове. 

7. Необходимо е българската държава да стимулира, 
включително с държавни пари, развитието на местното сел-
скостопанско машиностроене, агрохимичната индустрия и 
други свързани със земеделието промишлени отрасли, а съ-
що и да оказва финансова и методическа помощ за форми-
ране на земеделски кооперации и обслужващи, снабдителни, 
изкупвателни, преработвателни и пласментни кооперативи.  

След въвеждането (1997 г.) на колониален валутен 
борд (паричен съвет) и забраната на БНБ да банкира у нас е 
почти невъзможно да се оказва необходимата финансова и 
административна помощ за формиране на сдружения и ко-
оперативи на земеделските производители. Разчита се ос-
новно на субсидии, отпускани по тази мярка от ЕС. Главно 
поради това в нашата страна все още няма създадени голям 
брой кооперативни групи и кооперативи на производите-
лите на мляко, месо, плодове, зеленчуци и тютюн. Досега у 
нас са учредени и признати само няколко овощарски фер-
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мерски групи, които разполагат с ограничени финансови 
ресурси и не могат да реализират произвежданите плодове 
на вътрешни и международни пазари. Повечето овощарски 
и зеленчукопроизводствени стопанства продължават да ра-
ботят без предварително сключени краткосрочни и дъл-
госрочни договори за пласмент на произвежданите плодове 
и зеленчуци. Те нямат свои земеделски търговски групи и 
кооперативи за съхранение, първична преработка и плас-
мент на тези бързоразвалящи се продукти и често се при-
нуждават да ги продават на спекуланти по цени под тяхна-
та себестойност. 

Групите и кооперативите на земеделските произво-
дители могат успешно да функционират, обединени в на-
ционални кооперативни съюзи. Това показва и натрупа-
ният през последното десетилетие опит в страните от Цент-
рална и Източна Европа. Например в Полша и Румъния се 
признава, че много от формираните фермерски пазарни гру-
пи не функционират успешно и се разпадат главно поради 
липса на общ “лидер” (в смисъл на интегриращ по хори-
зонтала и вертикала кооператив и национален кооперати-
вен съюз). Поотделно тези групи не са в състояние да наби-
рат нужния капитал за приемане, съхранение, обработка и 
реализация на фермерските продукти на местни и между-
народни пазари и трудно могат да се конкурират с мощни-
те транснационални и многонационални компании. 

При сегашната икономическа ситуация в нашата стра-
на е целесъобразно да се отмени валутният борд и държав-
ните органи да оказват финансова и методична помощ 
за формиране на фермерски групи и за обединяването 
им в търговски кооперативи и съюзи. Такива кооперати-
ви и съюзи могат да се създават предимно с участието на 
дребни и средни ферми от подотраслите млекопроизводст-
во, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и тютю-
нопроизводство. В кооперативи и съюзи могат да се прив-
личат и собственици на малки стопанства за отглеждане на 
енергийни култури (рапица, слънчоглед, царевица и т.н.).  
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Земеделските производствени кооперации, които обе-
диняват дребни и средни земевладелци, не следва да се 
преобразуват в акционерни дружества и компании (както 
това е направено в някои бивши социалистически страни 
от Централна и Източна Европа). Такова решение може да 
доведе до тяхната ликвидация. По-скоро в тях следва да се 
възстановяват и укрепват колективните форми на управле-
ние и стопанисване на земята. Същевременно трябва да се 
предприемат мерки за създаване на собствени търговски 
кооперативи, които да им връщат част от печалбите, полу-
чавани след преработката и пласмента на кооперативната 
продукция. 

Засега е трудно да бъдат учредени земеделски коо-
перативи и съюзи на големи еднолични и акционерни фер-
ми, в които повечето земеделски земи са взети под аренда 
и се отглеждат зърнени култури, слънчоглед, говеда (съот-
ветно за мляко), свине и птици. Обикновено такива ферми 
си партнират с местни и чуждестранни снабдителни и тър-
говски компании. Повечето от тях създават десетки бран-
шови нестопански асоциации и фондации (на млекопроиз-
водители, млекопреработватели, зърнопроизводители и т.н.), 
които се използват предимно за пряко или косвено сдоби-
ване с държавна власт и участие в разпределението и полз-
ването на национални и европейски парични ресурси. С ог-
лед на това енергията на членовете на тези асоциации с 
идеална цел се изразходва в провеждане на стихийни и с 
неизпълними (при режима на колониален валутен борд и в 
рамките на обществената система) лозунги като този за 
предоставяне на повече държавни парични добавки към из-
купните цени на млякото.  

Повечето лидери на браншови асоциации, арендато-
ри и собственици на големи местни и чуждестранни прера-
ботвателни и търговски компании са явни противници на 
идеята за създаване на класически земеделски кооперативи 
в българската държава. Докато техни представители заемат 
ключови позиции в държавната власт (парламентарна ко-
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мисия по земеделие, министерство на земеделието и т.н.), 
едва ли ще бъде позволено на държавата да финансира и 
стимулира създаването на земеделски снабдителни и тър-
говски кооперативи и кооперативни съюзи. 

При това положение е нужно да се води борба за 
промяна на сегашното политическо и социално-икономи-
ческо статукво. Българската аграрна политика трябва да се 
насочи към едновременно и паралелно развитие на несто-
пански асоциации и търговски компании на едрите фермер-
ски стопанства и на класически земеделски кооперативи, 
обединяващи предимно дребни и средни собственици на 
земя и ферми.  

3. Политика на формиране на български 
    земеделски организации 
След 1989 г. у нас се създават множество български 

земеделски организации. Сега тези организации (асоциа-
ции, камари, съюзи, федерации) са около 40 и обхващат раз-
лични сфери на дейност в селското стопанство и свързани с 
него промишлени и други отрасли (вж. Приложение № 1). 

Обществените организации се занимават главно с ло-
биране в държавните институции, обмяна на опит, даване на 
съвети и предоставяне на информация на своите членове, 
установяване на връзки между производители и търговци на 
хранителни стоки. Засега половината от общо около 30 ре-
гистрирани аграрни асоциации и съюзи са на фермери (зър-
нопроизводители, градинари, птицевъди, свиневъди). 

Преработвателите на селскостопански суровини също 
учредяват асоциации и съюзи (на мелничари, месопрера-
ботватели, млекопреработватели, преработватели на плодо-
ве и зеленчуци, на хранителната и питейната индустрия).  

Асоциации и съюзи създават и търговците на храни, 
включително на мед, билки, гъби.  

Представители на дейности, обслужващи фермери-
те, основават асоциации и съюзи на водоползвателите, на 
фермерите за селски и екологичен туризъм. 
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През периода 1990–1996 г. у нас се създават малък 
брой аграрни обществени организации – Съюз на земедел-
ските кооперации, Асоциация на птицевъдите, Асоциация 
на зърнопроизводителите. 

Повечето от българските земеделски организации се 
създават след 1997 г., когато се реализират политически 
мерки в ущърб на земеделските производители:  

• въведен е колониален валутен борд, чрез който се 
ограничават възможностите за субсидиране на земеделието; 

• направени са промени в Закона за защита на земе-
делските производители (ЗЗЗП) и вместо на селските тру-
женици по-голямата част от държавните субсидии се пре-
доставят на банкери, търговци и собственици на привати-
зирани държавни складове и зърнохранилища.  

В такава обстановка се извършва и подготовката за 
присъединяване на България към Европейския съюз. Едно 
от условията за това присъединяване е да се създадат бран-
шови организации на земеделските производители и прера-
ботватели на селскостопански продукти. 

Във връзка с това се регистрират редица организации, 
които почти нямат членска маса. Едва ли е случаен фактът, 
че у нас има асоциации с почти синонимни наименования 
(например на “земеделските производители”, на “зърнопро-
изводителите”, на “фермерите”). В животновъдния сектор са 
учредени Национална асоциация на млекопроизводителите и 
Асоциация на млекопроизводителите в България.  

Създават се и асоциации и фондации за усвояване 
на парични ресурси от европейски аграрни и екологични 
фондове. Към тях се отнасят Асоциацията за “биологично 
земеделие”, Сдружението за “устойчиви екологични реше-
ния” и фондациите за “биоразнообразие” и “екопроекти”. 

В съответствие с организационната структура и пред-
мета на дейност на някои западноевропейски земеделски ко-
оперативи е регистрираният през 2002 г. у нас Български аг-
рарно-промишлен съюз (БАПС). В този, основан по Закона 
за кооперациите съюз, членуват земеделски кооперации, фер-
мери, винарски и консервни предприятия. Значителен по об-
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хват е учреденият през 1991 г. Съюз на птицевъдите у нас. 
Този съюз е професионален и обединява стотици производи-
тели и преработватели на птичи продукти (месо и яйца). 

Добре организиран е и учреденият през 1999 г. Съюз 
на преработвателите на плодове и зеленчуци. В него чле-
нуват около 50 консервни фабрики, Институтът по гради-
нарство и консервиране в гр. Пловдив и катедра “Консер-
виране и хладилни технологии” на Университета по храни-
телни технологии в гр. Пловдив. 

Почти всички земеделски съюзи (с изключение на 
БАПС) у нас функционират като организации с идеална цел. 
Повечето техни ръководители обслужват предимно интере-
сите на едрите банки и търговски фирми и не проявяват 
желание да ги превърнат в производствени и търговски ко-
оперативи от западноевропейски тип. Някои от тях позна-
ват западноевропейската кооперативна практика, но предпо-
читат у нас да бъде запазено сегашното статукво, при което 
банкери и търговци системно присвояват продукта на тру-
да на българските земеделски производители. 

При положение че засега у нас са силни държавните 
властови позиции на прекупвачи и спекуланти, е илюзия да 
се очаква методическа, законова и финансова помощ на дър-
жавата за преобразуване на съществуващите асоциации и 
съюзи в земеделски снабдителни, преработвателни и тър-
говски кооперативи. Освен това сред членовете на тези асо-
циации и съюзи са много малко организационно стабилни-
те и икономически силните фермерски стопанства и прера-
ботвателни предприятия. 

Засега повечето от съществуващите у нас фермерски 
организации трудно могат да изпълнят изискванията на ев-
ропейските фондове и да получат полагащите се на стра-
ната ни европари. Например съгласно с тригодишната прог-
рама на т.нар. европейски оперативни фондове пари мо-
гат да получат организации на производители на плодове и 
зеленчуци, които имат годишен оборот над 100 000 евро. 
Тези организации трябва да осигуряват 40 % от изготвени-
те проекти за закупуване на оборудване и други основни 
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производствени фондове. Останалите 60 % от проектните 
пари се предоставят от еврофондовете. 

През 90-те години на ХХ в. сред нашата обществе-
ност битува мнението, че главната роля на обединител на 
българските селски стопани и на експортьор на техните 
продукти ще се изпълнява от Съюза на земеделските коо-
перации в България. Това обаче не стана главно защото не-
говите ръководители не можаха да разработят ефикасна по-
литика, чрез която успешно да се защитават фермерските 
интереси в условията на колониален валутен борд и под-
готовка на българските земи за изкупуването им от чуж-
денци, включително от Турция, Израел и САЩ. 

Нашите фермери не са кооперирани и обединени и 
от създадените през първата половина на 90-те години на 
миналия век национални организации – Българска земедел-
ска камара и Конфедерация по земеделие. Лидерите на тези 
организации са депутати и министри и използват държав-
ната власт за обслужване на интересите предимно на бързо 
забогатели арендатори, “агробизнесмени” и търговци на 
зърно, слънчоглед и други хранителни стоки. 

В нашата страна има и кооперативни микрофинан-
сови организации. Това са небанкови институции за от-
пускане на кредити (до 40 000 лв.) на представители на 
малкия и средния бизнес от всички икономически сфери – 
земеделие, промишленост, строителство, туризъм, транс-
порт, търговия, услуги, здравеопазване, образование15. 

Специално за кредитиране на селското стопанство 
и преработвателната промишленост у нас се създават над 
30 взаимоспомагателни асоциации на частните стопани. То-
ва са кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите 
и действащи на основата на кооперативните принципи  

• взаимопомощ; 
• доброволност;  
• равнопоставеност на техните членове.  

                                                
15Николов, Д., Е. Иванова, И. Попов. Анализ на небанковите услуги в селските 

райони. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, № 3, 2007, 51–61. 
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Създаването им е извършено съгласно с подписания 
през 1996 г. договор между тогавашното наше правителст-
во и ЕС (в рамките на Програма ФАР). При тяхното учре-
дяване се оказва методическа помощ от експерти на Гер-
манския кооперативен и Райфайзен съюз. 

Кооперациите за кредитиране на частни стопани са 
основани с капитал на българската държава и европейската 
програма ФАР. При все това кредитополучателите изпла-
щат получаваните кредити с високи лихви. 

Дейността на въпросните кредитни кооперации се 
контролира от федерация с нестопанска цел и от съюз, кой-
то може да извършва и търговски сделки. За да отговори на 
постоянно растящите финансови потребности на нашите 
земеделски производители, е целесъобразно кооперацията 
“Взаимоспомагателна асоциация на частните стопани” да 
привлича по-големи парични ресурси и да прерасне в ма-
щабен национален кооператив за земеделски кредити.  

В рамките на такъв фермерски кредитен кооператив 
ще могат по-ефективно да се решават производствени проб-
леми на фермерите член-кооператори. Ще им се предоста-
вят нисколихвени кредити за рационализиране и модерни-
зиране на аграрно-промишленото производство и ще полу-
чават и част от реализираната в края на всяка година коо-
перативна печалба. 

Възможно е кооперацията “Взаимоспомагателна асо-
циация на частните стопани” да бъде включена в органи-
зационната структура на национална земеделска стопанска 
организация. Както е известно, кредитни институции има в 
националните земеделски съюзи или конфедерациите на по-
вечето от западноевропейските държави. 

Наши селски стопани вземат кредити и от основани 
със собствен капитал кооперации (популярни каси). Такава 
е създадената през 1997 г. кооперация “Начала”, на която 
се предоставят финансови ресурси от Американската аген-
ция за международно развитие. Тази кооперация е преобра-
зуваната фондация “Начала” (учредена през 1993 г.). Коопе-
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рация “Начала” функционира на принципа собствен капитал 
на кооперациите от типа Шулце-Делич. Предоставя кредити 
в размер от 600 до 3000 лв. с високи лихви – над 10 %. Един-
ственото, по което се отличава от банките, е, че отпуска за-
еми без обезпечение. 

В такава обстановка е целесъобразно преди всичко да 
се създаде българска земеделска държавна банка, като неин 
основен акционер бъде ДФ “Земеделие”. По този начин ще 
се канализира субсидирането на земеделските ни произво-
дители, ограничава разпиляването на държавни финансови 
ресурси (които сега преминават през десетки банки) и уп-
ражнява ефикасен контрол върху тяхното използване. 

С помощта на областните земеделски служби коопе-
ративната банка ще може да координира и стимулира съз-
даването на български земеделски кооперативи. Първона-
чално в страната могат да се формират кооперативи за снаб-
дяване на земеделските стопани с машини, торове, препа-
рати, семена и други средства за производство, а също за из-
купуване и пласмент на селскостопански продукти. Посте-
пенно в тези кооперативи ще могат да се привличат пред-
приятия за преработка на мляко, грозде, плодове, зеленчу-
ци и тютюн.  

Сегашните опити за поединично развитие на такива 
български предприятия вероятно ще приключат с масовото 
ни разпродаване на чуждестранни фирми и компании. 

Пример за обединяване на българските земеделски 
производители трябва да дават председателите на същест-
вуващите производствени кооперации в селата. Необходи-
мо е обаче те да престанат да търгуват с частни фирми и 
задължително да продават своята продукция на коопера-
тивите, в които членуват. 

При преговорите за присъединяване на България към 
Европейския съюз у нас е създаден (1999 г.) “Съвет на аг-
рарните организации в България”, който да представлява 
българските земеделски производители пред кооператив-
ните организации в ЕС:  
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• Комитет на професионалните организации в ЕС 
(Committee of Professional Agricultural Organisations – СОРА);  

• Обща конфедерация на земеделските кооперативи 
в ЕС (General Confederation of Agricultural Cooperatives – 
СОGЕСА). 

Въпросният “Съвет” не е приет за пълноправен член 
на Общата конфедерация на земеделските кооперативи в 
Европейския съюз. Причислен е към групата на т.нар. “парт-
ньорски организации”, може би защото представлява десе-
тина аграрни организации с нестопанска цел (като Съюза 
на земеделските кооперации, Съюза на бубохранителите). 
Съмнително е дали тази, подпомагана от държавата, об-
ществена организация може да бъде полезна за развитието 
на нашето кооперативно движение и за по-пълното усвоя-
ване на полагащите се европари на българските земедел-
ски производители. 

Редно е в СОGЕСА нашата страна да бъде представ-
лявана от Българския аграрен съюз. Този съюз е регистри-
ран по Закона за кооперациите и обединява множество зе-
меделски стопанства, винарски и консервни предприятия. 

През 2006 г. У нас е регистриран и Национален мле-
чен борд. В него (освен млекопроизводители) пряко участ-
ва и държавата. Млечният борд е организация за партньор-
ство на млекопроизводителите със съответните държавни 
органи при разпределянето на определените от Евросъюза 
квоти за производство на мляко у нас. Тази организация 
получава държавни финансови помощи, но няма характе-
ра на млекарски кооператив от западноевропейски тип. 
Неотдавна хиляди притежатели на малки кравеферми шум-
но обявиха, че прекратяват членството си в Млечния борд. 
Те не могат да се примирят с факта, че ръководството на 
борда безцеремонно толерира ограбващите ги млекопре-
работватели и се грижи само за едрите кравеферми.  

Млечният борд може да бъде преобразуван в млекар-
ски кооператив. В обстановка на силно развит “сив” млекар-
ски сектор у нас е необходимо такъв кооператив да се фор-
мира с прякото участие на съответните държавни органи. 
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Сега в нашата страна само Централният кооперати-
вен съюз (ЦКС) разполага с нужните сградни и други ресур-
си за извършване на производство и износ на селскостопан-
ски стоки. Наред с хилядите обекти за търговия на едро и 
дребно ЦКС има близо 400 хлебопекарни, 15 цеха за про-
изводство на плодови и зеленчукови консерви, десетки це-
хове за производство на мляко и млечни продукти, на месо 
и месни произведения, на боза и вина. Съюзът притежава 
7 мелници и близо 200 пункта за изкупуване на билки, ди-
ворастящи плодове и гъби. В рамките на Кооперативния 
съюз успешно функционира дружеството “Булгаркооп”, ко-
ето десетилетия наред изнася големи количества диворас-
тящи плодове, билки, гъби и мед.  

През първото десетилетие на ХХІ в. в ЦКС се реа-
лизира инвестиционна програма за модернизация на отдел-
ни производства и за обновяване на облика на търговските 
обекти. Предполага се, че след като бъдат реконструирани 
и зареждани с кооперативни маркови потребителски стоки, 
тези обекти ще бъдат предпочитани от купувачите пред 
повсеместно изгражданите у нас чуждестранни търговски 
центрове. Очевидно в близко бъдеще ЦКС може да стане 
притегателен център за изграждане на снабдителни, изкуп-
вателни и експортни земеделски кооперативи по западно-
европейски образец. 

Междувременно у нас се води политика на форми-
ране на кооперативни организации в производството и 
пласмента на биогорива.  

В тези кооперативи могат да се произвеждат:  
• биодизел от рапица и слънчоглед;  
• биоетанол от захарно цвекло, пшеница и царевица.  
В Евросъюза започва да се разработва и прилага об-

ща (на неговите страни членки) политика на разширяване 
на производството и потреблението на биогорива за транс-
порта. Приети са редица документи в тази насока (страте-
гии, планове, решения), в които е направен изводът, че за-
сега течните биогорива са единствените директни замести-
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тели на горивата от нефтен произход. Очертана е тенденци-
ята към постоянно нарастване на изчерпващите се конвен-
ционални горива. Очаква се чрез използване на скъпо стру-
ващи биогорива за транспорта да се намаляват парникови-
те газове в атмосферата, а посредством внедряване на нови 
технологии в автомобилостроенето да се ограничават еми-
сиите на въглероден диоксид. 

В документите се поставя задачата към 2020 г. в стра-
ните – членки на ЕС, да се увеличи минималният дял на био-
горивата в цялостното потребление на бензин и дизелово 
гориво за транспорта до 10 %.  

Директивата е производството и потреблението на 
биогорива в страните – членки на Европейския съюз, да се 
увеличава чрез: 

• разширяване (включително в асоциираните към ЕС 
развиващи се страни) на площите на енергийните култури – 
рапица, слънчоглед, захарно цвекло, пшеница, царевица; 

• усъвършенстване на технологиите за производст-
вото на биогорива; 

• финансова подкрепа на научните изследвания и раз-
войната дейност за биогорива второ поколение; 

• данъчни облекчения (включително премахване на 
акцизните плащания) за производителите на биогорива; 

• задължаване на доставчиците на конвенционални го-
рива за пазара да влагат в тях определен процент биогорива; 

• балансиране на вноса и износа на биогорива. 
Редица факти дават основание да се направи изводът, 

че са нужни корекции в политиката на заместване на 
минералните с биологични горива. Нейното прилагане се 
извършва под натиска на германски, английски и други ком-
пании, в които се произвеждат машини и съоръжения за про-
изводство на биогорива. Целите на тази политика не са на-
пълно съобразени с ограничените размери на обработвае-
мата земя на нашата планета и с високите темпове на рас-
теж на населението. Всеизвестно е, че поради недостиг на 
храни милиарди хора хронично гладуват.  
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Пренасочването на селскостопански суровини към 
биоенергийни заводи води до повишаване на цените на ос-
новни хранителни продукти. Например през 2008 г. търсе-
нето на пшеница за получаване на биоетанол беше съпро-
водено с повишаване на нейната цена, а това доведе до по-
нататъшно постъпване на хляба и други пшенични продук-
ти и предизвика нови страдания на милиардите бедни и 
хронично гладуващи хора.  

След тези трагични резултати на “биогоривната по-
литика” някои ръководители на ЕС я признават за “погреш-
на”. Нейното прилагане обаче продължава в интерес на бо-
гатите собственици на биомашиностроителни предприятия, 
на луксозни автомобили и т.н 

Съобразно с утвърдените от централните органи на 
ЕС документи в България е приет Закон за възобновяемите 
и алтернативните енергийни източници и биогоривата16. 
Съгласно с този закон от януари 2008 г. биодизелът се при-
бавя към обикновения дизел, а биоетанолът – към бензина. 
Предвидено е делът на биогоривата (биодизел и биоетанол) 
в обикновените горива да бъде 5 % – с тенденция до 2020 г. 
да нарасне на 10 %. 

През ноември 2007 г. Министерският съвет приема 
Национална дългосрочна (2008–2020 г.) програма за насърча-
ване на потреблението на биогорива в транспортния сектор, в 
която се предвижда цялото производство на чисти растител-
ни масла за биодизел да се получава от слънчоглед, а коли-
чествата биоетанол да се добиват от пшеница и царевица. 

Сега в много градове (Ловеч, Плевен, Добрич, Русе, 
Силистра, Видин, Благоевград, Провадия) са изградени близо 
20 завода за биодизел и няколко за биоетанол. Заявки за стро-
ителство на нови заводи за биогорива на наша територия има 
от испански и германски компании17. В съществуващите у 
нас заводи могат да се произвеждат по над 400 хил. т биоди-
зел и над 70 хил. т биоетанол. Очаква се през 2020 г. тези ко-
личества да бъдат съответно 450 хил. и 107 хил. тона.  
                                                

16 ДВ, бр. 49 от 2007.  
17 Дневник, 12 ноември 2007. 
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Очевидно у нас вече има изградени мощности за 
производството на много по-големи количества биогори-
ва, отколкото са обемите им, заложени в правителствената 
програма. За натоварване на мощностите за производство 
на биодизел ще са нужни над 1 млн. тона слънчоглед (засе-
га от декар се добиват по 150 кг слънчоглед и 59 кг масло), 
което означава, че ежегодно ще трябва да се засяват по още 
7,5 млн. дка слънчогледови площи и общият им размер да 
бъде удвоен.  

С оглед да бъдат натоварени наличните у нас мощ-
ности за производство на биоетанол всяка година трябва да 
се засяват допълнително по около 1 млн. дка зърнени култу-
ри (пшеница – 570 хил. дка и царевица – 430 хил. дка). 

За производството на 100 хил. т биоетанол в нашата 
страна е необходимо ежегодно да се засяват по 500 хил. дка 
“захарни” площи, от които да се добиват по над 1 млн. т за-
харно цвекло (при среден добив над 2 т/дка и норма на из-
вличане на биоетанол – 200 кг). 

Комисията на Европейския съюз отказа да даде на  
нашите земеделски производители квота за субсидирано про-
изводство на захарно цвекло. Тази комисия е определила в 
Евросъюза годишната квота на произвежданото чрез суб-
сидии захарното цвекло да бъде максимум 13,5 млн. тона 
(при положение че това количество е многократно по-мал-
ко от общия обем на добитото през 2015 г. във Франция, 
Германия и Полша захарно цвекло).  

Практиката от 30-те години на ХХ в. в България учи, 
че използването на земи за отглеждане на захарно цвекло, 
слънчоглед и други селскостопански култури, чиято рекол-
та е предназначена за преработка в западни заводи, е форма 
на експлоатация (чрез изкупуване на суровините на безце-
ница) на земеделските производители.  

Изградените на българска земя чуждестранни заво-
ди за биогорива вероятно присвояват и част от паричните 
суми, които централните органи на ЕС дават на ферме-
рите, отглеждащи енергийни култури – рапица, слън-
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чоглед, пшеница, захарно цвекло. Тези ежегодно предоста-
вяни парични суми  (засега по 45 евро на хектар посев от 
енергийни култури) се наричат помощ “въглероден кредит” 
и се дават на фермери, които имат подписани договори с 
предприятия за преработка на продукти от енергийни кул-
тури.  

Фермерите имат право да получават субсидии за от-
глеждане на енергийни култури и по линия на определе-
ните преки фермерски плащания за максимално гаранти-
раната от ЕС посевна площ. Тези субсидии се дават за тон 
произведена продукция. 

Освен тези производствени стимули е приета зако-
нова разпоредба за освобождаване на производителите и 
търговците на биогорива от плащане на акцизи. Смята се, 
че така ще се стигне до понижаване на цените на горивата 
(засега производството на биодизел и биоетанол продъл-
жава да е доста по-скъпо от преработката на нефта).  

Търсенето на пшеница за получаване на биоетанол 
вероятно ще бъде съпровождано с повишаване на нейните 
цени. Това пък ще доведе до по-нататъшно поскъпване на 
хляба и другите пшенични продукти и ще предизвика нови 
страдания на бедните и хронично гладуващи хора. 

Доказано е, че чуждестранните компании за биого-
рива се стремят към извличане на максимални печалби и 
по всяка вероятност няма до инвестират за възстановяване 
на разрушената през 90-те години на ХХ в. българска хид-
ромелиоративна система, чрез която се осигуряваше редов-
ното напояване на над 12,6 млн. дка плодородна земя. Без 
това е невъзможно да се разширяват посевните площи на 
водолюбивата енергийна култура – царевицата. За произ-
водството на 100 хил. т биоетанол в нашата страна трябва 
ежегодно да се засяват по 500 хил. дка захарни площи, от 
които да се добиват по над 1 млн. т захарно цвекло (при 
среден добив над 2 т/дка и норма на извличане на био-
етанол 200 кг). 
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Направеният анализ на сегашното състояние на раз-
витието на българските земеделски кооперации и асоциа-
ции позволява да се направят следните изводи: 

1. Повечето от регистрираните у нас нестопански зе-
меделски асоциации, съюзи и фондации се застъпват за зе-
меделските производители дотолкова, доколкото е нужно 
да бъдат осигурявани стоки и печалби на местни и чуж-
дестранни банкери търговци и богати арендатори. 

2. Производителните земеделски кооперации могат 
да създават свои снабдителни, изкупвателни и преработва-
телни кооперативи, при положение че бъдат извършени про-
мени в кооперативните закони и им бъде оказвана методи-
ческа и финансова помощ от държавата. 

3. В нашата страна е крайно належащо да се създа-
дат кооперативи за производство и износ на зърнени хра-
ни, на мляко и млечни продукти, на месо и месни изделия, 
на грозде и гроздови вина, на пресни и консервирани пло-
дове и зеленчуци, а също и за кредитиране на земеделските 
производители.   

4. Необходимо е да се оказва държавна помощ за ус-
тановяване и поддържане на преки връзки на българските 
кооперативи и кооперативни съюзи с Общата конфедера-
ция на земеделските кооперативи в Европейския съюз. 

5. Освобождаването на българския аграрен сектор 
от местни и чуждестранни спекуланти може да се постигне 
и чрез създаване на държавни стопански обединения за 
снабдяване на фермерите с машини оръдия и предмети на 
труда, а също и за изкупуване, преработка и експорт на 
селскостопански стоки.   
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VІІІ. ПОЛИТИКА НА МЕЖДУНАРОДНА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ НА 

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
1. Политика на международна специализация на  

      селскостопанското производство в България 
При съвременната глобализация на стопанския и по-

литическия живот на народите е необходимо да се задъл-
бочава и разширява международната производствена спе-
циализация на българското селско стопанство. По този на-
чин могат да се модернизират и обновят неговите произ-
водствени фондове, да се усъвършенстват отрасловите му 
структури и да се увеличи производството на високока-
чествени селскостопански стоки. 

Специализацията е процес на обособяване, механи-
зация и концентрация на дадено производство в страната с 
оглед да се повиши неговата ефективност и рентабилност и 
да се осигурят конкурентоспособни продукти за местни и 
международни пазари.  

Специализацията на производството, чиято продук-
ция е предназначена предимно за експорт, е основна форма 
и на международното разделение на труда, т.е. на терито-
риалното разделение на труда, чийто израз е развитието на 
дадено производство в определени страни и райони. 

В България е натрупан богат практически опит по от-
ношение на регулиране и направляване на процесите на спе-
циализация на селскостопанското производство главно през 
втората половина на ХХ в., когато в страната е формирана 
система на държавен социализъм и е постигната висока сте-
пен на концентрация и профилиране на производството и 
износа на пресни и преработени селскостопански стоки. До-
казано е, че умело насочваната и регулирана производствена 
и експортна специализация носи висок икономически ефект. 
Така се осигурява постоянен растеж на производството и 
потреблението на хранителни продукти и чувствително се 
увеличава средната продължителност на живота на българ-
ските граждани.  
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Специализацията и профилирането на българското 
селско стопанство открива големи възможности и за рав-
нопоставеното му интегриране в стопанските структури на 
Русия и страните – членки на Европейския съюз. Способ-
ства се за повишаване на качеството и конкурентоспособ-
ността на произвежданите у нас селскостопански стоки и за 
издигане на престижа на родните производители в чужбина.  

Междудържавната икономическа интеграция е ефи-
касно средство за модернизация на националното произ-
водство и за решаване на големи обществени проблеми. За 
нейното практическо осъществяване е необходимо да се уед-
наквят народностопанските структури на страните и да се 
създадат предпоставки за изравняване на техните социално-
икономически равнища на развитие. 

За целта е целесъобразно да се отчитат основните 
особености на селскостопанската специализация:  

1. Всяка страната може да произвежда и изнася 
ограничено количество пресни и преработени селскосто-
пански стоки. В същото време на нейна територия трябва 
да се произвеждат още десетки видове земеделски продук-
ти за изхранване на населението и за снабдяване на индуст-
рията със суровини. 

2. Производство на цялостен селскостопански про-
дукт. Невъзможно е да се отглеждат отделни части (корен, 
стъбло, листа, плод) на дадено растение (подобно на между-
народната специализация при изготвянето на детайли и въз-
ли за сглобяване на дадена машина). 

Селскостопанското производство е напълно зависи-
мо от биологичното и физиологичното развитие на расте-
нията и животните. Главно поради това насоките на него-
вата специализация се определят от съществуващите поч-
вено-климатични условия. Тези условия позволяват у нас 
да се разгръща широка специализация в производството и 
износа на зеленчуци и плодове.    

Неуспешни се оказват правените у нас опити да се 
отглеждат на открито по-топлолюбивите цитрусови култури. 
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Почвеното плодородие, количествата на валежите и 
водните ресурси, продължителността и силата на ежегод-
ното слънчево греене в нашата страна благоприятстват от-
глеждането на редица южни растения (райска ябълка, смо-
кини, нар, фъстъци, казанлъшка роза, мента и др.). Износът 
им в страни с по-студен климат обикновено носи допълни-
телни печалби. 

Специализацията и активното участие на българско-
то земеделие в международното разделение на труда се 
обуславят от редица фактори:  

• благоприятно географско разположение на стра-
ната; 

• умерен климат;  
• плодородни земи (над 5 дка на човек от населени-

ето);  
• местни високопродуктивни сортове растения и по-

роди животни;  
• наличие на широка мрежа от селскостопански ин-

ститути и опитни станции в страната.  
След 1989 г. у нас процесите на селскостопанска спе-

циализация се задържат от следните фактори:  
• твърде слаба и неефикасна държавна финансова и 

методическа подкрепа на земеделските производители; 
• прилаганата политика на деиндустриализация;   
• сравнително ниски доходи на селските стопани; 
• отлив на млади хора от селата;  
• постоянно ограничаване на кредитите за селското 

стопанство от страна на продадените на чужденци държав-
ни банки;  

• прилаганата от Комисията на ЕС политика на раз-
пределяне и предоставяне на селскостопанските субсидии 
на единица използвана земеделска площ; 

• твърде малките селскостопански производствени 
и експортни квоти, предоставяни от ръководните органи на 
ЕС на нашите земеделски производители; 

• ограничен достъп до руския пазар. 
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През 80-те години на ХХ в. в България се постига 
висока степен на специализация на селскостопанското 
производство. Тогава страната е активна членка на създа-
дената през 1949 г. в Москва международна организация – 
Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ). В СИВ (съ-
ществува до 1991 г.) членуват десет държави – Съветски 
съюз, България, Румъния, Унгария, Полша, Чехословакия, 
ГДР, Монголия, Виетнам и Куба. Населението на посоче-
ните държави – членки на СИВ, в този период наброява об-
що около 450 млн. души.  

Специализацията на българското селскостопанско 
производство протича в условията на кооперирана и уед-
рена поземлена собственост. Обработваемата земя (около 
46 млн. дка) на страната се стопанисва главно в 698 дър-
жавни и кооперативни селскостопански предприятия, в т.ч. 
265 аграрно-промишлени комплекси (АПК)1. 

Всеки комплекс е съставен от кооперативни и дър-
жавни земеделски стопанства (ДЗС) и обхваща големи те-
ритории, на които се трудят средно по 1000–1200 души. 
Средната му обработваема площ варира от 56 хил. до над 
240 хил. декара. При тази организационна система на уп-
равление на нашето селскостопанско производство цялата 
земеделска земя се обработва с машини и се поддържа в 
добро агротехническо състояние, липсват пустеещи земи. 

По време на продължилото около четири десетиле-
тия взаимодействие на народите на страните – членки на 
СИВ, специализацията на българското селско стопанство 
се разгръща главно в производството на тютюн, грозде, 
зеленчуци, плодове, семена и посадъчен материал.  

Специализацията на националната хранително-вку-
сова промишленост се осъществява главно в преработката 
на посочените продукти и изготвянето на цигари, гроздови 
вина, консервирани зеленчуци и плодове. 
                                                
 1 Статистический ежегодник стран – членов CЭВ. М., 1989, 205–231; Ста-
тистически годишник на НРБ. ЦСУ, С., 1987, с. 545. 
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Планомерна специализация на националния аграрно-
промишлен комплекс на България се осъществява и в сел-
скостопанското и продоволственото машиностроене. В рам-
ките на СИВ в нашата страна се организира специализира-
но производство на трактори, на машини за бране на тютюн 
и грозде, на технологични линии за производство на сокове 
и компоти, на детайли и възли за комплектуване на зърно-
комбайни и комбайни за прибиране на слънчоглед, на уни-
версални системи за автоматичен контрол върху основни 
възли на селскостопански машини.  

Специализацията на българското селско стопанство 
може да носи полза на народа, ако в страната има добре раз-
вита индустрия, осигуряваща селскостопански и продовол-
ствени машини, минерални торове, растителнозащитни пре-
парати, биопродукти, електронна техника. Само в неоколо-
ниалните държави липсва модерна индустрия за селското 
стопанство, а селските стопани са зависими и финансово 
заробени от вносителите на чуждестранни машини и други 
средства за селскостопанско производство.  

През разглеждания период специализацията на бъл-
гарското селско стопанство и поетите от държавата анга-
жименти за доставяне на определени количества пресни и 
преработени стоки (тютюн и цигари, грозде и гроздови ви-
на, зеленчуци, плодове и консерви) на руски, германски и 
други пазари се изпълняват паралелно с ускореното разви-
тие на местното растениевъдство и животновъдство.  

Всяка година в нашата страна се произвеждат по над 
8 млн. т (през 1982 г. – рекордните 10,5 млн. т) зърнени хра-
ни, или по над 1 т зърно на човек от населението. Това ко-
личество отговаря на приетите в ООН нормативи, съглас-
но с които за нормалното изхранване на един човек, в т.ч. и 
с животински продукти, са нужни около 1000 кг зърнени 
храни годишно.  

Получаваните у нас високи реколти от зърнени кул-
тури дават значителен тласък на процесите на специализа-
ция на производството и износа на месо, живи агнета, бяло 
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саламурено сирене. В страната се създават едри овцефер-
ми и кравеферми (средно с по 300–500 крави), а също и сви-
неугоителни комплекси (с по 60–100 хил. прасета), в които 
повечето производствени процеси са механизирани и авто-
матизирани.  

Българското земеделие е експортно ориентирано. Ко-
личествата на ежегодно изнасяните пресни и преработени 
селскостопански стоки (тютюн, цигари, зеленчуци, плодове, 
консерви, вина) представляват 70–80 % от производството 
им в страната. Постига се значително (близко до научно 
обоснованите норми на хранене) потребление на хранител-
ни продукти на човек от населението.                                                          

След 1989 г. у нас се налага неолиберална евроат-
лантическа политика, чието прилагане разрушава бъл-
гарското селско стопанство. За няколко години то е дове-
дено до катастрофална разруха.  

Политиката на ликвидация на кооперативните сто-
панства и на раздробяване на поземлената собственост у 
нас довежда до съществени изменения в структурата на 
земеделските стопанства. На мястото на разрушените ня-
колко стотици огромни АПК, земеделски производствени 
кооперации и ДЗС са създадени стотици хиляди частни зе-
меделски стопанства и животновъдни ферми. Прилагана-
та политика на ликвидация на ТКЗС и на раздробяване на 
дребната поземлена собственост доведе до резки промени 
в структурата на българските земеделски стопанства. 
В страната се формира дуалистична фермерска структура, 
съставена от няколко хиляди едри земеделски стопанства 
и неколкостотин хиляди дребни полупазарни и натурални 
ферми. 

Провежданата у нас неолиберална политика (ликви-
дация на едрите колективни стопанства, раздробяване на 
поземлената собственост, евроатлантическа ориентация на 
държавата) води и към преструктуриране на посевните 
площи. Рязко намаляват посевните площи на зеленчуко-
вите култури и овощните градини, които през 70-те и 80-те 
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години на ХХ в. формират профила на международната 
специализация на българското селскостопанско производ-
ство и осигуряват значителни валутни приходи на нацията 
(табл. 5).  

               Таблица  5 
Посевни площи на Република България, хил. дка 

Посевни площи по култури 1989 г. 2007 г.   2015 г. 
І.  Обработваема земя 46 000 30 000 35 000     
ІІ. Селскостопански култури 
1. Зърнени*: 22 000 16 000 19360 
    Пшеница 11 000 11 000 11000 
    Царевица за зърно 5000 3500 5000 
    Ориз 140 56 126 
2. Царевица за силаж 3700 - 265 
3. Слънчоглед 2500 6000 8100 
4. Рапица - 900 2400 
5. Памук 123 10 3 
6. Тютюн 835 300 135 
7. Захарно цвекло 400 10 1 
8. Зеленчукови култури** 630 490 460 
9. Овощни градини 1200 700 550 
    в т.ч. ябълки 250 66 54 
    Череши 112 - 104 
    Праскови 102 56 42 
    Орехи 170 110 131 
9. Лозя 1544 1100 630 
    в т.ч. винени 1376 1020 590 
    ОБЩО 32 932 24 390 30979 

  Изчислени по: Статистически годишник на Република Бълга- 
рия, С., 1991, 2005, 2007, 2015 г..; Статистически справочник,  НСИ, 
С., 2016, с. 245; Eurostat Yearbook 
  * Зърнените култури включват: пшеница, ечемик, ръж, овес, 
царевица за зърно. 
           ** Зеленчуковите култури включват: полски домати, краставици, 
зелен пипер, кромид (зрял лук), зеле, картофи. 
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В сравнение с периода 1987–1989 г. през второто де-
сетилетие на ХХІ в. у нас площите на зеленчуковите кул-
тури намаляват от 630 хил. на 460 хил. дка, а на овощни-
те градини – двойно. Едновременно с това се влошава въз-
растовата и сортовата структура на овощните култури. Еже-
годно в страната се засаждат нови насаждения от ябълки, 
кайсии, праскови и сливи на площ около 10–15 хил. декара. 
При тези темпове на увеличение на трайните насаждения 
не може да се осигури възпроизводството им. 

Статистическите данни показват, че в страната нама-
ляват (от 1,6 на около 0,6 млн. дка) и площите на лозовите 
насаждения. Повечето от съществуващите у нас лозови на-
саждения са стари и слабо продуктивни. Обновяването им 
може да се извърши до размера на определената от комиси-
ите на ЕС квота (1,5 млн. дка) за максимална площ на лозята 
в нашата страна. Тази задача не може да се изпълни, докато у 
нас действа “колониален” валутен борд, ограничаващ дър-
жавното субсидиране, включително и на твърде капиталоем-
кото (около 1000 евро/дка) засаждане на нови лозя. 

От някогашните експортно ориентирани селскосто-
пански култури близо шест пъти (от 835 хил. на 135 хил. дка) 
е съкратен размерът на площите, засаждани с тютюн. 
Това става и след 2001 г., когато Министерството на земе-
делието се поверява на представители на български турци 
и започва постепенно увеличение на държавните субсидии 
за дотиране (чрез добавки към изкупните цени и предоста-
вяне на премии на килограм произведен тютюн) на местни-
те тютюнопроизводители (предимно от турскоезичното бъл-
гарско население). 

Вследствие на прилаганата неолиберална евроатлан-
тическа политика отвъдокеански и турски корпорации ус-
пешно и задълго завладяват българските позиции на рус-
ките пазари на тютюн и цигари, а на наша територия създа-
ват предприятия, които на безценица изкупуват субсидира-
ните от държавата наши тютюни. След първичната им пре-
работка ги доставят на чуждестранни цигарени фабрики. 
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Символични са и площите на редица технически 
култури – захарно цвекло, памук, коноп и лен. През 80-те 
години на ХХ в. у нас се отглежда захарно цвекло на площ 
над 400 хил. дка, през 2006–2008 г. –  едва на 10 хил. дка, а 
през 2013–1015 г. – на около 1000 декара.  

Над четиридесет пъти (от 123 хил. на около 3 хил. дка) 
намаляват и площите на памука. В страната почти няма 
площи, засявани с лен и коноп. При държавния социализъм 
у нас тези култури са отглеждани върху 30–40 хил. дка. 

През периода 1989–2015 г. е съкратен размерът (ог 
80 хил. дка на 12 хил. дка) на площите, засявани с фъс-
тъци. Както е известно, тази култура се отглежда предим-
но (99 на сто) в Южна България, главно на територията на 
Пловдивска област, където се съсредоточават над 70 на сто 
от фъстъчените площи на страната2.   

 През разглеждания период (1989–2015 г.) се увели-
чават площите на етеричномаслените и лекарствените 
култури (от 300 хил. на около 450 хил. дка). Използва се 
конюнктурата на завишеното търсене на етерични масла на 
световния пазар. Понастоящем площите, засадени с масло-
дайна роза и лавандула, са по около 40 хил. дка. Ежегодното 
производство на розово масло у нас е около 1200–1500 ки-
лограма, какъвто е добивът му и при държавния социали-
зъм. Добивът на лавандулово масло (и конкрет) възлиза на 
около 200 т годишно. Тези количества съответстват на ог-
раничените потребности на етерични масла в света. Цена-
та за килограм розово масло е средно 6–7 хил. евро, или 
12–14 хил. лева, а за килограм лавандулово масло – 100 евро, 
или 200 лева. 

През 2015 г. площите на слънчогледа превишават 
8 млн. дка. Постоянно нарастват и засяваните с рапица, 
чийто размер през 2015 г. е над 1,7 млн. декара (отглежда-
ната у нас рапица се използва предимно за получаване на 
дизелово гориво). 
                                                

2 Бенчева, Н. Маркетингова характеристика на стопанствата, произвеждащи 
фъстъци. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, С., 2004,  бр. 1, с. 55.  
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Пшеницата, слънчогледът и рапицата се отглеждат 
главно в едрите арендни и кооперативни земеделски стопан-
ства, където дребните парцели земя са обединени в големи 
блокове. Общата посевна площ на пшеницата, слънчогледа и 
рапицата е близо 60 на сто от обработваната земя у нас. 

Родното растениевъдство е сведено до отглеждане 
главно на пшеница, слънчоглед и рапица, т.е. у нас се води 
т.нар. монокултурно земеделие.  

Това е продиктувано от редица обстоятелства:  
•  задълбочаваща се демографска криза в селото; 
• по-висока степен на механизация на работните про-

цеси при отглеждането на пшеничните и слънчогледовите 
посеви;  

• наличие на външни пазари за пласмент на пред-
лаганите български количества пщеница и слънчоглед;  

• твърде ниските цени, по които тези стоки се изку-
пуват от нашите земеделски производители;  

• изтласкване на българските износители на носе-
щите големи печалби стоки (зеленчуци, плодове, консерви, 
вина) от необятните руски пазари. 

При съвременното отглеждане на пшеница в нашата 
страна повечето агротехнически операции се извършват с 
морално и физически остарели селскостопански машини. 
През 2015 г. над 80 % от наличните около 65 хил. трактора 
и 11 хил. зърнокомбайна са на възраст над 10 години.  

Поради липса на оборотни финансови средства при 
отглеждането на пшеницата се извършват формално или се 
пропускат редица производствени практики (торене, пръс-
кане, дъждуване). Главно поради това у нас средният годи-
шен добив от пшеница е около 400 кг/дка, а в повечето 
страни – стари членки на ЕС – над 500 кг/дка (Холандия – 
близо 900, Ирландия и Белгия – над 800, Англия и Дания – 
над 700, Франция – над 600 кг/дка). 

Намалението на площите на експортно ориентира-
ните и печеливши селскостопански култури не е съпрово-
дено с увеличение на получаваните от тях средни добиви 
(табл. 6).  
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                                                                   Таблица 6 
Средни добиви (кг/дка) от експортно ориентирани  
селскостопански култури в Република България  

Култури 1987–1989 г.  2007–2008  г.   2014–2015 г. 
Пшеница 420 320  450 
Слънчоглед 167 180 211 
Полски домати 2636 2400 2660 
Ябълки 1300 480 1220 
Винено грозде 540 370 670 
Ориент. тютюн 126 145 170 

   Източници. Статистически годишник на Република България,    
НСИ, С., 1991, 237–239; 2004, 302–306; 2005, 149–150. Статистически 
справочник 2009, НСИ, С., 2009, с. 247.    

През периода  2013–2015 средните добиви от основ-
ните селскостопански култури са малко над нивото на тези, 
получени през 1987–1989 г. Чувствително нарастват сред-
ните добиви от тютюневите насаждения, виненото грозде и 
слънчогледа.        

В сравнение с 1986–1989 г. през  2013–2015 г. в Бъл-
гария средногодишното производство на основни растени-
евъдни продукти (табл. 7) е съкратено: зеленчуци (домати, 
краставици, пипер, кромид, зеле) – от 1600 хил. на 500 хил. 
тона, или над три пъти; плодове – от 1900 хил. на 460 хил. 
тона, или над четири пъти; тютюн – от 124 хил. на 26 хил. 
тона, или близо пет пъти 

Макар че по линия на Европейския съюз нашата стра-
на се специализира в производството на пшеница, слън-
чоглед и рапица, нейният средногодишен добив на зърнени 
храни (8–9 млн. т) е на нивото му от времето на държавния 
социализъм. Дори не е постигната получената през 1982 г. 
у нас реколта в размер на 10,5 млн. т зърно. Значително е 
увеличено само производството на слънчоглед от 400 хил. 
на 1800 хил. т, или близо пет пъти, и на рапица – от сим-
волични количества на около 400 хил. тона. Почти напъл-
но е прекратено отглеждането на захарно цвекло, памук, ко-
ноп и лен.    
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                                                                  Таблица 7  
Средногодишно производство на основни растениевъдни 

продукти в България през периода 1939–2015 г. 

Продукти, хил. т    1934–1939 1986–1989 2005–2007 2013–2015 
1. Зърнени храни     
    в т.ч. пшеница 

3,900 
2000 

8,500 * 
4650 

5,300 
3500 

9000 
5100 

    Царевица 1100 2650** 1400 2600 
2. Слънчоглед 145 400 1000 1800 
3. Рапица - - 240 400 
4. Захарно цвекло       400 800 0 0 
5. Тютюн 33 124 41 24 
6. Зеленчуци 
    в т.ч. домати 

200 1600 
800 

560 
133 

610 
122 

7. Плодове 
    в т.ч.ябълки 

1100 
 

1900 
400 

480 200 
60 

8. Грозде 
    в т.ч.винено 

660 
- 

800 
700 

300 
- 

260 
244 

Източници. Статистически годишник на Народна Република 
България, С., 1964, 1991; НР България’89, Кратък статистически 
сборник, С., 1990; Eurostat, Статистически справочник, НСИ, С., 
2016.                                   
      * През 1982 г. в България е произведено рекордно количество 
(над 10,5 млн. тона) зърнени храни.   
      ** През 1981–1985 г.                                                                                  

Години наред на нашето общество се втълпява, че 
най-големият срив на българската икономика, включител-
но земеделието, настъпва през периода 1995–1996 г., т.е. 
при управлението на социалистите. Според тези твърде-
ния този срив едва ли не се преодолява, и то благодарение 
на проведените (лятото на 1997 г.) в страната неолиберални 
реформи: въвеждане на колониален валутен борд; бърза и 
тотална приватизация на държавните банки и предприя-
тия3. 

                                                
3 Доклад на тема: “България през 2005 г.”. Център за икономическо разви-

тие, С., 2006. 
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Въпросните твърдения се опровергават от статисти-
ческите данни за състоянието на родното земеделие. Въп-
реки настъпилата през 1996 г. голяма суша и ниските сред-
ни добиви от зърнените култури (под 200 кг/дка) средно-
годишното (за периода 1995–1997 г.) производство на зър-
но е 5,4 млн. тона.  

През периода 1995–1996 г. средногодишното произ-
водство на плодове възлиза на над 1 млн. тона, а на зе-
ленчуци – на 750 хил. тона. Тези количества зеленчуци и 
плодове са получени, въпреки че през 1996 г. голяма част 
от есенната селскостопанска продукция е оставена неприб-
рана, поради повишения (по отвъдокеански “съвети”) от 
Българската народна банка основен лихвен процент на над 
365 %.    

След 1989 г. у нас намалява и производството на пре-
работени селскостопански продукти (табл. 8). 
                                                             Таблица 8  

Производство на преработени селскостопански продукти     
в България през периода 1939–2014 г. (хил.  тона) 

Продукти 1939 г. 1989 г. 2007 г. 2014 г. 
1. Зеленчукови консерви 5 190 100 78 
2. Плодови консерви  6 270 90 60 
3. Гроздови вина (млн. л) 6 230 176 104 
4. Тютюневи изделия    4 90 20 24 

                                                                                                            
Количеството на произведените зеленчукови кон-

серви намалява от 190 хил. на 70 хил. тона, или близо три 
пъти; на плодови консерви – от 270 хил. на 80 хил. тона, 
или около четири пъти; на гроздови вина – от 230 млн. на 
около 100–150 млн. литра, или наполовина; на тютюневи 
изделия – от 90 хил. на 24 хил. тона, или близо четири 
пъти. 

Драстично са съкращава и броят на основните сел-
скостопански животни и птици (табл. 9).  
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                                                                      Таблица 9 
Брой на селскостопанските животни в България през 

периода 1939–2015 г. (хиляди броя)                                                                                                                                       
Животни                                                 1939 г. 1989 г. 2007 г. 2015 г. 
1. Говеда 
    в т.ч. крави 

1450 
410 

1600 
620 

590 
336 

550 
350 

2. Биволи 315 25 9 10,8 
3. Овце 9400 8610* 1500 1330 
4. Кози 581 435 500 276 
5. Свине 750 4350 836 600 
6. Птици 12800 40400 18000 15600     

* В България през 1981 г. овцете са над 10,4 млн., а през  1986 г. – 
над 9,7 млн. (НР България’89, Кратък статистически  сборник, ЦСУ, 
С., 1990, с. 42).                        

За периода 1989–2015 г. броят на говедата в Бълга-
рия намалява от 1600 хил. на 560 хил., или близо три пъти, на 
кравите – от 620 хил. на 350 хил., или близо два пъти. През 
2015 г. от регистрираните в страната общо 350 хил. крави 
млеконадойните са 276 хил., а месодайните 76 хил. броя. 
При условията на свободен пазар на мляко в ЕС много от 
българските млекопроизводители не могат да издържат на 
конкуренцията на фермерите от Германия, Дания, Франция 
и други западноевропейски страни и търсят спасение в от-
глеждането на месодайни крави.  

През разглеждания период драстично се съкращава 
и броят на свинете от 4350 хил. на 600 хил., или над седем  
пъти, на птиците – от 40 400 хил. на 15 600 хил., или близо 
три пъти, на овцете – от 8600 хил. на 1300 хил., или около 
шест пъти (през 1981 г. на българска територия има над 
10 млн. броя овце). 

Катастрофално се ограничава и производството на 
пресни и преработени животински продукти (табл. 10): ме-
со – от 560 хил. на 130 хил. тона, или над четири пъти; мля-
ко – от 2,5 млн. на около 1,1 млн. тона, или повече от два 
пъти.                                                            
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                                                               Таблица 10 
Производство на пресни и преработени животински 

продукти в България през периода 1939–2015 г.  
Продукти 1939 г. 1989 г. 2007 г. 2015 г. 
Месо (хил. тона) 50 560 240 130 
Мляко (млн. литра) 670 2500 1300 1100* 
Яйца (млн. броя) 744 2730 1580 1300 
Сирене (хил. тона) 13 110 44 51* 

      * Данни за 2014 г. 
Поради извършеното след 1989 г. у нас разграбване 

на държавните банки и заводи от чужденци и настъпилата 
масова бедност и безработица неколкократно се ограничава 
и потреблението на основни хранителни продукти на човек 
от населението (табл. 11).                                                  
                                                                              Таблица 11   

Потребление на основни хранителни продукти на човек     
от населението в България 

Продукти 1989 г. 2007 г. 2015 г. 
Месо (кг) 78 27 46 
Мляко (л) 190 47 44 
Зеленчуци (кг) 110 64 68 
Плодове (кг) 100 39 48 

      Източници. НР България’89, Кратък статистически сборник, 
ЦСУ, С., 1990, с. 67; Статистически справочник, НСИ, С., 2015, с. 106.  

В сравнение с 1989 г. през 2015 г. в България пот-
реблението на месо на човек от населението намалява от 78 
на 46 кг; на мляко – от 190 на 44 л; на зеленчуци – от 110 
на 68 кг; на плодове – от 100 на 48 килограма.         

Вследствие на сегашното недостатъчно и непълноцен-
но хранене нараства броят на болните български граждани.   

При държавния социализъм оптималната консума-
ция на хранителни продукти на човек от населението се 
постига под влиянието на следните по-важни фактори:  

• в страната се произвеждат сравнително големи ко-
личества хранителни продукти, които се продават на паза-
ра по поддържани от държавата занижени цени;  
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• хората разполагат с парични ресурси за закупува-
не на всички видове хранителни продукти, тъй като им се 
осигурява постоянна трудова заетост; 

• сравнително бавно протича процесът на разслоя-
ване на обществото на бедни и богати.  

Масовото потребление на хранителни продукти и 
дългосрочно гарантираният им износ на необятните съвет-
ски и други чуждестранни пазари имат решаващо значение 
за свободното протичане на процесите на специализация и 
профилиране на българското селско стопанство. На тази 
основа се извършват кампании и експерименти за форми-
ране на ефективна и съответстваща на нашите природни 
дадености производствена и експортна структура на про-
извежданите пресни и преработени селскостопански стоки. 

Специализацията на селското стопанство намира из-
раз и в обема и структурата на износа на пресни и прера-
ботени селскостопански стоки. Колкото по-високо е равни-
щето на развитие на селскостопанското производство, тол-
кова по-голямо може да бъде неговото участие в междуна-
родното разделение на труда.                                                                 

2. Политика на специализация на българския  
    аграрен износ   
По време на социализма България е сред най-големи-

те износители на пресни и консервирани зеленчуци и пло-
дове, сирене, месо и месни изделия, грозде и гроздови 
вина, тю-тюн и цигари в света. В сравнение с 2015 г. през 
80-те години на ХХ в. от нашата страна ежегодно са из-
насяни неколкократно по-големи количества пресни и пре-
работени селскостопански стоки4. 

Все повече нараства вносът на чуждестранни сел-
скостопански стоки в нашата страна (зеленчуци, плодове, 
консерви, говеждо и свинско месо), чието производство пре-
ди 1989 г. е висококонцентрирано и специализирано, а също 
                                                

4 Стойностният обем на българския аграрен износ нараства след американ- 
ската окупация (2003 г.) на Ирак и глобалната криза (2008 г.), поради обстоятел-
ството, че щатската валута драстично се обезценява. 
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и експортно ориентирано (в смисъл на голям обем на износа 
на даден продукт спрямо количеството на неговото произ-
водство). През 2014 г. у нас се внесят от чужбина: говеждо ме-
со – над 12 хил. т; плодови и зеленчукови сокове – 12 хил. т; 
цигари – над 6 хил. тона.   

                                                    Таблица 12 
Износ на основни земеделски стоки в България през 

периода 1939–2015 г. (хиляди тона) 
 

Стоки 1939 г. 1989 г. 2007 г. 2015 г. 
Износ 

Пшеница 79* 456 1000 2800* 
Царевица 34* - 207 1200 
Домати   7 80 0,9 4 
Ябълки 15 49 - 1 
Грозде   55** 22 - - 
Слънчоглед 0,8 9 134 ? 
Тютюн 25 40 48 35 
Цигари - 69 5 17 
Месо 6 56 11 35 
Сирене  27 15 17 
Зеленчукови 
консерви 0,7 134 30 28 

Плодови 
консерви    34*** 168 7 - 

Гроздови  
вина (млн. л) 19 154 85 46**** 

                                                                                                                                                                   
*       Данни от 1938 г.  
**    Над 90 % от това количеството прясно грозде е доставено 

в Германия.  
***   Предимно пулпове за Германия.                          

             **** Данни от 2014 г. 

По време на държавния социализъм и особено през 
периода 1970–1985 г. българската държава има сравнител-
но голям аграрен износ и символичен внос на някои пресни 
и преработени стоки – предимно цитрусови плодове и соев 
шрот.    
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През периода 2007–2008 г. за първи път в новата ис-
тория на България се получава отрицателно външнотъргов-
ско салдо на българската търговия с храни, живи животни, 
напитки и тютюн (вносът на тези стоки превишава техния 
износ). После годишният стойностен обем (около 6 млрд. лв.) 
на българския износ на посочените стоки превишава тех-
ния внос с около 1 млрд. лева. 

След 1989 г. настъпват съществени изменения в 
структурата на българския аграрен износ по страни. През 
80-те години на ХХ в. около 70–75 на сто от този износ се 
ориентира към източноевропейските страни, включително 
Германската демократична република. Половината от изна-
сяните български селскостопански стоки се продават в бив-
шия Съветски съюз. 

Понастоящем близо 60 % от българския аграрен из-
нос е за страните – членки на ЕС. Сравнително най-голям е 
стойностният обем (по над 100 млн. долара годишно) на 
нашия аграрен износ в Гърция (агнешко месо и сирене) и в 
Германия (пресни и консервирани плодове, мед, мента и 
други продукти за парфюмерийната промишленост). По-
добен е стойностният обем на аграрния ни износ в Турция 
(където се доставя главно слънчоглед). В Русия български-
ят аграрен износ е сведен до 5–6 % от общия износ на прес-
ни и преработени селскостопански стоки от страната, глав-
но тютюневи изделия, гроздови вина и плодови консерви. 

Все повече се променя и стоковата структура на 
българския аграрен износ. През периода 1986–1989 г. во-
дещи в структурата са: тютюн и тютюневи изделия (на 
стойност 1 млрд. щатски долара); пресни и преработени зе-
ленчуци и плодове (500 млн. долара); гроздови вина и ви-
нени изделия  (300 млн. щатски долара); месо и месни про-
дукти (150 млн. долара); сирене и други млечни продукти 
(50 млн. долара). 

През 2015 г. структурата на нашия аграрен износ е  
формирана основно от следните продукти:  

• зърнени (пшеница, ечемик, царевица);  
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• сурови или необработени тютюни;  
• семена от слънчоглед;  
• рапица; 
• вина от прясно грозде. 
Нашата страна продължава да поддържа своите ни-

ши на глобалния пазар, където отдавна е заела челни пози-
ции сред държавите износителки на специфични стоки – 
кориандър, гъши дроб, охлюви, обработени череши. Тези 
продукти обаче се изнасят в ограничени количества и носят 
сравнително малки валутни приходи.  

Понастоящем само в няколко страни – членки на ЕС, 
се осъществява международна специализация и профили-
ране на основни селскостопански производства. Например 
в рамките на Евросъюза Германия осигурява 50 % от про-
извеждания хмел, а Гърция – близо 80 % от производството 
на текстилни влакна (памук, копринени пашкули). Произ-
водството на пресни зеленчуци и плодове е съсредоточено 
предимно в Испания, Франция и Италия. На тяхна терито-
рия, а също и в Гърция, се осъществява специализирано 
производство и износ на твърда пшеница, гроздови вина и 
маслини. Делът на Италия, Испания, Франция и Германия в 
ежегодно произвежданите на територията на 28-те страни – 
членки на ЕС количества (по над 20 млн. т) грозде преви-
шава 80 %, В рамките на Евросъюза Германия и Франция 
са специализирани в производството на месо, Финландия, 
Швеция и Холандия – на мляко и млечни продукти (в Ан-
глия се отглеждат сравнително най-много овце), Франция 
осигурява близо една трета от царевицата на 28-те страни – 
членки на ЕС. 

През разглеждания период катастрофално се съкра-
щава българският износ на цигари. В сравнение с 1989 г. 
през 2015 г. износът на български цигари от 69 хил. нама-
лява на 17 хил. тона. Запазва се обемът (около 40 хил. т) на 
износа на суров ориенталски тютюн. В сравнение с 80-те 
години на ХХ в. (когато такъв тютюн се изнася и в бившия 
Съветски съюз) през последните десетилетия срещу еже-
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годния износ на същите количества тютюн българската стра-
на получава по-малко и по-обезценени щатски долари. То-
ва до голяма степен се дължи на факта, че сега изнасяните 
на западни пазари български тютюни се извършва на ниски 
ценови равнища и при твърде неизгодна валутна възвра-
щаемост (на база себестойност). Този износ носи известни 
ползи на износителите, но е в ущърб на местните тютю-
нопроизводители и е израз на междудържавни отношения, 
които не са основани на социалистическите принципи – брат-
ска взаимопомощ и взаимна изгода.  

След 1989 г. драстично намалява износът ни на прес-
ни и преработени зеленчуци.  

През 2015 г., т.е. при ултралибералната обществена 
система у нас, износът на пресни зеленчуци е едва десети-
на  хиляди тона (през 1989 г. този износ е 115 хил. т). Това 
показва, че понастоящем в нашата страна не се използват 
рационално благоприятните почвено-климатични условия 
за развитие на интензивно градинарство. Трудно се поддър-
жат вековните български традиции по отглеждането на зе-
ленчуци. Много наши градинари са принудени да прилагат 
своите знания и умения в други държави. 

Днес нашата страна изнася главно оранжерийни крас-
тавици, пипер и лук за посев (арпаджик). Износът на дома-
ти възлиза едва на 4 хил. тона. 

Съобразно със състоянието на зеленчукопроизвод-
ството в нашата страна и наследената от бившите АПК хла-
дилна база се извършва и известен износ на замразени зе-
ленчуци и плодове. Износът на замразени плодове (пре-
димно череши, вишни, ягоди и малини) възлиза на около 
10–15 хил. тона годишно. Годишна безмитна вносна квота 
на замразени зеленчуци, която ЕС отпуска на страната ни, е 
само 4 хил. тона. Почти всички изнасяни количества зам-
разени зеленчуци се пласират в страните – членки на ЕС.  

Крайно ограниченото българско зеленчукопроизвод-
ство не може да осигурява голям износ на търсените на 
европейските (включително руските) пазари пресни и пре-
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работени зеленчуци, а също и да задоволява нарастващите 
потребности на местните консервни предприятия от суро-
вини. В нашата страна все повече се увеличава вносът на 
зеленчуци (главно от Турция, Македония и Гърция). През 
2015 г. у нас само вносът на домати е към 60 хил. тона.   

Подобно е положението и в българската търговия 
с пресни и преработени плодове. Почти е прекратен бъл-
гарският износ на ябълки и праскови. Извършен е износ на 
няколко хиляди тона черупкови плодове.  

Българското овощарство не може да осигурява нуж-
ните на страната плодове и тяхното търсене се покрива чрез 
стремително нарастване на вноса им от чужбина. Родният 
пазар се залива с доставяни от Италия, Гърция, Полша и 
Македония ябълки, грозде, сливи, дини, пъпеши. Увелича-
ва се и нашият внос на замразени и временно консервирани 
плодове, включително череши. 

Неколкократно е съкратен българският износ на 
бутилирани и наливни вина главно за страните – членки 
на ЕС, където висококачествените вина се пласират на из-
годни цени. Изгубени са позиции на нашите винари в Гер-
мания и Великобритания, към чиито пазари се насочват 
повечето български бутилирани вина (включително и пен-
ливи). Има известно увеличение на износа на евтини бути-
лирани вина за Русия и Полша. Запазва се равнището на 
износа на наливни вина за Германия, Русия, Великобрита-
ния и Франция. 

Общият спад на износа на вина до голяма степен се 
дължи на прозападната ориентация на нашата страна, на 
раздробяването на собствеността на лозовите насаждения и 
на намаленото производство на грозде (като количество и 
качество). Трябва да се пристъпи към прилагане на външ-
нотърговска политика, насочена главно към руските пазари.  

Подобна е картината и в българската външна тър-
говия с животински продукти. През 80-те години на ХХ в. 
от нашата страна ежегодно са изнасяха по над 1 млн. живи 
агнета и шилета, а през 2015 г. – едва около 1000 броя. 
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Напоследък износът на български рогат добитък възлиза на  
около 20–25  хил. броя годишно. През 2015 г. страната ни 
изнася над 2 хил. т свинско месо (прясно, охладено или 
замразено) и около 35 хил. т месо от домашни птици5. През 
1989 г. износът на месо от българската държава е възлизал 
общо на 56 хил. тона6. Тогава само срещу износа на из-
вестни количества птиче месо в Куба почти са се покрива-
ли потребностите от внос на нашия пазар от евтина кубин-
ска захар. 

Същевременно у нас непрекъснато нараства вносът 
на всички видове меса. По-големите количества от внася-
ните у нас меса се доставят от Бразилия, Аржентина, САЩ 
и други отвъдокеански държави. Вносното месо заема над 
70 % от месото, използвано в родната колбасарска индуст-
рия. Дори и чрез увеличаване на вноса на месо не се прео-
долява тенденцията на задълбочаване на дисбаланса между 
животновъдното производство и нарастващите потребнос-
ти на месопреработвателната промишленост. 

Напоследък се очертава тенденция на увеличение на 
българския износ на масла от роза и лавандула.  

Почти се прекратява високоефективният ни износ на 
масло от мента, който преди 1989 г. възлиза на 10–50 тона 
годишно.  

Износът на розово и лавандулово масло се реализи-
ра в около 30 държави. Международните пазари на българ-
ско розово и лавандулово масло имат ограничена поглъща-
телна способност и са съсредоточени в почти едни и същи 
страни. Най-големи количества българско розово масло се 
изнася във Франция, Япония и Германия, а лавандулово 
масло – във Франция, САЩ, Германия и Англия. 

Географското местоположение на страната ни и ней-
ният умерен климат благоприятстват по-нататъшната спе-
циализация на производството и износа на етерични (розо-
во, лавандулово, ментово) масла.  
                                                

5 Статистически справочник, НСИ, С., 2016, с. 164.  
6 НР България – 89. Кратък статистически сборник, ЦСУ, С., 1990, с. 32. 
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За повишаване на конкурентоспособността на тези 
продукти на международните пазари е целесъобразно: 

• да се следва политика на планомерна оптимизация 
на площите на етеричномаслените култури; 

• да се подобрява техния сортов състав; 
• да се модернизират предприятията за производст-

во на етерични масла. 
Засега у нас се очертава трайно увеличение на из-

носа на слънчоглед и рапица. Тази тенденция е следствие 
на вече формиралото се в нашата страна монокултурно рас-
тениевъдно производство. 

Преди 1989 г. българският износ на слънчогледово 
семе е в ограничени количества и възлиза едва на 9 хил. 
тона годишно. 

През 2015 г. този износ достига стотици хиляди тона. 
Сегашният износ на българско слънчогледово семе и на ра-
пица е недостатъчно ефективен. Честото (през по-малко от 
четири години) засяване на една и съща поземлена площ с 
рапица води до намаляване на почвеното ѝ плодородие.   

При сегашното окаяно състояние на българското сел-
ско стопанство нашата страна се представя на международ-
ните пазари най-вече с износ на зърно (главно пшеница, 
ечемик и царевица).  

Както преди 1989 г., така и сега българският износ на 
зърно (в т.ч. и на пшеница) се осъществява на сравнително 
ниски цени и носи незначителни обществени ползи. Този из-
нос осигурява печалби предимно на местни и чуждестран-
ни търговци и спекуланти. 

Нарастването на износа ни на пшеница до голяма сте-
пен се дължи на извършената през 1990 г. у нас либерали-
зация на външната търговия и на появата на няколко ма-
фиотски групировки, чиито бизнес включва изкупуване и 
експорт на зърнени храни. Тези групировки се срастват с 
държавните структури и фактически установяват свой мо-
нопол върху външната ни търговия със зърно. Техни пред-
ставители изнудват българските зърнопроизводители и еже-
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годно изкупуват зърнената им продукция на безценица (по 
60–70 щ. долара на тон). После я пласират в чужбина (на 
цени, по-ниски от международните). Макар че изнасят бъл-
гарската пшеница на дъмпингови цени, местните и чуж-
дестранните зърнени босове извличат завидни печалби и 
напълно удовлетворяват личните и груповите си интереси. 
Под тяхна диктовка през 1998 г. са направени поправки на 
по-рано (1995 г.) приетия Закон за защита на земеделските 
производители. Премахната е разпоредбата за регулиране 
на производството на някои селскостопански стоки (в т.ч. 
на пшеницата) чрез поддържане на гарантирани изкупни це-
ни, осигуряващи известни печалби на земеделските произ-
водители. Така са открити възможности на местни и чуж-
дестранни спекуланти в своя изгода да определят цените на 
произвежданите у нас селскостопански стоки и да ограбват 
продукта на труда на българските селяни. Съществено се 
променят целите, задачите и механизмите на създадения по 
силата на посочения закон Държавен фонд (ДФ) “Земеде-
лие”. Босовете на въпросните групировки успяват да си из-
действат от правителствата и “експортни субсидии” (по 
10–20 долара на тон зърно). Тези субсидии са форма на уза-
конена кражба на народни пари, тъй като държавата трябва 
да компенсира, т.е. да дава експортни субсидии на изно-
сителите на селскостопански стоки само в случаите, когато 
изкупните цени са по-високи от тези на международните 
пазари. 

В общия пазар на ЕС българските зърнопроизводи-
тели трябва да спазват договорените и регламентирани па-
зарни отношения. Тяхната пшеница трудно се продава в 
страните – членки на ЕС, където изкупните цени на редица 
стоки са предварително определени и единни.  

В ЕС се води политика на ограничаване на субси-
диите за пшеничното производство. Изкупните цени на пше-
ницата се редуцират с оглед в недалечно бъдеще да бъдат 
изравнени с тези на световния пазар. При това положение 
родното зърнопроизводство ще остане екстензивно и не-
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конкурентоспособно. Българският пазар ще се насища с ка-
чествена и евтина пшеница от западноевропейски държа-
ви, където производителността на труда в зърнопроизвод-
ството неколкократно превишава тази, постигната у нас. 

Ето защо е целесъобразно да бъде открит простор за 
свободно развитие на производителните сили в българско-
то селско стопанство чрез създаване на снабдителни пре-
работвателни и търговски кооперативи на земеделски-
те производители (зърнопроизводители, градинари, ово-
щари, животновъди). По такъв начин те ще могат да се 
освободят от заробилите ги местни и чуждестранни лих-
вари, търговци и прекупвачи, които при преследването на 
егоистични и себични цели присвояват почти целия про-
дукт на селскостопанския труд и не позволяват да се из-
вършва модернизация и разширяване на нашето селскосто-
панско производство. 

През разглеждания период в нашата страна се про-
меня и съотношението между количествата на произвеж-
даните и изнасяните пресни и преработени селскосто-
пански стоки. 

Количеството на изнесените български цигари през 
1989 г. представлява над 80 на сто от производството им в 
страната; на гроздови вина – близо 70 на сто; на зелен-
чукови консерви – над 70 на сто, а през 2015 г. съответно – 
17 на сто, 59 на сто и 14 на сто. Тези данни показват, че 
българското селско стопанство все повече престава да бъде 
експортно ориентирано. Производството на селскостопански 
стоки постепенно се ограничава до обеми, които едва сти-
гат за задоволяване на потребностите на вътрешния пазар. 

Ситуацията от 80-те години на ХХ в. показва, че 
българското селско стопанство може да функционира 
пълноценно, ако е експортно ориентирано. За рационал-
но използване на обработваемата ни земя и за осигуряване 
на пълна и постоянна заетост на селското население е не-
обходимо значителна част от количествата на произвежда-
ните у нас основни стоки (зеленчуци, плодове, цигари, ви-
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на, консерви, етерични масла) да бъдат продавани на външ-
ни пазари.  

Съгласно с подписания (през пролетта на 2005 г.) 
Договор за присъединяване на България към Европейския 
съюз българското селско стопанство ще може да произвеж-
да продукти предимно за вътрешния пазар. Неговото раз-
витие ще се ограничава в рамките на определените от Цен-
тралното ръководство на Евросъюза квоти за размера на 
посевните площи на основните селскостопански култури, а 
също и за техните средни добиви и количествата на про-
извежданите основни селскостопански стоки. 

За страната ни е традиционен и икономически изго-
ден износът главно на: 

• пресни и преработени зеленчуци и плодове (вклю-
чително грозде); 

• тютюневи изделия; 
• гроздови вина; 
• етерични масла. 
Благоприятните почвено-климатични условия за от-

глеждането на тези и други топлолюбиви култури у нас, 
местните традиции и вековният практически опит дават на 
нашите производители не само естествени предимства, но им 
осигуряват изгодно положение на международните пазари. 

След присъединяването (2007 г.) на България към 
ЕС е трудно да се осъществява ефикасна международна спе-
циализация на нашето аграрно-промишлено производство, 
като се има предвид постигнатата във Франция, Холандия, 
Италия, Испания и други страни – членки на ЕС, висока сте-
пен на специализация на производството на пресни и пре-
работени плодове и зеленчуци, на грозде и гроздови вина. 
Международната специализация на производството на тези 
продукти у нас предполага създаване на общ аграрен пазар 
с Русия. Съгласие за създаване на такъв българо-руски па-
зар може и трябва да бъде дадено от правителствата на стра-
ните – членки на ЕС. 
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     ІХ. ПОЛИТИКА НА АДАПТИРАНЕ НА  
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ ОБЩИЯ ПАЗАР 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
1. Регулиране на български селскостопански  
     производства чрез квотната политика на 
     Европейския съюз 
Към края на 2005 г. Съветът на министрите на Евро-

съюза приема финансовата рамка за периода 2007–2013 г. 
на 27-те страни – членки на междудържавната общност, вклю-
чително България и Румъния. Решено е през тези седем 
години общият бюджет на Евросъюза да възлиза на около 
862,4 млрд. евро. Посочената сума представлява 1,045 на 
сто от брутния вътрешен продукт на страните членки. В 
нея количеството на селскостопанските субсидии е около 
293 млрд. евро (по 42 млрд. евро годишно), от които 8 млрд. 
са предвидени за стимулиране на развитието на земеде-
лието и селските райони на България и Румъния. Делът на 
селскостопанските субсидии в общия бюджет на ЕС преви-
шава една трета. 

Както е известно, бюджетът на ЕС се формира от 
постъпленията на неговите страни членки под формата на 
членски внос (над 1 на сто от техния БВП), процент от да-
нък добавена стойност (ДДС) и мита, събирани при тър-
говията с държави извън Евросъюза. После част от събра-
ните бюджетни пари се разпределят и предоставят на от-
делните страни членки по усмотрение на Европейската ко-
мисия, в която преобладават гласовете на големите акци-
онери като Германия.     

Парите, които се предоставят под формата на сел-
скостопански субсидии, са част от сумата (371 млрд. евро), 
предвидена за “запазване и управление на природните ре-
сурси”. Тази дейност обхваща: 

• развитието на селското стопанство и рибовъдст-
вото; 

• развитието на селските райони; 
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• прилагането на нови финансови инструменти за 
опазване и подобряване на околната среда.  

Сумата, която се изразходва за интервениране на 
аграрния пазар и за преки плащания на фермерите възлиза 
средногодишно на 40–50 млрд. евро. Посочената сума се счи-
та за “таван” (максимално количество) на селскостопан-
ските субсидии, които ежегодно се отпускат за стимулира-
не на развитието на аграрния сектор в ЕС. В нея са вклю-
чени и парите, предвидени за регулиране на производство-
то на памук и тютюн. Общият размер на селскостопанските 
субсидии представлява около 80 на сто от планираните раз-
ходи за запазване и управление на природните ресурси в 
Евросъюза. Останалите 20 на сто от паричните ресурси се 
предвиждат за ускоряване на развитието на селските райо-
ни. Това съотношение (80:20) трябва да се поддържа и ко-
гато във всяка страна – членка на Евросъюза, се влагат до-
пълнителни количества пари за развитие на земеделието и 
селските райони. Изискването е то да се запазва и когато се 
налага да бъдат увеличавани паричните средства за регули-
ране на селскостопанското производство (чрез интервенира-
не на аграрния пазар и преки плащания на фермерите). 

Съветът на министрите определя и тавана на поддър-
жаните в ЕС собствени парични ресурси на всяка страна 
членка. Планирано е тези ресурси да се запазят на текущи-
те им нива, възлизащи на 1,31 на сто от общия БВП. 

Бюджетът на ЕС за плановия период 2014–2020 г. 
на неговите сегашни 28 страни членки е над един трилион 
(1082 млрд.) евро. Близо една трета (около 357 млрд. евро) 
от тази сума е за субсидиране на земеделието (по около 50 
млрд. евро годишно).  

Осигуряването и управлението на парите, отпускани 
за развитие на земеделието и селските райони, се извършва 
предимно чрез два фонда – Европейски аграрен фонд за 
гарантиране и ориентиране (ЕАФГО) и Европейски агра-
рен фонд за развитие на селските райони (ЕАФРСР). Ос-
новните парични постъпления в тези фондове се получа-
ват от общия бюджет на ЕС. 
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Всяка страна – членка на ЕС, е задължена да създава 
законодателни, организационни и други условия за ефек-
тивно оползотворяване на предоставяните от посочените 
фондове финансови ресурси. Призвана е да отстоява финан-
совите интереси на междудържавната общност и да носи 
отговорност за издаваните сертификати, управлението, наб-
людението и контрола на финансовата система. Тази сис-
тема включва акредитирана разплащателна агенция и 
други координиращи органи. 

Само направените от разплащателната агенция рис-
кови разходи изцяло и безвъзмездно ще се финансират от 
Общността. Европейската комисия упражнява тотален конт-
рол върху изпълнението на общия бюджет и ясно определя 
задълженията на страните членки. 

С присъединяването (2007 г.) на България към ЕС у 
нас се формира нова система за регулиране и стимули-
ране на развитието на българското селско стопанство. 
В нея водеща роля имат ръководните органи на Евросъюза.  

Новата управленска аграрна система е протекцион-
на и с централизирано финансово планиране. Нейна правна 
основа е подписаният (през пролетта на 2005 г.) Договор за 
присъединяване на България към ЕС (по-специално съдър-
жащата се в него глава седма “Земеделие”). 

В този договор са определени насоките и мащабите 
на развитие на българското селскостопанско производство. 
Фиксирани са размерите на посевните площи в страната, 
производствените квоти, видовете селскостопански култу-
ри и животновъдни ферми, които ще бъдат субсидирани от 
фондове на ЕС. 

По силата на въпросния договор европейски фондо-
ве ще предоставят на нашата страна пари за селскостопан-
ски субсидии според определената максимална площ и 
средните добиви на полските култури. Засега тази площ е 
ограничена до 26,2 млн. декара, а средните им добиви – до 
290 кг/дка. 
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Европейските фондове няма да отпускат парични по-
мощи на земеделски производители, които отглеждат пол-
ски култури върху земи, превишаващи максималната за стра-
ната посевна площ, и за количествата селскостопански про-
дукти, получени над средния добив (290 кг/дка) от полски-
те култури. 

В договора са посочени и групите полски култури, 
които ще се субсидират: 

• зърнени култури (твърда пшеница, обикновена пше-
ница, ръж, ечемик, овес, царевица, сорго, сладка царевица); 

• маслодайни култури (соя, рапица, слънчоглед); 
• протеинови култури (грах, фасул, бакла, сладка въл-

чанка); 
• лен (семе); 
• коноп (семе); 
Преди 1989 г. у нас посочените полски култури за-

емат над 38 млн. дка, т.е. с 12 млн. дка повече, отколкото са 
площите, предвидени от ЕС. При условията на валутен борд 
и ограничен национален суверенитет тези (12 млн. дка) зе-
меделски земи могат да се използват предимно за отглеж-
дане на рапица и слънчоглед, а също и за пасища.  

Изключването на плодородни български земи от сис-
темата на селскостопанското субсидиране още повече за-
тормозява развитието на нашето селско стопанство. То губи 
експортната си ориентация. С произвежданите у нас хра-
нителни стоки се задоволяват предимно вътрешни нужди. 
Местните земеделски производители получават много по-
малки финансови помощи, отколкото европейските фондо-
ве дават на западноевропейските фермери. Изкуствено се 
повишава конкурентоспособността на западните стоки, 
включително и на българския пазар. 

Съобразно с определения размер на площите на пол-
ските култури, на получавания от тях среден добив и на 
още редица показатели през периода 2007–2009 г. Евро-
пейската комисия предостави на българското селско сто-
панство минимални парични ресурси. Тези пари представ-



 271 

ляват 25 на сто от равнището на директните плащания, ко-
ито са направени през 2007 г. в 15-те страни – стари членки 
на ЕС, и 30 на сто – през 2008 г. След това ежегодно се уве-
личава размерът на директните плащания на българските 
фермери с оглед, когато повечето от стопанствата им фали-
рат, да бъде постигнато изравняване на прякото субсиди-
ране с това на другите страни – членки на ЕС. 

Право на субсидии от фондове на ЕС имат земедел-
ски стопанства, които са регистрирани в съответните об-
щински и областни земеделски служби, а земите им са 
идентифицирани. В нашата страна на тези условия отго-
варят около 100–150 хил. земеделски стопанства, където се 
стопанисват общо 96 на сто от българските земеделски зе-
ми, включително мери и пасища. 

Не е предвидено от европейски фондове да се дават 
пари на наши животновъди под формата на преки субсидии 
за глава добитък. Животновъдните ферми получават такива 
субсидии за стопанисвана от тях земя. 

С прилагането на нови механизми на ОАП на Евро-
съюза продължава преследването на нейната “вечна” цел – 
осигуряване и поддържане на високи доходи на фермерите. 

Засега от европейски фондове се отпускат субсидии 
(20–30 лв./дка) на наши земеделски стопанства, които раз-
полагат с над 10 дка земя за отглеждане на полски култури 
или минимум 5 дка земя – за зеленчуци, овощни градини, 
лозя, картофи и тютюн. С тези суми може да се извърши 
оран или сеитба на житни или други полски култури. От-
пускането им е един вид гаранция, че ще се произведат сел-
скостопански продукти за поддържане на печелившия биз-
нес на местни и чуждестранни търговци и спекуланти. 

Посредством политиката на субсидиране на земе-
делските производители, съобразно с размера на използва-
ната земеделска земя, се стимулира развитието предимно на 
стопанствата, специализирани в отглеждането на зърнено-
житни и маслодайни култури. Тези стопанства разполагат 
със сравнително големи поземлени площи и високопроиз-
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водителни селскостопански машини, имат значителни въз-
можности за усвояване на парите, отпускани по линия на 
европейските фондове. В тях се реализира по-висок нетен 
(чист) доход от този на производителите на зеленчуци и 
животински продукти. Макар и субсидирано (на декар из-
ползваема земеделска земя), зърнопроизводството си оста-
ва нискодоходно и не може да осигурява получаваните срав-
нително по-високи печалби в стопанства, които отглеждат 
зеленчуци, овощни насаждения, лозя и други. 

Всичко това в много малка степен способства за прог-
реса на българското селско стопанство. Сумите, които по-
лучават българските земеделски производители (под най-
различни форми на държавно субсидиране), стигат колкото 
да се извършват някои от агротехническите практики и да 
се осигуряват основни хранителни продукти за оскъдно хра-
нене на населението ни. 

При определянето на общата сума на субсидиите, 
които европейски фондове отпускат на нашата страна, са 
взети за база получените през периода 1999–2002 г. произ-
водствени резултати, характеризиращи степента на разви-
тие на родното земеделие. Тогава то е в голяма стопанска 
криза вследствие на извършената преди това разрушителна 
“аграрна реформа” и поради въведения (1997 г.) валутен 
борд. До тази криза се стигна и след направените (1998 г.) 
поправки на приетия през 1995 г. Закон за защита на земе-
делските производители (ЗЗЗП). С тези поправки се огра-
ничава държавното подпомагане на земеделските произво-
дители и се премахва поддържането на гарантирани изкуп-
ни цени на продукти от полски култури, в т.ч. и на зърно. 

В ЕС земеделските производители, отглеждащи пол-
ски култури, се субсидират предимно чрез следните меха-
низми: поддържане на гарантирани изкупни цени на про-
извеждани селскостопански стоки; преки плащания (за спа-
зени агротехнически предписания и стандарти, орязани це-
ни и експортни субсидии, консервирани земи). Тези пари 
се дават по линия на т.нар. първи стълб на Общата аграрна 
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политика на ЕС. Нейният втори стълб е предназначен за 
развитието на селските райони, включително опазването на 
околната среда и диверсификацията на общественото про-
изводство. 

При положение че размерът на площите на нашите 
полски култури и на средните им добиви е силно редуци-
ран, българската държава получава значително по-малко 
селскостопански субсидии. Общата им сума се изчислява, 
като се умножат площите по средния добив от полските 
култури и се получава обемът на производството, за което 
се предоставят субсидии (определен брой евро на тон про-
дукция). 

Това е отразено с данните за субсидиите, отпуснати 
за България и Унгария1. Договорените с Евросъюза годиш-
ни селскостопански евросубсидии за унгарската страна са 
близо два пъти повече от тези, предоставяни на български-
те фермери, тъй като служителите на Комисията на Евро-
съюза определят на България максимално гарантирана площ 
26 млн. дка и добиви от зърнените култури 290 кг/дка, а на 
Унгария – съответно 35 млн. дка и 473 кг от декар.  
   Българските производители, отглеждащи полски кул-
тури, могат да получават от Евросъюза субсидии само за 
определен (до 290 кг) среден добив на декар. На тях няма 
да се дават субсидии за произвежданите над този добив ко-
личества продукти от отглеждани на полето селскостопан-
ски растения. Както е известно, такова ограничение не е 
поставено на фермерите в 15-те страни – стари членки на 
Европейския съюз, където средните добиви от основни зър-
нени култури (пшеница, ечемик, царевица) отдавна дости-
гат 400–800 кг на декар. 

При установената в ЕС система на субсидиране на 
отглеждащите полски култури отделните субсидии се от-

                                                
1 Симова, A. Икономическа интерпретация на правата и задълженията, 

произтичащи от  Договора за присъединяване на България към ЕС в областта на 
селското стопанство. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, 2005, 
№ 3, с. 9.  
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пускат предимно за тон произведена продукция. На нашите 
производители се дават субсидии за сравнително ниски 
средни добиви. Следователно предоставяните им общи су-
ми на единица площ ще бъдат неколкократно по-малки от 
тези на производителите от другите страни – членки на ЕС. 

За да получи право на определената в Комисията по 
земеделие на ЕС субсидия (66 евро на тон зърно), българ-
ският зърнопроизводител трябва да произведе един тон зър-
но от 4 дка зърнени култури (тъй като от тези култури му 
се признават средни добиви до 290 кг/дка). Същата сума се 
предоставя на западноевропейския фермер за около 1,5 дка 
зърнени култури, от които му се признават ежегодно доби-
ваните по над 700 кг зърно. 

В Договора за присъединяване на България към ЕС 
са посочени и наложените на нашата страна производстве-
ни квоти. Уточнени са паричните суми, които ще се пре-
доставят за спазени квотни договорености. Квоти са опре-
делени предимно за размера на площите, на средните доби-
ви и общото производство на основни полски култури. 

Засега квотата за размера на площта на твърдата пше-
ница у нас е фиксирана на 218 хил. дка, а на бобовите кул-
тури – на 180 хил. дка (преди 1989 г. в нашата страна еже-
годни са засявани варива на площ над 600 хил. дка). 

В рамките на ЕС е почти невъзможно да се осъщест-
вява специализация на нашата страна в производството и 
износа на твърда пшеница, въпреки осигуряваните преки 
плащания (25 евро на дка) на посевна площ на твърда пше-
ница, която се използва предимно за изготвяне на грис и ма-
каронени изделия и за подобряване на качеството на хляба. 
При държавния социализъм за повишаване на хлебопекар-
ните качества на произвеждания у нас хляб дори се внасят 
известни количества (200–300 хил. т годишно) твърда пше-
ница. Отглеждането на тази специфична култура става в оп-
ределени райони. 

През последните години в нашата страна ежегодно се 
засяват около 150–200 хил. дка твърда пшеница и се приби-
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рат около 60–70 хил. т зърно (среден добив – около 400 кг 
на декар). В Италия ежегодно се засяват с твърда пшеница 
14 млн. дка и се добиват около 4 млн. т зърно; в Испания – 
съответно 7 млн. дка и 1,2 млн. т; в Гърция – 6 млн. дка и 
1,2 млн. т; във Франция – 4,5 млн. дка и 2 млн. тона. Приве-
дените данни показват, че зърнопроизводителите в посоче-
ните държави осъществяват специализирано производство 
и задоволяват основните потребности от твърда пшеница 
на западноевропейските пазари. Главно към тези държави 
ще се насочват европарите, които ще се отпускат на произ-
водителите на твърда пшеница. 

Квоти (в рамките на които ще бъдат давани субси-
дии) са поставени и за други полски култури, чиито про-
дукти са търсени на западноевропейските пазари. Бъл-
гарски земеделски стопанства могат да получават опреде-
лени парични суми (30–200 евро) за тон продукция, чието 
ежегодно производство е до следните квотни количества: 

• дълго ленено влакно – 13 т; 
• късо ленено и конопено влакно – 48 т; 
• ориз – до среден добив 460 кг/дка (пълното плаща-

не на площ ще възлиза до 34,5 евро на дка). 
За продуктите, произвеждани над посочените крайно 

ограничени квоти, няма да се дават субсидии. Извънквот-
ните продукти, оставени без финансова подкрепа, са некон-
курентоспособни както на международните, така и на вът-
решните пазари. 

Съгласно с решенията на Съвета на министрите на 
страните – членки на ЕС, до 2010 г. българската държава не 
фигурира в дългосрочните планове на ръководните органи 
на Евросъюза за субсидиране и на определената годишна 
квота (9 хил. т) за производството на памук. В това произ-
водство се специализират предимно Гърция (където е пред-
видено ежегодно да се отглежда по 3,7 млн. дка памук) и 
Испания (850 хил. дка). Гръцките и испанските памукопро-
изводители ще получават от Евросъюза по 50–100 евро на 
декар, засят с памук. 
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Европейски фондове ще отпускат парични помощи 
и за произвеждани у нас сравнително малки количества тю-
тюни. Определената квота на българското производство на 
тютюн е около 47 хил. т, в т.ч. дребнолистен – 35 хил. т и ед-
ролистен – 12 хил. тона. Сега значителна част от посоченото 
квотно количество тютюн се изкупува и изнася в чужбина, 
включително от гръцки и американски фирми (“Сокотаб” и 
“Даймънд”). Останалото количество тютюн се пласира на 
вътрешния пазар. 

Както е известно, преди 1989 г. в нашата страна еже-
годно се произвеждат по над 120 хил. т тютюн. Над две тре-
ти от това количество се изнася във вид на суров тютюн 
или цигари срещу големи (за мащабите на нашата държава) 
валутни ресурси. 

Определената квота (47 хил. тона) за максимално 
производство на тютюн в нашата страна, е много по-мал-
ка от получените през 2003 г. тютюневи реколти в Тур-
ция (152 хил. т), в Гърция (121 хил. т) и в Италия (106 хил. т). 
Почти равна на българската квота е произведеното коли-
чество (44 хил. т) тютюн в Испания. 

Следователно приватизираната компания “Булгар-
табак” трудно може да възвърне глобалната си слава на во-
дещ производител и износител на тютюн и цигари. Това 
може да стане чрез осъществяване на протекционна аграр-
на политика, включително и като се прекрати порочната 
практика на изкупуване на силно субсидирани български 
тютюни от отвъдокеански и други чуждестранни фирми. 
Нашите тютюни, чиито цени съдържат субсидии, трябва да 
се изкупуват предимно от местни производители на цига-
ри, които фактически носят големи печалби. Така ще се съз-
дават предпоставки за превъзмогване на растящото негоду-
вание на данъкоплатците, субсидиращи чуждестранни из-
купвачи на тютюни, за избягване на реалната опасност от 
по-нататъшно свиване на българското тютюнопроизводст-
во и за запазване на поминъка на стотици хиляди българ-
ски граждани. 
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Сякаш ултимативно е наложена и квотата за произ-
водството на консервни сортове български домати. Тази 
квота е 156 хил. т (през 1989 г. у нас са произведени около 
500 хил. т домати за преработка). Размерът на субсидията е 
35,50 евро за тон произведени домати. Общата сума, която 
Европейската комисия отпуска на страната за отглеждане 
на консервни сортове домати е около 5,4 млн. евро. 

С приемането на ограничена производствена квота 
за домати у нас се блокират процесите на международна 
специализация на българската консервна индустрия. Пре-
небрегнати са вековните градинарски традиции на бълга-
рите и най-вече прекрасните почвено-климатични условия 
за отглеждане на зеленчуци в нашата страна. 

Почвените и климатичните условия у нас благопри-
ятстват развитието на зеленчукопроизводството. Страната 
ни не е изложена на опустошителни природни бедствия (ура-
гани, тайфуни). Още преди няколко века десетки хиляди бъл-
гарски градинари снабдяват други народи със зеленчуци. 
Отиват на гурбет в европейски и други страни, където съз-
дават едри градинарски стопанства и еснафства2. 

Както е известно през 1989 г. у нас се произвеждат 
над 800 хил. т домати, от които 80 хил. т се изнасят извън 
страната в прясно състояние. Същата година българското 
производство на стерилизирани зеленчукови консерви въз-
лиза на около 190 хил. т, от които 134 хил. т, или над 70 на 
сто се изнасят в чужбина. Това е показател за високата 
международна специализация на българската консервна 
промишленост. Не е случаен и фактът, че по това време в 
гр. Стара Загора и други наши градове е създадено и ус-
пешно функционира машиностроене, което изготвя маши-
ни и оборудване за преработка на зеленчуци и плодове. 

При ограниченото квотно производство на домати у 
нас не могат да се задоволяват потребностите на вътреш-
                                                

2 През 1930 г. броят на българските градинари, които са произвеждали 
зеленчуци по света е:  Европа – 8,542, Америка – 1880, Азия – 1233, Австралия – 9. Вж. 
Тодоров, М. Градинарството в България и приносът на градинарите, С., 2003, с. 75. 
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ния пазар на зеленчукови консерви. Българските зеленчу-
копроизводители са изолирани от пазарите на страните – 
членки на Европейския съюз. Отпуснатата им малка суб-
сидирана квота ги поставя в неизгодни позиции спрямо зе-
ленчукопроизводителите от страните, където е концентри-
рано производството на зеленчуци и зеленчукови консер-
ви в Европейския съюз. Например българската производ-
ствена квота (156 хил. т) за консервни сортове домати е 
7–8 пъти по-малка от тази на Гърция (1,211 хил.т) и на Пор-
тугалия (1050 хил. т)3, които са сходни на България страни 
(по брой на населението и размер на обработваемата земя). 

Практически това означава, че на Гърция и Порту-
галия ежегодно се отпускат от европейски фондове по око-
ло 40–43 млн. евро за отглеждане на консервни сортове до-
мати (срещу 5,4 млн. евро на България). Гръцките и порту-
галските фермери могат да интензифицират зеленчукопро-
изводството върху големи площи и да осигуряват субсиди-
рани и конкурентоспособни домати за преработка. В наша-
та страна градинарството и консервната индустрия задово-
ляват главно нуждите на местното население. Не е изклю-
чено след време собствеността и управлението и на тези 
стопански подотрасли и дейности да премине в ръцете на 
чужденци. Това засяга най-вече онези наши производители, 
които произвеждат домати и консерви над определената от 
Европейския съюз квота за нашата страна. Техните сто-
панства се развиват изцяло за своя сметка и трудно могат 
да оцеляват в острата конкурентна борба с производители-
те, субсидирани от Евросъюза. 

В системата на Европейския съюз нашата страна все 
още може да се специализира в производството на домати 
за прясна консумация. През 2015 общото производство на 
домати в 28-те страни – членки на ЕС, възлиза на около                  
17 млн. т, в т.ч. Италия – около 6 млн. т, Испания – близо 
                                                

3 Симова, А. Икономическа интерпретация на правата и задълженията, про-
изтичащи от Договора за присъединяване на България към ЕС. Сп. “Икономика и 
управление на селското стопанство”, 2005,  № 3, с.10. 
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5 млн. т, Португалия – 1, 4 млн. т, Гърция – 1 млн. т, Румъ-
ния – 500 хил. тона. 

В съседна Турция, която кандидатства за пълноправ-
но членство в ЕС, ежегодно се произвеждат по 11–12 млн. т 
домати, или над 70 % от общата годишна доматена реколта 
на 28-те страни членки на ЕС. Производството на зеленчу-
ци на Турция e около 27 млн. т годишно, или над 40 % от 
количествата (около 60 млн. т), които ежегодно се добиват 
в Евросъюза.  

Всепризнато е, че българските сортове домати зна-
чително превъзхождат по вкус и консистенция тези, про-
извеждани в посочените страни, което е предимство за из-
воюване на челно място на европейския пазар. 

В страната ни може да се организира крупно произ-
водство на пипер, краставици и арпаджик. 

Мизерни и безперспективни са и договорените кво-
ти за размера на площите на овощните градини и за обе-
ма на производство на плодове в нашата страна. Тези 
квоти са определени след безогледното унищожаване на 
повечето български овощни насаждения, без да се имат пред-
вид безспорните постижения и потенциалните възможнос-
ти на родното овощарство. Пожертвано е българското ово-
щарство. За пореден път е дадено съгласие за присъединя-
ване на България към Евросъюза на всяка цена. 

Договорена е национално гарантираната (субсиди-
раната) площ на черупковите плодове – орехи, бадеми, леш-
ници, шамфастък и рошкови. Квотата за площите на че-
рупковите плодове в нашата страна е определена на близо 
120 хил. дка (преди 1989 г. площите само на орехите са око-
ло 170 хил. дка). 

Договорена е и квотата на субсидираното произ-
водство на праскови за промишлена преработка. Тази 
квота е до 17,8 хил. т праскови годишно. Нейният обем е 
близо шест пъти по-малък от количеството (100 хил. т) на 
произведените през 1989 г. у нас праскови (половината от 
които преминават през промишлена преработка). Българ-
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ското производство на праскови за преработка се субси-
дира от европейските фондове с парични суми в размер на 
47,70 евро на тон.  

По отношение на квотата за консервни праскови съ-
що е проявена несправедливост спрямо българските ово-
щари. Размерът ѝ е близо 17 пъти по-малък от предоставе-
ното квотно количество (300 хил. т) праскови за консерв-
ната промишленост в съседна Гърция. 

Първите десетилетия на ХХІ в. прасковените насаж-
дения на ЕС са съсредоточени главно в Италия – 650 хил. дка; 
Испания – 490 хил. дка; Гърция – 420 хил. дка; Франция – 
120 хил. дка. Общото производство на праскови в тези дър-
жави е близо 2,8 млн. т, или 96 на сто от целия им добив в 
страните – членки на Евросъюза. 

Сега в нашата срана има около 40 хил. дка (през 
1989 г. – 117 хил. дка) прасковени насаждения, от които 
ежегодно се получават по около 30–35 хил. т плодове.  

Очевидно от ръководните органи на ЕС се отпускат 
повече производствени квоти и пари на държави членки, 
където е постигната висока концентрация и специализация 
на селскостопанското производство. Това още веднъж раз-
крива престъпния характер на провежданата след 1989 г. у 
нас неолиберална аграрна политика, довела до раздробява-
не и ликвидиране на големите български овощни градини. 

Доказателство за това е и състоянието на ябълко-
вото производство у нас. В сравнение с 1989 г. през 2015 г. 
площите на ябълковите насаждения у нас са намалени от 
240 хил. на около 50 хил. дка, а производството на ябълки 
е съкратено от 400 хил. на около 60 хил. тона. През този 
период са изкоренени и изгорени ябълкови дървета, които 
се отглеждат на стотици хиляди декара. Повечето от тях 
са в интензивни палметни градини, където на декар има 
по 100–150 дървета при 10–15 дървета на екстензивното 
овощарство. 

Преди 1989 г. у нас има около 250 хил. дка ябълкови 
масиви, от които се получават по над 1,6 т ябълки на декар 
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годишно. Днес с останалите малки по размер и нископро-
дуктивни (1000–1200 кг на декар) ябълкови насаждения, 
страната ни изпада в последната десетка на 28-те страни – 
членки на ЕС. 

 През второто десетилетие на ХХІ в. в страните – 
членки на ЕС, ежегодно се произвеждат около 14–15 млн. т 
ябълки. Сравнително най-големи количества ябълки се про-
извеждат в Полша – над 3 млн. т., Италия – над 2 млн. т, 
Франция – близо 2 млн. т, Гърция – 1,5 млн. тона. В нашата 
страна ябълковото производство (възлизащо на 50–60 хил. 
тона годишно) е в окаяно състояние. То се разширява и в 
други източноевропейски страни (Унгария и Румъния), 
където годишният добив на ябълки превишава съответно 
800 хил. и 500 хил. тона.     

Акцията за унищожаване на големите овощни ма-
сиви у нас е част от политиката на насилствено ликвиди-
ране на кооперативните земеделски стопанства, на разграб-
ване на тяхното имущество и на връщане на колективно сто-
панисваните земи на някогашните им собственици. Веро-
ятно унищожението на милионите плодоносещи ябълкови 
дървета в нашата страна е акт на мъст, задето техните пло-
дове са обществено, а не лично притежание. 

Все още има възможност за възраждане на производ-
ството и за увеличаване на износа на българските ябълки: 

• чрез субсидирани производствени квоти и преки 
плащания на фермерите;  

• чрез геополитически, ценови, кредитни, данъчни и 
митнически механизми. 

В бъдеще у нас е целесъобразно селскостопанските 
субсидии, които ще се предоставят на нашите производи-
тели, да се изплащат под формата на поддържане на гаран-
тирани изкупни цени на определени стоки. Така ще се 
стимулира растежът и развитието на крайно ограниченото 
родно селскостопанско производство.  

Въведените от ръководителите на ЕС преки фермер-
ски плащания за изпълнени технологични и екологични стан-
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дарти и предписания имат рестриктивен характер и спо-
собстват за намаляване на свръхпроизводството на храни в 
15-те стари държави – членки на междудържавната общ-
ност, пораждат корупция и засилват бюрократизма и во-
лунтаризма в системата на аграрния протекционизъм. 

В българското овощарство може да се увеличава и 
производството и износът на кайсии. По всяка вероят-
ност за тези плодове още дълго време ще има ниши на за-
падноевропейските пазари. 

През 2015 г. в страните – членки на ЕС, има около 
600 хил. дка кайсиеви насаждения. Те са съсредоточени 
главно в Франция, Испания, Италия, и Гърция. Общото го-
дишно производство в Евросъюза е над 500 хил. тона. 

В Турция има около 900 хил. дка кайсиеви насаж-
дения (или близо два пъти повече от тези на територията на 
28-те страни – членки на ЕС), от които ежегодно се доби-
ват близо 800 хил. т кайсии. В Румъния се отглеждат около 
40 хил. дка кайсиеви насаждения с около 43 хил. т годишно 
производство на плодове.  

Преди 1989 г. в нашата страна има близо 100 хил. дка 
кайсиеви насаждения, чиито добив е около 44 хил. т, а през 
2015 г. – съответно около 30 хил. дка и под 15 хил. тона. 
Както преди 1989 г., така и сега средният добив от нашите 
кайсиеви насаждения е около 400–500 кг/дка при 1–2 т/ дка 
във Франция, Испания, Италия, Гърция, Кипър и Турция.  

Средните добиви варират в зависимост от настъпи-
лите през годината климатични промени (кайсията измръз-
ва при температури над –17º С). По-нататъшното повиша-
ване на добивите от нашите кайсиеви насаждения може да 
се постигне чрез: 

• създаване на нови градини в най-благоприятните 
за развитие на кайсиевата култура райони и микрорайони 
на страната; 

• подобряване на агротехниката в кайсиевите на-
саждения; 

• обновяване на сортовия състав. 
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Кайсиевите плодове се използват както за консума-
ция в прясно състояние, така и за преработка (компоти, нек-
тари, сокове, сушене и дълбоко замразяване). Препоръчват 
се като диетични храни, при сърдечносъдови и чернодроб-
ни заболявания4. 

При преговорите за присъединяване на България към 
ЕС е договорена и квота за броя на българските овце и 
кози. В сектор “Овче и козе месо” на договора е опреде-
лено у нас да се отглеждат около 2 млн. броя животни. 

Засега не са предвидени квоти за производството 
на свинско и пилешко месо, за яйца и пчелен мед (за 
тези продукти не са планирани и директни плащания на 
производителите).  

2. Лимитиране на български селскостопански  
    производства чрез квотната политика на  
    Европейския съюз  
В Договора за присъединяване на България към ЕС 

нашата страна се задължава да спазва и производствени кво-
ти на силно регулирани производства на селскостопан-
ски продукти (мляко, грозде, вина, захарно цвекло). Обик-
новено това са производства, чиито обеми на селскостопан-
ски стоки значително превишават тяхното търсене в Евро-
пейския съюз. 

Характерно за тази група квоти е, че при евентуал-
ното им превишаване се налагат санкции от Централата 
на Евросъюза. Въпросните квоти са предимно на произ-
водства, чиито продукти отдавна са обект на протекции. С 
тяхното въвеждане се закрилят и облагодетелстват главно 
фермерите в 15-те страни – стари членки на Евросъюза, къ-
дето под различни претексти – редуциране на изкупните це-
ни и т.н., все още се увеличават големите квотни количества 
на посочените силно регулирани производства на селскосто-
пански продукти.  
                                                

4 Митов, П. и др. Овощарство. Академично издателство на ВСИ, Пловдив, 
1996, с. 333.  
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Посочените квоти се премахват, след като бъдат ра-
зорени съответните дребни фермерски стопанства в стра-
ните – нови членки на ЕС, включително България. В такъв 
момент на 1 април 2015 г. в Евросъюза са отменени квоти-
те на мляко.        

Съвсем друг подход се прилага при определяне на 
българската квота на площите на лозята. Размерът на 
тази квота е около 1,5 млн. декара. След признаването на 
българската  държава за пълноправна членка на ЕС квот-
ната площ 1,5 млн. дка може да бъде увеличена само с още 
1,5 на сто, т.е. с около 22,5 хил. декара лозя. В нашата стра-
на не е предвидено да се засаждат лозя над посочените квот-
ни площи. Възможностите за това са твърде ограничени, 
тъй като създаването на нови лозови насаждения поглъща 
много инвестиции, а над 90 на сто от циркулиращите пари 
у нас са притежание на чуждестранни банки, в т.ч. и от дър-
жави с конкурентоспособно лозарство. 

Към края на 60-те години на ХХ в. българските лозя 
са на площ около 2 млн. дка, от които 1490 хил. дка са за-
ети с винени сортове и 517 хил. дка  – с десертни. Тогава 
нашата страна е на едно от първите места в света по износ 
(над 100 хил. т годишно) на десертно грозде. 

Нашата страна може да изпълни определената квота 
1,5 млн. дка за максимална площ на лозя, като се засадят 
около 800–900 хил. дка млади лозови насаждения5. Сега 
две трети от лозята у нас превишават 20-годишна възраст. 
В близко бъдеще е малко вероятно да се постигне бързо 
обновяване на застаряващите лозови масиви. През послед-
ните години в страната ежегодно се засаждат едва по около 
50 хил. дка нови лозя. С тези темпове на засаждане на нови 
лозя у нас не може да се осъществява специализация на 
страната в производството и износа на грозде, гроздови 
вина и напитки за страните – членки на ЕС. Българските 

                                                
5  В началото на ХХІ в. общата площ на лозята в света възлиза на около 

80 млн. дка лозя. Вж. Брайков, Д., С. Панделиев и др. Лозарство. Пловдив, 2005, с. 9. 
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лозари и винари трудно се конкурират с колегите си от 
Франция, където през второто десетилетие на ХХ в. има око-
ло 8,0 млн. дка лозя и се произвеждат около 5 млн. т вина, 
Италия – 7,7 млн. дка и над 4 млн. т, Испания – 10 млн. дка и  
4 млн. т, Португалия – 2,5 млн. дка и 700 хил. т, Румъния – 
2 млн. дка и 400 хил. т, Гърция – 1 млн. дка и 280 хил. т,  
Унгария – 640 хил. дка и 260 хил. тона6. 

През 2009 г. у нас има около 1 млн. дка лозови на-
саждения, от които ежегодно се получават по 300–400 кг 
грозде на декар и съответно се произвеждат по 1,7–2 млн. 
хектолитра гроздови вина. 

Нашата страна годишно изнася над 800 хил. хек-
толитра гроздови вина. От Франция и Италия се изнасят по 
14–15 млн. хектолитра вина; Испания – 12 млн.; Порту-
галия – 2–3 млн.; Гърция – 400–500 хил. хектолитра. 

По-малко от половината от изнасяните български 
вина се насочват към страните – членки на ЕС. По-голя-
мата част от експорта ни на гроздови вина се доставя пре-
димно в Русия, Беларус, Монголия, Япония, Канада и дру-
ги държави извън Евросъюза.  

Очевидно изнасяните количества български вина 
трудно могат да се пласират само в ЕС, където отдавна са 
натрупани излишъци, наричани “винени езера”. Ето защо 
нашият износ на вина е нужно да се разширява на руския 
пазар, а също и в други държави, включително тези, на чи-
ято територия временно пребивават български граждани. 

Строго ограничена е и българската квота на про-
изводство на захар от захарно цвекло. В случай че тази 
нищожна квота (3500 тона) бъде превишена, добитата над 
квотата захар трябва да бъде изнесена извън на Европейс-
кия съюз. 

                                                
6 Производството на вина в света варира между 200–300 млн. хектолитра 

годишно. Близо 80 на сто от произвежданите количества вино се консумират в ев-
ропейските държави – 17 на сто в САЩ – 3 на сто в други страни. Вж. Брайков, Д., 
С. Панделиев и др. Лозарство. Пловдив, 2005, с. 10. 
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Посочената производствена квота за захар е толкова 
малка, че практически е невъзможно да бъдат разширявани 
символичните 10 хил. дка площи със захарно цвекло у нас. 
Това е в интерес на търговците, доставящи на приватизи-
раните държавни захарни заводи у нас сурова тръстикова 
захар. Квотата за този внос се запазва в размер на 200 хил. т 
сурова тръстикова захар годишно. Смята се, че това е изгод-
но и за захарните заводи (защото не се обременяват с про-
изводство, транспортиране и преработка на захарно цвекло). 

Всичко това е в ущърб на трудовите хора, тъй като се 
принуждават да купуват захар на твърде високи цени (два-
три пъти по-високи, отколкото през 80-те години на ХХ в., 
т.е. при държавния социализъм, когато нивото на работните 
заплати е почти равно на сегашното). Не е случаен и фактът, 
че през 1989 г. у нас потреблението на захар на човек от 
населението е близо 35 кг, а през 2015 г. – едва 7 кг. С ви-
соките изкупни цени на готовата захар се осигуряват ва-
лутни ресурси, които се използват и за закупуване на суро-
ва тръстикова захар от чужбина. Ежегодно се изразходват 
десетки милиони левове за внос на захар от захарна тръс-
тика, цвекло и химични чиста захароза. Вносът на захар в 
нашата страна се извършва главно от Бразилия, Салвадор и 
Гърция. Вероятно в угода на отвъдокеанския “закрилник” 
след 1989 г. у нас години наред се прекратяват доставките 
на много по-евтината захар от Куба. Преустановяват се и 
двустранните бартерни сделки на птиче месо срещу захар, 
които са икономически и социално изгодни за двата народа. 

В рамките на Европейския съюз България е една от 
малкото (включително и Естония) страни без собствено про-
изводството на захарно цвекло (в нашата страна още от на-
чалото на ХХ в. ежегодно са отглеждани стотици хиляди 
декари захарно цвекло и е съществувала организация, наре-
чена Съюз на цвеклопроизводителите7). 
                                                

7 На 17 септември 1922 г. в гр. Велико Търново е проведен конгрес на бъл-
гарските цвеклопроизводители, които разпръскват организираната от буржоазни ли-
дери масова демонстрация за сваляне на ръководеното от народния водач Алексан-
дър Стамболийски земеделско правителство. 
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Може да се предполага, че при определянето на сим-
воличната българска производствена квота на захар се удов-
летворяват предимно интересите на големите западноев-
ропейски държави – производителки на захарно цвекло. За-
сега в производството на захарно цвекло са специализира-
ни главно Франция, Германия, Полша, Англия и Италия. 
През 2013 г. производството на  захарното цвекло във Фран-
ция възлиза на около 34 млн. т, в Германия – на 23 млн. т, в 
Полша – на 11 млн. т, в Англия – на 8 млн. тона8. 

Сред страните – кандидатки за членство в ЕС, Тур-
ция е със сравнително най-големи площи, заети със захар-
но цвекло – 3,7 млн. декара. 

При положение че на българските цвеклопроизводи-
тели почти е “отнето” изконното право да отглеждат за-
харно цвекло, полагащите им се субсидии под формата на 
поддържани изкупни цени и преки фермерски плащания от 
еврофондовете вероятно ще се насочват към държавите с 
най-големи цвеклови площи.  

Следователно представителите на западноевропейс-
кия финансов и търговски капитал за сетен път демонст-
рират национален егоизъм, а трудовите хора се ощетяват с 
оправданието, че при определянето на мизерните производ-
ствени квоти се изхожда от достигнатото през 1999–2002 г. 
равнище на развитие на родното селско стопанство. 

В такава “захарна” обстановка българските нацио-
нални интереси могат да се защитят главно чрез прилагане 
на народополезна политика. Преди всичко е целесъобразно 
да се реституират и откупят приватизираните държавни за-
води, чиито собственици винаги стоварват своите управ-
ленски неудачи върху обикновените хора, като повишават 
цените на произвежданата захар. Нужно е също да се пре-
разгледа отпуснатата от ръководните органи на ЕС българ-
ска квота за производство на захар от цвекло. За да стане 

                                                
8 European Commission (Eurostat), Yearbook  2009, 2016. 
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равностоен партньор на Гърция, Унгария, Румъния и дру-
ги, България трябва да получи правото да отглежда захарно 
цвекло на площ 400–500 хил. дка. По такъв начин ще се от-
крият възможности за поевтиняване на произвежданата у 
нас захар и за осигуряване на работа и препитание на хи-
ляди трудолюбиви българи. 

Българската държава може да разчита не само на ЕС, 
но и сама да регулира и стимулира производството на за-
харно цвекло. Още при приемането (1995 г.) на ЗЗЗП и съз-
даването на ДФ “Земеделие” се приема да бъдат предоста-
вени бюджетни пари за поддържане на гарантирани изкупни 
цени на произвежданите у нас количества захарно цвекло. 

Към силно регулираните селскостопански производ-
ства в ЕС се отнася и определената за България 979 хил. 
тона годишна производствена квота за мляко. Това ко-
личество е два и половина пъти по-малко от ежегодно про-
извежданото до 1989 г. у нас 2,5 млн. т мляко. Характерно 
за тази квота е, че нашите животновъди нямат право да я пре-
вишават. При превишаване ръководните органи на ЕС могат 
да налагат строги и респектиращи икономически санкции, 
включително глоби в размер на десетки милиони евро. 

През средата на 80-те години на ХХ в. в ранния ЕС 
въвеждането на производствени квоти на неговите страни 
членки има за цел да бъде ограничено свръхпроизводство-
то на мляко и да се премахнат образуваните “планини” от 
краве масло. Тогава с определянето на млечни производст-
вени квоти се регулира общият им пазар на мляко и млечни 
продукти.  

През пролетта на 2015 г. този квотен режим се от-
меня, за да се установи пълно господство на западните транс-
национални компании на млечните пазари на страните – 
членки на ЕС. Това е направено под диктата главно на гер-
манските, френските и английските власти, които прокар-
ват експанзионистичните икономически интереси на собст-
вениците на кравеферми и млекопреработвателни предприя-
тия в своите държави.  
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След разширяването (2004 и 2007 г.) на Евросъюза 
на Изток квотният му режим се запазва главно за по-плавно 
ликвидиране на млечното говедовъдство в малките източ-
ноевропейски страни (включително България и Унгария) и 
за по-пълно завладяване на техните пазари от мощните за-
падни млекопреработвателни компании. За изминалите де-
сетина години в тези страни значително се намалява броят 
на кравефермите и на млеконадойните крави. Например 
през периода 2007–2015 г. в българската държава броят на 
кравефермите за добив на мляко е съкратен от над 100 хил. 
на 33 хиляди, или близо пет пъти. Млеконадойните крави  
намаляват от 315 хил. на 276 хиляди. В страната остават са-
мо 1500 кравеферми с по над 50 броя млеконадойни крави. 
През 2015 г. в тези кравеферми се отглеждат общо около  
60 хил. млеконадойни крави, или едва една пета от тога-
вашния общ брой на българските крави за мляко. Преоб-
ладаващият брой крави за мляко у нас се отглеждат в над 
22 хиляди земеделски стопанства с по 1–2 крави.  

При това положение в България е възможно ежегод-
но да се добива по 250–300 хил. т мляко за преработка и 
продажба на пазара. Това е десетина пъти по-малко коли-
чество на ежегодно произвежданото при социализма мляко 
(2,5 млн. т). За изхранване на местното население ще се 
доставят сухо мляко и млечни продукти от Германия, Хо-
ландия, Дания, Франция и други западноевропейски дър-
жави. След разширяването на ЕС на Изток в Германия бро-
ят на кравите се увеличава от 4,2 млн. на 4,3 млн., в Хо-
ландия от 1,5 млн. на 1,6 млн. Междувременно, освен в Бъл-
гария, броят на млеконадойните крави намалява и в Унга-
рия, Гърция и други малки държави – членки на ЕС.   

Прилаганата от ЕС политика на ликвидация на бъл-
гарското млечно говедовъдство и заставянето на българите 
да купуват този жизнено важен продукт от западни компа-
нии ясно показва трагичните последствия от еврочленст-
вото на българската държава. Това членство трябва да се 
предоговори или да бъде прекратено.    
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Българската държава трябва да възстанови своя су-
веренитет и в нея да се води народополезна политика. Тази 
политика включва механизми за коопериране и обединява-
не на малките животновъдни стопанства и ферми в нашата 
страна и формиране на координирани и ръководени от един 
център кооперативи за изкупуване, преработка и пласмент 
на мляко и млечни продукти.  

Целесъобразно е в нашата страна да се провежда про-
текционна аграрна политика, насочена към формиране и раз-
витие на единен и ефективен национален аграрно-промиш-
лен комплекс (НАПК). Неговите отрасли и производства 
трябва да съответстват на природните дадености и на броя 
на жителите в страната, да са взаимосвързани и да осигуря-
ват бърз научно-технически, икономически и обществен 
прогрес. 

Освен селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост, Националният аграрно-промишлен комплекс 
включва още десетки отрасли, производства и дейности – 
селскостопанско и продоволствено машиностроене, произ-
водство на минерални торове и препарати за защита на рас-
тенията и животните, мелиоративно и хладилно дело. Те 
трябва да са обект и на регионалната аграрна политика. У 
нас се декларира, че с предимство ще се прилага полити-
ката за развитие на местното земеделие и селския туризъм. 
Така нашите фермери ще бъдат заставяни години наред да 
работят за изплащане на внасяните от чужбина скъпи ма-
шини, съоръжения и други оръдия и предмети на труда. 

Международната специализация на нашия НАПК 
трябва да обхваща както производството и експорта на прес-
ни и преработени селскостопански стоки, така и на изде-
лията на машиностроенето и високите технологии, на про-
дуктите на агрохимичната и агробиологичната промишле-
ност. По линия на международната специализация и коо-
периране с Русия, Германия и други държави у нас може да 
се осъществява производство и износ на възли, детайли и 
готови машини и съоръжения за селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост. 
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В българското селско стопанство може да се осъщест-
вява вътрешноотраслова специализация, съобразена с него-
вите естествени предимства (климат, почви, човешки ресур-
си, традиции, опит). Специализираното производство на сел-
скостопански стоки трябва да отчита и тяхното търсене на 
международните пазари, включително в ЕС. 

Практиката показва, че в интерес на мнозинството 
от нашия народ е селското ни стопанство да се специали-
зира в производството на високодоходни продукти: 

• плодове и зеленчуци за прясна консумация; 
• преработени плодове и зеленчуци; 
• десертни и винени сортове грозде; 
• вина; 
• слънчогледово семе; 
• фъстъци; 
• овче месо и мляко; 
• млечни продукти; 
• памук; 
• тютюн и цигари; 
• етерични масла. 
Такава специализация на българското селскостопан-

ско производство може да се постигне и чрез по-нататъшно 
задълбочаване и разширяване на взаимоизгодното българо-
руско икономическо и научно-техническо сътрудничество. 
Посредством това сътрудничество може да се осигурява сво-
боден достъп на българските производители до руските па-
зари и да се разширява родното производство на пресни и 
преработени селскостопански стоки.  
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Х. СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА 
1. Политика на формиране на рационална 
    народностопанска структура 
Структурната политика е главно средство за форми-

ране на рационална и ефективна народностопанска струк-
тура, при която може да се осигурява постоянен растеж на 
брутния вътрешен продукт и да се повишава жизненото рав-
нище на населението. 

В отделните междудържавни интеграционни общ-
ности също се провежда структурна политика, която е на-
сочена към взаимно приспособяване и допълване на нацио-
налните стопанства на съответните държави. С помощта на 
нейните механизми се задълбочава международната специ-
ализация и профилирането на тези стопанства и се пости-
гат сравнително по-високи стопански резултати. 

Понятието народностопанска структура има соци-
ални, икономически и организационни аспекти. То включ-
ва: отраслова и териториална структура на общественото 
производство; структура на собственост върху земята и дру-
гите средства за производство; организационна структура на 
управление на стопанските организации и икономиката като 
цяло; структура на външнотърговския обмен на страната. 

Отрасловата структура се формира от самостоятел-
ни, но взаимосвързани отрасли, подотрасли и видове про-
изводства, които възникват в резултат от развитието на об-
щественото разделение на труда, от диференциацията и обо-
собяването на различните дейности. 

Териториалната структура изразява пространстве-
ното разположение на производителните сили в страната или 
в междудържавната икономическа общност, районирането 
на селскостопанските култури. 

Формирането и усъвършенстването на отрасловата 
и териториалната структура на националното стопанство се 
извършват под влияние на редица структурообразуващи 
фактори:  

• природни ресурси и условия;  
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• географско разположение на страната;  
• численост на нейното население;  
• равнище на развитие на обществените производи-

телни сили;  
• участие в международното разделение на труда. 
Природните ресурси и условия оказват пряко въз-

действие върху специализацията на селското стопанство и 
добивната промишленост, а косвено – върху обработващата 
промишленост. Затова в страните с благоприятни условия 
за отглеждане на селскостопански култури и животни и с 
богати залежи на полезни изкопаеми с предимство е целе-
съобразно да се развиват селско стопанство, добивна про-
мишленост и т.н., а също и свързаните с тях машиностро-
ителни и други промишлени производства. 

Решаваща роля за формирането на народностопан-
ската структура има човешкият фактор. В големите стра-
ни (с население над 100 млн. души) е възможно на сегаш-
ния етап на развитие да се формира близка до универсал-
ната структура на производството, която да включва почти 
всички отрасли и видове производства. 

В малките страни (до 10 млн. души) е нецелесъобраз-
но да се развива универсална народностопанска структура. 

През последните няколко десетилетия се ускорява 
създаването на нови отрасли и производства – атомно ма-
шиностроене, електроника, роботика, информатика, биотех-
ника и т.н., и се разширява номенклатурата на изделията 
им. Същевременно тези отрасли и производства се свързват 
помежду си икономически, технологично и организацион-
но и се образуват междуотраслови комплекси. В тях се 
включват всички видове дейности, свързани с производст-
вото и пласмента на даден краен продукт. В строителния 
комплекс се включват строителната индустрия, отраслите, 
които произвеждат строителни материали и техника за стро-
ителството, а също и съответните инфраструктурни подраз-
деления. 



 295 

В рамките на държавата отделните отрасли, между-
отраслови комплекси и стопански територии се интегрират 
и постепенно образуват единен народностопански комп-
лекс на страната. Неговата структура се разглежда на мак-
ро-, мезо- и микроравнище. 

Макроструктурата на народностопанския комплекс 
изразява съотношението и взаимната свързаност между ос-
новните уедрени отрасли: промишленост; селско стопанст-
во; строителство; услуги. В нея се включват и междуотрас-
ловите комплекси. 

Мезоструктурата характеризира основните отрасли 
на промишлеността и селското стопанство. Така машиност-
роенето включва автомобилна, електротехническа и метало-
обработваща промишленост; селското стопанство – растени-
евъдство и животновъдство; хранително-вкусовата промиш-
леност – мелничарска, фуражна, винарска, консервна и т.н. 

Микроструктурата изразява съотношението между 
отделните видове производства (в автомобилостроенето – 
производство на тежки и леки автомобили; в животновъд-
ството – говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птице-
въдство). 

При съвременното равнище на развитие на произво-
дителните сили центърът на преструктуриране на общест-
веното производство все повече се измества в неговата вът-
решноотраслова структура, т.е. в микроструктурата на сто-
панския комплекс. 

В страните и междудържавните общности протича 
процес на непрекъснато усъвършенстване на народносто-
панската структура. Това става по два начина – разширя-
ване на стари и създаване на нови по-ефективни отрасли и 
производства и ограничаване или прекратяване на разви-
тието на неефективни отрасли и производства. Настъпват 
количествени изменения в пропорциите между отраслите 
на народностопанската структура. За нейните качествени 
изменения може да се съди по равнището на производител-
ността на труда и научно-техническия прогрес в отделните 
отрасли. 
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Главната цел на структурната политика в дадена 
страна е да формира рационална народностопанска струк-
тура (съставена от взаимосвързани отрасли, подотрасли и 
видове производства, които осигуряват научно-технически 
прогрес и съответстват на съществуващите природни, тру-
дови и материални ресурси в страната). 

Критерий за оценка на рационалността на отраслова-
та структура на производството е неговата икономическа и 
социална ефективност. Икономическата ефективност може 
да се определя по растежа на БВП, съпоставен с производст-
вените разходи, а социалната – по степента на задоволяване 
на материалните и духовните потребности на населението. 

Рационалността на народностопанската структура не 
зависи от количествения състав на отраслите, т.е. от степента 
на нейната универсалност. Засега такава универсална струк-
тура имат Русия, САЩ и Китай, където са формирани някол-
ко стотици отрасли и подотрасли на националните стопанст-
ва. По-важно е да се постигне възможно най-високата сте-
пен на научно-техническия прогрес в отделните отрасли и да 
се произвежда евтина и висококачествена продукция. 

Съвременните богати държави до голяма степен дъл-
жат икономическите си успехи на целенасочено провежда-
на структурна политика. 

В тях последователно се осъществява държавно ре-
гулиране на общественото производство. В много дър-
жави (САЩ, Япония, Германия, Франция, Китай) се изпол-
зват различни механизми за усъвършенстване на производ-
ствените и технологичните структури. Умело се съчетава 
прилагането на планови, пазарни и административни под-
ходи, форми и методи. Държавните органи разработват и 
реализират дългосрочни и краткосрочни прогнози, плано-
ве и програми за структурно преустройство на производст-
вото, науката и техниката, които нямат директивен харак-
тер. Използват предимно икономически лостове (цени, данъ-
ци, лихви, субсидии, мита, фондове и т.н.) за въздействие 
върху стопанските организации, които функционират при 
пазарен режим, на пълна стопанска сметка и самоиздръжка.  
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Основен лост за усъвършенстване на производстве-
ната и технологичната структура са инвестициите. Чрез тях 
може да се форсира или забавя развитието на отделни от-
расли, подотрасли и видове производства. Инвестиционни 
ресурси могат да се осигуряват преди всичко по линия на 
държавни и регионални бюджети, от натрупвания в отдел-
ните стопански организации. Източници на инвестиции мо-
гат да бъдат и специални фондове, банки и чуждестранни 
инвеститори. 

2. Основни насоки на структурната политика в  
националните аграрно-промишлени комплекси  

В условията на съвременната научно-техническа ре-
волюция воденето на културно и високоинтензивно земеде-
лие предполага взаимосвързано и балансирано развитие 
на всички отрасли на аграрно-промишления комплекс  
(АПК) на страната. Тези отрасли могат да бъдат групира-
ни в три групи.  

Първа група – промишлените отрасли (транспорт-
но, селскостопанско и продоволствено машиностроене, агро-
химична, фуражна, микробиологична промишленост), които 
снабдяват селското стопанство и хранително-вкусовата про-
мишленост със средства за производство; мелиоративната 
дейност, селскостопанското строителство, материално-тех-
ническото обслужване на земеделието. 

Втора група – подотраслите на селското стопанст-
во (растениевъдство, животновъдство, рибовъдство, пчелар-
ство и бубарство).  

Трета група – хранително-вкусовата промишленост, 
първичната обработка на нехранителни селскостопански су-
ровини, складовото и хладилното стопанство, търговията 
със селскостопански стоки. 

В центъра на структурата на АПК са селското сто-
панство и хранително-вкусовата промишленост. Тези отрас-
ли образуват т.нар. продоволствен комплекс. 
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В страни с над 100 млн. жители е икономически 
оправдано да се формира и развива пълен набор (около 
80 броя) на отраслите, които пряко или косвено участват 
при произвеждането на пресни и преработени селскосто-
пански стоки. В големите държави невинаги се формира 
универсална отраслова структура на производството. В мал-
ките страни е полезно върху основата на международното 
разделение и кооперацията на труда да се развиват предим-
но онези промишлени отрасли и видове производства на АПК, 
които съответстват на производствената структура на тяхно-
то селско стопанство и хранително-вкусова промишленост. 

През периода 1960–1990 г. нашето селско стопанст-
во се специализира в производството и експорта на зелен-
чуци, плодове, грозде и тютюн. Създават се консервни, ви-
нарски и тютюнопреработващи предприятия, а също и ма-
шиностроителни заводи за тяхното оборудване с машини и 
съоръжения. 

Съобразно със спецификата на аграрния сектор на 
всяка държава се определят основните насоки на струк-
турната политика.  

Първа насока. Оптимизиране на отрасловата струк-
тура на аграрно-промишления комплекс.  

Оптимизирането на отрасловата структура на АПК е 
необходимо, за да се постигне такова съотношение между 
отделните му отрасли, което да осигурява безпрепятствено 
и ефективно производство на пресни и преработени земе-
делски продукти. В началото на ХХI в. относителният дял 
на общата продукция на отраслите от първа и трета група 
(хранително-вкусова промишленост, търговия и т.н.) на 
АПК на САЩ съставлява около 80–90 на сто, а у нас – едва 
40–45 на сто. Това показва, че в страни като България струк-
турната политика трябва се насочи към ускорено развитие 
на машиностроенето, маркетинга и други отрасли и дейнос-
ти на АПК. 

Втора насока. Усъвършенстване на структурата на 
заетите в основните отрасли и дейности на АПК.  
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В САЩ и в други индустриални държави процентът 
на заетите в първа, втора и трета група отрасли на АПК е 
приблизително 25:45:30. У нас, в Русия и в Унгария делът 
на заетите в първа и трета група отрасли на АПК не преви-
шава общо 25–30 на сто. 

Трета насока. Поддържане на рационално съотно-
шение между темповете на увеличаване на производство-
то на селскостопански суровини и изграждането на мощ-
ности за тяхната преработка.  

Международният опит показва, че трябва да се оси-
гурява съотношение 1:2 между годишните темпове на рас-
теж на производството в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост. Засега в повечето източноевро-
пейски страни този показател е приблизително 1:1,5. 

По тази причина в хранително-вкусовата промишле-
ност на някои източноевропейски страни се преработва са-
мо половината от произвежданата селскостопанска продук-
ция, докато в 15-те страни – членки на Европейския съюз, 
през промишлена преработка преминават над две трети от 
произвежданите селскостопански стоки.  

Оптимална структура трябва да се поддържа и меж-
ду производството на зърно и фуражната промишленост. 
Чрез създаване на високопроизводителна и качествена тех-
ника за фуражната промишленост и чрез изграждане на дос-
татъчно фуражни заводи ще се прекрати храненето на жи-
вотните с непреработено зърно и постепенно ще се намали 
неговото нерационално потребление. 

Един от основните проблеми в АПК на повечето стра-
ни е складовото стопанство. Поради недостиг на зърно-
хранилища, хладилно оборудване и складови площи се по-
хабява значителна част от получаваната реколта от зърно, 
картофи и зеленчуци1, а на пазара не се доставят целого-
дишно пресни плодове. 
                                                

1 През 1984 г. в Китай поради недостиг на зърнохранилища семейните сто-
панства не могат да пласират на пазара своите излишъци от зърнени храни и нас-
тъпва т.нар. “хамбарна криза”. Такива кризи възникват и у нас, когато се получават 
сравнително по-високи реколти от картофи и други продукти. 
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Четвърта насока. Рационална вътрешноотраслова 
структура на селското стопанство.  

Нужно е балансирано развитие на растениевъдство-
то и животновъдството и усъвършенстване на структурата 
на посевните площи. По традиция зърнените и зърнено-бо-
бовите култури заемат около половината от тях2.  

Зърнените култури заемат най-висок относителен дял 
в структурата на посевните площи, тъй като осигуряват ос-
новната и незаменима храна на населението и добитъка. 
Освен това в зърнопроизводството е постигнато сравнител-
но по-високо равнище на механизация и производителност 
на труда в сравнение с другите подотрасли на растениевъд-
ството. 

Пета насока. Усъвършенстване на структурата на 
външната търговия.  

Целта е да се очертае профилът на международната 
специализация на аграрния сектор на всяка страна, посте-
пенно да се подобри качеството и конкурентоспособността 
на селскостопанските стоки на международните пазари и 
да се повиши тяхната валутна възвръщаемост. 

3. Насоки на структурната политика  
    в Република България 
Общите (валидните за всички държави) насоки на 

структурната политика могат да се допълват съобразно със 
спецификата и социално-икономическите проблеми на вся-
ка страна. 

При определяне на основните насоки на структур-
ната политика в нашата страна трябва да се отчитат ней-
ните особености:  

• благоприятно географско разположение;  
• подходящи почвено-климатични условия за воде-

не на ефективно земеделие;  
                                                

2 Към края на ХХ в. относителният дял на зърнените и зърнено-бобовите 
култури в посевните площи на Унгария, Румъния и Полша е 60–70 %, на България, 
Германия, Русия, Чехословакия, Англия, Испания, Португалия и Франция – 50–60 %,  
на САЩ – 40 %, на Холандия – 25 %. 



 301 

• недостиг на подземни богатства;  
• сравнително ниска изходна икономическа база;  
• сравнително малко на брой население;  
• големи възможности за участие в международното 

разделение на труда.  
Съобразно с тези особености могат да се очертаят 

някои перспективни насоки на структурната политика 
в България. 

Първа насока. Стимулиране на развитието на взаи-
мосвързани отрасли и производства, които съответстват на 
съществуващите у нас природни и човешки ресурси.  

Втора насока. Постепенно ограничаване на разви-
тието на енерго- и материалоемките производства. 

Трета насока. Ускоряване на развитието на отрас-
лите, осигуряващи научно-техническия прогрес.  

Четвърта насока. Стимулиране на развитието на из-
бран “букет” от отрасли, които да формират профила на меж-
дународната специализация на нашия стопански комплекс.  

Пета насока. Превръщане на нашето стопанство в 
единен, взаимосвързан и добре балансиран аграрно-промиш-
лен комплекс. 

Усъвършенстването на дадена народностопанска 
структура е процес, който обикновено продължава мини-
мум 10–15 години. Нейното разрушаване обаче може да 
стане за кратки срокове, въпреки че отрасловата структура 
притежава инертност и в хода на възпроизводствения про-
цес се възпроизвежда. 

През 90-те години на ХХ в. в нашата страна почти 
изчезват цели отрасли на икономиката. В структурата на 
промишлената продукция чувствително намалява относи-
телният дял на електротехническата, електронната, маши-
ностроителната, металообработващата и хранително-вкусо-
вата промишленост. За сметка на тях се увеличава относи-
телният дял на химическата и нефтопреработващата про-
мишленост и на черната металургия. 
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Разрушаването на редица наукоемки отрасли и про-
изводства в нашата икономика коренно измени и струк-
турата на износа и вноса на стоки. В нашия износ преоб-
ладават продукти от енергоемки, материалоемки и замър-
сяващи околната среда отрасли – черни и цветни метали, 
азотни торове.  

В структурата на вноса значителен дял заемат сто-
ки, които нямат пряко отношение към технологичното об-
новление и модернизацията на нашето производство (кан-
целарски машини, радио- и телевизионни предаватели, леки 
автомобили). 

През посочения период се измени и географската 
структура на нашата външна търговия. Стокообменът 
се пренасочва от източноевропейските страни към държа-
вите – членки на Европейския съюз. Западноевропейският 
пазар се оказа твърде ограничен за българските стокопро-
изводители и не успя да погълне стоките, които преди са 
продавани в Русия и в другите източноевропейски държа-
ви. На този пазар се пласират предимно наши суровини. 

Неефективната отраслова и външнотърговска струк-
тура на нашето национално производство може задълго да 
се запази поради следните причини:  

• производството и износът предимно на енергоем-
ки и материалоемки суровини (чугун, желязо, мед, цинк и 
т.н.) трудно акумулират парични ресурси за преструктури-
ране на икономиката;  

• икономиките на страните – членки на ЕС, често из-
падат в рецесия, вследствие на която намалява търсенето на 
наши суровини;  

• налагащата се либерална търговия между страни-
те, която не позволява да бъдат използвани митнически и 
други ограничения за усъвършенстване на народностопан-
ската структура. 

В зависимост от финансовото състояние на страната 
се определят насоките на структурната политика:  

• стабилност на банковата система;  
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• количество на валутните приходи;  
• валутен режим;  
• размер на външния дълг;  
• величина на основния лихвен процент3;  
• инфлация.  
Според американския икономист и лауреат на Нобе-

лова награда Милтън Фридман инфлацията е “монетарно 
явление”, което възниква “единствено, когато количество-
то пари нараства по-бързо от продукцията4”. При разработ-
ването и реализацията на структурната политика следва да 
се изхожда и от покупателните възможности на населени-
ето, от относителния дял на чужденците в националното 
производство и от продажбите на чуждестранни стоки на 
местния пазар. 

На този фон се очертават и основните насоки на 
структурната политика в аграрния сектор на страната. 
Една от тях е създаването на предпоставки за по-ната-
тъшно развитие на едрото зеленчукопроизводство, ло-
зарство и овощарство. Върху тази основа трябва да се на-
товарят съществуващите мощности в преработващата про-
мишленост и да се осъществява тяхното обновление и раз-
ширяване. 

Структурната политика трябва да се насочва към при-
оритетно развитие на селскостопанското машиностроене, 
хранително-вкусовата, леката и фуражната промишленост, 
както и на мелиоративното и складовото стопанство. Една 
от нейните главни цели следва да бъде формирането на 
ефективен и жизнеспособен български аграрно-промиш-
лен комплекс. 
 
 
 
                                                

3 През 90-те години на ХХ в. в нашата страна се налага прекомерно висок 
лихвен процент (50–100 % годишно). Тази мярка се оправдава с фалшивата теория, 
че чрез повишаване на лихвените  проценти може да се “обуздава” инфлацията. 

4 Фридман, М. Немирството на парите, ИК “Дамян Яков”, С., 1994, 65–243. 
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ХІ. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 
1. Цели и принципи на данъчната политика 
С възникването на държавата нейните поданици пла-

щат данъци за издръжка на държавните органи и институ-
ции. Това са определени суми, които държавни чиновници 
вземат от гражданите съобразно с техните доходи и прите-
жавани имоти. 

Събирането на тези суми налага да се формира пос-
тоянно действаща данъчна система, която се състои преди 
всичко от закони, данъчна администрация, полиция, съд. 

Данъчната система трябва да има структури из цяла-
та страна, да регистрира и контролира всички данъкоплатци 
и да осигурява нужните постъпления в държавния бюджет. 
Нейното ефективно функциониране предполага придържа-
не към утвърдилите се в многовековната практика правила. 
Изисква се всяко лице да плаща точно определен, а не про-
изволен данък. Липсата на ясно и фиксирано облагане “на-
сърчава нахалството и благоприятства подкупността” на 
данъчните агенти1.  

Всеки данък следва да се плаща през онези периоди 
на годината, когато данъкоплатецът получава доход от своя 
бизнес. Събирането му може да става и на части. 

Повечето икономисти препоръчват да се изгражда 
ефективна данъчна система, като се съкращава и оптими-
зира броят на данъчните служители, чиито заплати поглъ-
щат част от данъчните постъпления в бюджета на страната. 

Начините на организация и функциониране на данъч-
ната система се определят от формите на държавно уст-
ройство на обществото и провежданата данъчна политика.  

Чрез тази политика се преследват две основни цели: 
• да се акумулират достатъчно парични ресурси в 

държавния и общинските бюджети на страната за поддър-
жане на висок жизнен стандарт на държавните служители, 
включително военни и полицаи; 
                                                

1 Смит, А. Богатството на народите. Партиздат, С., 1983, с. 802. 
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• да се създават условия за непрекъснато разширя-
ване на общественото производство и повишаване на него-
вата ефективност. 

Данъчната политика се ръководи от следните основ-
ни принципи: ниски данъчни ставки; необлагане на разхо-
дите за спонсориране и други дейности с данъци.  

Първи принцип. Ниски данъчни ставки. Вече е 
доказано, че хората не могат да плащат данъци, чийто общ 
размер превишава 20 на сто от техните доходи. След 1990 г. 
у нас този размер е неколкократно по-голям. По такъв на-
чин се съсипва нашето национално производство.  

Историята учи, че когато винаги се налагат високи 
лихви, рентни и данъчни ставки, настъпват дълбоки аграр-
ни кризи, а населението страда от недояждане. Както пише 
К. Маркс: “Опитайте да вземете от селяните продукта на тех-
ния селскостопански труд свръх определена мярка и въпре-
ки вашата жандармерия и вашата армия вие не ще успеете 
да ги приковете към тяхната земя”2.  

Очевидно данъчното облагане по ниски ставки е зна-
чително по-изгодно за народа и държавата. Така се откриват 
възможности за модернизиране и увеличаване на обществе-
ното производство, което (и при ниски данъчни ставки) ще 
осигурява повече парични постъпления в държавния бюджет. 

Втори принцип. Необлагане на разходите за спон-
сориране и други дейности с данъци. Трябва да се намалят 
данъчните задължения и на инвалидите, на семействата с по-
вече от две деца и на хората с повишени медицински разходи. 

Данъчната политика трябва да се основава и на още 
редица принципи: 

• общ режим на данъчно облагане на всички видове 
и форми на собственост; 

• регулиране и стимулиране на стопанското разви-
тие чрез въвеждане на диференцирана система от данъчни 
преференции в приоритетни отрасли, производства, дейнос-
ти и райони на страната; 
                                                

2 К. Маркс, Ф. Енгелс. Изд. на БКП, С., 1965 г., Съч., т. 19, с. 412. 
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• облагане на доходите на лихварите и рентиерите с 
по-високи данъци, отколкото тези на предприемачите. 

Посочените принципи на данъчната политика не се 
приемат еднозначно в отделните страни най-вече по отно-
шение за различните видове данъци. 

2. Видове данъци и такси 
За набиране на необходимите приходи държавите 

събират преки данъци (индивидуален данък върху общия 
доход и корпоративен данък върху печалбата) и непреки 
(косвени) данъци (данък върху добавената стойност и ак-
цизи и мита). Освен тях се налагат и имуществени данъци 
и такси (за сгради, земя, наследства и т.н.), както и данък 
обществено осигуряване. 

2.1. Преки данъци 
Данък върху общия доход. С този данък се облагат 

паричните и непаричните доходи на български и чуждест-
ранни граждани, придобити в страната. Обикновено не се 
облагат минималната работна заплата, пенсиите, стипенди-
ите и месечните добавки, обезщетенията и помощите за 
деца. Необлагаеми са сумите при плащанията при безрабо-
тица и еднократните социални помощи3. Диференцираното 
облагане на физически лица с данък върху общия им доход 
се извършва по определена скала. Ставките за платците са 
различни. 

“Плосък” подоходен данък. Облагане на всички 
граждани на държавата с една и съща данъчна ставка, не-
зависимо от техния доход. Този данък с ниска (10 %) став-
ка облагодетелства предимно собствениците на банки, заст-
рахователни и търговски компании.    

Корпоративен данък върху печалбата. Напоследък 
в нашата страна се намаляват ставките на този данък. Това 
е данък, който плащат юридически лица. 
                                                

3 
Закон за данък върху общия доход, ДВ, бр. 27 от 1991, бр. 38 от 1994, бр. 59 

от 1995, бр. 33 от 1996,  бр. 118 от 1997, бр. 110 от 2001. 
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Печалбата на дадена стопанска организация се уста-
новява по счетоводния отчет за приходите и разходите. По-
лученият финансов резултат се преобразува за облагане. Уве-
личава се със сумите, изразходвани свръх определените с 
нормативни актове за бизнес командировки, консумативни 
и представителни цели. Същевременно финансовият резул-
тат се намалява със сумите, похарчени за дарения и амор-
тизационни отчисления над данъчно признатите. 

През 2006 г. Народното събрание приема в нашата 
страна данъкът върху печалбата на данъчно задължените 
лица да бъде 10 на сто4.  

 Съгласно със Закона за корпоративното подоходно 
облагане с данък се облагат също дивидентите и доходите 
за дялово участие, наемите, лихвите, авторските възнаграж-
дения и други доходи. Определените у нас данъчни ставки 
на данъка върху печалбата не се различават съществено от 
тези в редица други държави. 

В началото на ХХІ в. у нас непрекъснато намалява аб-
солютният размер (по съпоставими цени) на приходите в дър-
жавния бюджет от данъка върху печалбата. Това се дължи 
главно на обстоятелството, че почти всички български банки 
и повечето наши заводи са приватизирани и са собственост 
на чужденци. Местното законодателство им позволява да си 
изнасят извън страната цялата печалба. Техни “научни” инс-
титути “доказват”, че за да има приток на чуждестранни ин-
вестиции и работа за простосмъртните българи, трябва едва 
ли не да бъде премахнат данъкът върху печалбата.  

2.2. Косвени данъци 
Данък върху добавената стойност. Събира ce при 

всяко прехвърляне на права върху стоки или извършване 
на услуги.  

                                                
4 
Закон за данък върху печалбата. ДВ, бр. 59 от 1996; Закон за корпоратив-

ното  подоходно облагане, бр. 115 от 1997; бр. 153 от 1998, бр. 110 от 2001, бр. 105 
от 2006, бр. 35 от 2015.  
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Не се облагат само освободените със закон и пред-
назначените за износ сделки. Размерът на данъка се опре-
деля, като върху стойността на сделката се начислява опре-
делен процент. Засега в страните – членки на ЕС, този про-
цент варира между 15 (Испания, Люксембург и Германия) 
и 25 на сто (Дания). В Белгия ставката на ДДС е 20 на сто; 
в Гърция и Италия – 19; в Холандия – 18; във Великобри-
тания – 17; в Португалия – 16 на сто5.  

Има и стоки като храните, енергията за отопление и 
осветление, водата, лекарствата, пътническия транспорт, 
книгите, вестниците и списанията, които са с нулеви или с 
намалени ставки на ДДС (под 5 на сто). 

Данъкът върху добавената стойност е пропорциона-
лен на стойността на стоките и услугите, независимо от 
броя на сделките, през които преминават. На всеки етап от 
производството или от пласмента на даден продукт данъкът, 
платен на предишния стадий, се приспада. Той остава в стой-
ността на продукта, закупен от крайния потребител. Този 
начин на данъчно облагане позволява на отделните държа-
ви да сближават и хармонизират ставките на ДДС. 

В рамките на ЕС постепенно се сближават ставките на 
ДДС в отделните страни, главно след 1992 г., когато се при-
ема директивата ДДС върху стоките да се събира в страната, 
за която са предназначени (независимо от техния произход).  

През 1994 г. ДДС се въведе и в нашата страна. Не-
говият размер е 20 на сто6. Засега е сравнително най-голе-
мият приходоизточник в нашия държавен бюджет.  

Акцизи. С този данък се облагат алкохолните на-
питки, цигарите, кафето и екстрактите от кафе, енергийни-
те продукти и автомобилите. Акциз се плаща и за хазарт-
ните игри, еротичните и порнографските произведения. Обик-
новено не се облагат с акциз стоките за износ. 
                                                

5 
Ленард, Д. Европейският съюз. Справочник, Изд. “Книжен тигър”, С., 

1996, с. 139. 
6 
Закон за данък върху добавената стойност. ДВ, бр. 90 от 1993, изм. в бр. 57 от 

1995, бр. 16 от 1996, бр. 56 от 1996, бр. 111 от 1997, бр. 64 от 1999, бр. 110 от 2001. 
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Дължимият акциз за местно производство се опре-
деля като процент върху продажната цена или абсолютна 
сума пари за всеки алкохолен градус (за ракия и други ал-
кохолни напитки). При внос акцизът се начислява като про-
цент върху митническата облагаема стойност с дължимите 
мита и такси. 

Събирането на акцизния данък се извършва по спе-
циално разработени тарифи за акцизите7. Във връзка с това 
се въвежда и система за контрол върху производството и 
търговията с цигари и алкохол чрез използване на съотве-
тен бандерол. 

Досегашният опит в ЕС показва, че е трудно да се 
постигне споразумение между държавите за сближаване и 
уеднаквяване на размера на акцизите. Данъчното облагане 
е твърде ниско в средиземноморските страни, където се про-
извеждат значителни количества вино и цигари. То обаче 
се поддържа на сравнително по-високо ниво в северните дър-
жави, където се води политика за ограничаване на тютю-
нопушенето и употребата на алкохол, а също и за увели-
чаване на бюджетните постъпления от акцизния данък. 

3. Данъчни облекчения на българските 
     земеделски производители  
В повечето европейски страни е установен облекчен 

режим на данъчно облагане на земеделските производи-
тели. При облагането на физически лица с данъци едновре-
менно се използват два подхода: в зависимост от техните 
действителни приходи или по предварително договаряне 
(договорна система). Широко е застъпена и системата на 
прогресивно нарастващия данък. Като правило поземлени-
те собственици не се облагат с данък върху земята или пол-
зват редица данъчни облекчения. В Италия не съществу-
ва поземлена данъчна система. От данък са освободени 
собствениците на обработваеми земи във Великобритания 
                                                

7 
Закон за акцизите. ДВ, бр. 58 и бр. 70 от 1995; бр. 21 и бр. 56 от 1996; 

бр. 153 от  1998, бр. 110 от 2001, бр. 34 от 2006. 
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и Холандия. В Германия размерът на данъка се изчислява 
на база капитализирана стойност на земята. В Белгия по-
землените данъци, които събират държавните и общински-
те органи, възлизат на 30–40 % от приходите по кадастъра. 

Данъчни облекчения на земеделските производи-
тели в нашата страна: 

• Земевладелците у нас засега не плащат данък 
върху земеделските земи. Земеделските земи се облагат с 
данък върху наследството. Данъчната им оценка се опре-
деля, като площта на имота (в квадратни метри) се умножи 
по базисната оценка, коригирана с коефициент за местопо-
ложение8.  

В Закона за местните данъци и такси са включени 
специални таблици с базисни оценки (лв./кв.м) по катего-
рии земя (ниви, трайни насаждения, ливади и пасища). Оп-
ределени са коефициенти за поливни условия и местополо-
жение на земята, с които се умножава базисната ѝ оценка. 

• Земеделските производители се освобождават от 
данък върху общия доход, получаван от производството 
на растителна и животинска продукция. Това данъчно 
облекчение се отнася и за арендаторите, които арендуват 
земи на въведени във владение земевладелци.  

• Не се облагат с данък доходите на собственици, 
получени от рента за отдадена под аренда земеделска земя. 

• Не се облага с данък доходът от пчелни кошери, 
чийто брой е равен на членовете на домакинството. Ко-
гато броят им е до два пъти по-голям от броя на членовете 
на домакинството, данъчното вземане за доход от всеки ко-
шер е в половин размер. 

• Редица отстъпки са направени и в данъчното 
облагане на земеделските кооперации9. Правото на зе-
меделските кооперации да не плащат данък върху печал-
бите е заложено в приетия през 1996 г. Закон за данък вър-
ху печалбата.  
                                                

8 Закон за местните данъци и такси, ДВ, бр. 37 от 1996 г. 
9 ДВ, бр. 57 от 1995 г. 
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В закона е въведен целеви подход при данъчните 
облекчения, като се прави т.нар. “преотстъпване” на данъка 
върху печалбата за републиканския бюджет.  

Половината от паричните суми на преотстъпения да-
нък остават в кооперациите и може да се използват за ин-
вестиции и субсидии. Другата половина се насочва към На-
ционалния кооперативен съюз и може да се изразходва също 
под формата на инвестиционни кредити и субсидии (някол-
ко години по-късно тези данъчни облекчения се премахват). 

• Земеделските производители ползват известни 
данъчни облекчения и по Закона за акцизите. Не им се 
начислява акциз при производство на вино и ракия от соб-
ствени суровини и материали за лично потребление в раз-
мер на 400 литра вино и 2000 алкохолни градуса ракия го-
дишно на семейство.  

Защитата на нашите земеделски производители пред-
полага въвеждане на прилаганите в ЕС методи и начини на 
данъчно облагане на акцизни стоки. Облагането на вината 
и спиртните напитки трябва да става на основата на алко-
холен градус. Начисляването на такъв акциз се основава на 
обективен критерий – при еднакви условия се поставят и про-
изводителите, и вносителите на вина и спиртни напитки. 

Същевременно трябва да се диференцира акцизният 
данък и на различните видове цигари съобразно с тяхното 
качество. Акцизните ставки трябва да се определят в зави-
симост от съдържанието на тютюна, от вкуса и от външния 
вид на цигарите, опаковките и други показатели. 

През 1995 г. в нашата страна са освободени от ДДС 
сделките с редица земеделски стоки – хляб (пшеничен и 
ръжен), прясно краве мляко, кисело мляко, краве сирене. 
Такова данъчно облагане отдавна се прилага във Вели-
кобритания. С нулеви или с намалени ставки се облагат 
много продукти, включително храни, детско облекло и кни-
ги. На тези данъчни преференции се противопоставят Да-
ния и други страни – членки на ЕС, където начисляването 
на ДДС за всички стоки се извършва по единна ставка. 
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Правителството на Великобритания заплашва, че ще нало-
жи вето на всякакъв опит да бъде отнета възможността за 
прилагане на нулеви данъчни ставки в страната. 

Изглежда тази политика се оказа неприемлива за оп-
ределени среди у нас и през 1998 г. по предложение на пра-
вителството в Народното събрание се изменя Законът за 
ДДС. Сега този данък се начислява и на жизнено необхо-
димите продукти – хляб, мляко, сирене, както и на учебни-
ци, дърва за огрев на населението и др., което чувствител-
но повишава техните цени. 

В началото на 2008 г. у нас започна да се прилага за-
конът за т.нар. “плосък”, т.е. еднакъв за всички български 
граждани данък върху общия доход. Този нисък (10 %) да-
нък върху доходите на данъкоплатците облагодетелства  раз-
положените на българска територия чуждестранни (предим-
но американски, израелски и турски) собственици на бан-
ки, предприятия и търговски вериги, които под формата на 
“чуждестранни инвеститори” завладяват местния паричен 
и стоков пазар. Въведен е от партиите, които управляват то-
гава държавата – Българска социалистическа партия (БСП), 
Национално движение Симеон Втори (НДСВ) и Движение 
за права и свободи (ДПС). Инициатори за въвеждането му 
са сътрудниците на финансираната от САЩ “неправителст-
вена” организация, наречена Институт за пазарна икономика.  

По всичко личи, че представителите на чуждестран-
ния капитал у нас нямат намерение да осигуряват финан-
сови ресурси за развитие на българската наука, образова-
ние и здравеопазване и за повишаване на пенсиите на ми-
лионите пенсионери. Заедно с местни мафиоти и олигарси 
те налагат данъчен модел, при който още повече се засил-
ват процесите на разслояване на обществото на малцина 
супербогати и милиони бедни и мизерстващи хора. 

След 1989 г. представители на отвъдокеанския финан-
сов капитал използват продажни медии и хиляди разполо-
жени у нас проамерикански “неправителствени организа-
ции” за очерняне и отричане на централно планираната 
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данъчна и пенсионна политика в земеделието на социа-
листическа България. Те се стараят да представят бялото 
за черно и да насъскват младежта срещу упражняваната по 
онова време от комунисти и земеделци работническо-сел-
ска държавна власт.  

За дискредитиране на социализма сред младите поко-
ления българи се разпространява митът, че в Царство Бъл-
гария е имало огромен пенсионен фонд. Често се повтаря 
лъжата, че парите му изчезват след овладяването (1944 г.) 
на държавната власт от комунистите. Никой обаче не назо-
вава приблизителното число на количеството пари, които е 
имало в този прословут фонд. Нищо не се споменава и за 
източниците на парични постъпления в него. Игнорира се 
фактът, че до 1944 г., т.е. до победата на социалистичес-
ката революция у нас, броят на пенсиите е под 200 хиляди, 
а през 1989 г. – над 2,3 милиона (през 2015 г., когато броят 
на нашето население е почти равен на този до 1944 г., бъл-
гарските пенсионери наброяват над 2,2 млн. души). Тогава 
половината от пенсиите у нас са военноинвалидни, т.е. на 
граждани, жертви на войните, водени от поставените на 
българския престол германци – цар Фердинанд и неговия 
син цар Борис ІІІ. Към края на Втората световна война 
(1941–1945 г.) годишните парични постъпления във фонд 
“Пенсии” достигат около 2 млрд. обезценени, хиперинфла-
ционни лева10 (тогава, по разкази на моя баща, разположе-
ните на българска земя десетки хиляди германски войници 
и офицери “купуват” от селяните по десетина яйца за торба 
новоотпечатани лева). Всяка година в пенсионния фонд се 
поддържа минимално положително салдо (приходи минус 
разходи), поради което е почти невъзможно да се натрупат 
големи парични ресурси.  

 
 
 

                                                
10 Статистически годишник на царство България, С., 1942, 718–720; Статис-

тически годишник на НРБ, С., 1947–1948, 250–251. 
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ХІІ. ПРИВАТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА 
1. Цели на приватизационната политика 
През 80-те години на XX в. в редица водещи запад-

ни държави започва повсеместна приватизация на държав-
ната собственост. Това е обективен процес на преобразу-
ване, на трансформация на значителна част от държавните 
предприятия и банки в частни. Този процес започва да се 
осъществява най-напред в страните с пазарна икономика, 
но по-късно обхваща и други държави (без Китай и Куба). 
Постепенно на приватизацията започва да се гледа едва ли 
не като на панацея за решаване на натрупаните глобални 
социално-икономически проблеми на човечеството. Само 
през последните две десетилетия от ХХ в. в над 100 страни 
се приватизират повече от 10 хил. държавни предприятия 
(без да се смятат хилядите малки магазини и компании от 
сферата на услугите, които преминават в ръцете на частни 
владелци). 

 Постепенно приватизацията става елемент на ико-
номическата политика1. Превръща се в елегантно и ефикас-
но политическо средство за присвояване на съществуващата 
държавна собственост и смяна на нейните форми. По това 
време вече се създават редица предпоставки за възник-
ване и провеждане на приватизационна политика.  

Първа предпоставка. Формиране на мощни дър-
жавни сектори в повечето държави.  

В държавните сектори (освен традиционните дей-
ности – пощи и съобщения, жп транспорт и т.н.) функцио-
нират отрасли и производства като енергетика, машиност-
роене, телекомуникации, аерокосмически комплекси. Тези 
сектори започват да се образуват през 20-те и 30-те години 
на ХХ в., но в западните държави значително се разширя-
ват след Втората световна война.  
                                                

1 Преди да се формира цялостната приватизационна политика са правени 
някои откъслечни  продажби на държавни предприятия. Така през 70-те години във 
ФРГ са продадени част от  акциите на държавната авиокомпания “Луфтханза”, през 
1977 г. във Великобритания лейбъристкото правителство пуска на пазара акции на 
“Бритиш петролиум”. 
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Държавните сектори се формират по два начина:  
• национализация на частни банки, фабрики и мини;  
• създаване на нови държавни предприятия. 
Сравнително мащабна национализация се извършва 

след 1917 г. в Русия. Тази мярка се прилага и в редица за-
падноевропейски държави – Франция, Англия, Ирландия, 
Италия. След Втората световна война в тях е извършена на-
ционализация на крупни частни предприятия, включител-
но за добив на петрол, руди и електроенергия. 

През 1945–1946 г. населението на Франция одобря-
ва антикапиталистическата програма на Националния съвет 
на съпротивата, вследствие на което се конфискуват богат-
ствата на големи монополисти, в т.ч. средства за производ-
ство, източници на енергия и подземни богатства. По този 
начин монополистите се наказват за това, че по време на 
Втората световна война трупат богатства, предавайки на-
ционалните интереси на Франция2. 

През 1981 г. управляващите френски социалисти из-
вършват най-голямата в историята на страната национали-
зация. В процеса на практическа реализация на идеите за 
държавен дирижизъм се национализират десетки големи 
електрически и други компании.  

Днес държавните предприятия на отделните западно-
европейски държави осигуряват между 6,5 и 40 на сто от 
брутния вътрешен продукт (Италия – 33 %, Франция – 25 % 
и Испания – 20 %).  

Съвременната държавна собственост има безспор-
ни предимства: 

• служи като източник на ресурси за изграждане на 
крупни обекти и приоритетно развитие на дадени клонове 
от науката и техниката; 

• използва се за решаване на важни социално-ико-
номически задачи: развитие и поддържане на отрасли и про-

                                                
2 Виноградов, В. Приватизация: Опыт Франции на фоне глобальных тен-

денций. Сп. МЭ МО, 1996, № 10, с. 32. 
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изводства, които са необходими на обществото, но неприв-
лекателни за частния капитал;  

• осигуряване на нормално функциониране на инфра-
структурата;  

• предоставяне на известни преференции на населе-
нието в сферата на образованието, здравеопазването и со-
циалното осигуряване;  

• устройване на безработни по пътя на финансиране 
на различни държавни проекти. 

Тези предимства на държавната собственост се от-
крояват особено в епохата на индустриализация, при граж-
дански и освободителни войни и други екстремни ситуа-
ции. 

Втора предпоставка. Информационната научно-
техническа революция.  

През 80-те години на ХХ в. се появява потребност 
от по-рационално използване на съществуващата държав-
на собственост. Започва внедряване на компютърна техни-
ка и информационни системи, модернизация и преструк-
туриране на държавните предприятия. Това става бавно 
поради някои особености на държавната собственост. 
Една от тях е, че този вид собственост има двояк характер. 
Формално юридически държавната собственост е общо-
народна, тъй като юридически всички граждани в страна-
та се смятат за съсобственици на държавните средства за 
производство. Фактически обаче функциите на собстве-
ността (владение, ползване, разпореждане, управление) се 
реализират от държавните органи и техния апарат. То-
зи апарат управлява държавната собственост и проявява 
стремеж към преразпределение на националното богатст-
во в своя полза3.   

                                                
3 Един от героите на съветската художествена литература характеризира 

обществените отношения в Русия преди Октомврийската революция (1917 г.) и през 
30-те  години на ХХ в., когато се установява т.нар. държавен социализъм, по след-
ния начин: “По-рано е било лесно само на онзи, който е имал пари, сега – на онзи, 
който има власт”. Вж. Рыбаков, А. Дети  Арбата. Изд. “Ташкент”, 1989, с. 29. 
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Непосредствените производители владеят държавни-
те средства за производство, без да могат по своя воля да се 
разпореждат с тях и да използват продукта на своя труд. Те 
гледат на държавната собственост като на чужда, “ничия”. 
Владението е само една от простите функции на собстве-
ността. Като категория то се отличава от нея.  

Главно поради двоякия характер на държавната соб-
ственост всяко нейно съприкосновение с частни фирми и 
създаване на смесени държавно-частни стопански органи-
зации води до корупция. 

Държавната собственост трудно се реализира и в 
системата на международното сътрудничество (дори през 
периода 1949–1991 г., когато функционира създадената от 
източноевропейските страни организация Съвет за иконо-
мическа взаимопомощ)4. 

Трета предпоставка. Появата на международна 
финансова и политическа олигархия начело с Федерал-
ния резерв на САЩ и своеобразните му филиали ( Меж-
дународен валутен фонд и Световно банка).  

Към тази олигархия принадлежат национални сто-
пански елити (включително и от източноевропейските дър-
жави), собственици и ръководители на международни фи-
нансови и търговски организации, на транснационални и 
многонационални корпорации. Представителите на тази оли-
гархия (за разлика от техните предшественици в минали оли-
гархични формирования) разполагат с технически и транс-
портни средства, които им позволяват да поддържат преки 
и постоянни връзки помежду си, да упражняват влияние и 
власт навсякъде по света. Тях ги обединява общият интерес – 
съвместно да владеят и да се разпореждат с националните 
финансови, материални и човешки ресурси. Това предпола-
                                                

4 Повече от 20 години (1969–1992) в Коми се извършва общ дърводобив от 
две отделни бюджетни организации – българска и руска. Главно поради закостеня-
лостта на  държавната собственост и  груповите интереси на разпореждащия се с 
нея държавен апарат представителите на страните не успяха да се споразумеят за създа-
ване на съвместно модерно и самофинансиращо се  дърводобивно предприятие. 
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га премахване на държавната собственост и на държавния 
монопол върху природните богатства (земя, петрол, руди, го-
ри) и външната търговия, чрез които се осигурява нацио-
нална независимост, изисква “разрушаване” на държавните 
сектори в отделните държави, от които патриотичните пра-
вителства черпят ресурси за водене на самостоятелна по-
литика.  

Представителите на финансовата олигархия се стре-
мят към приватизация на държавната собственост и по дру-
ги мотиви:  

• да станат собственици на конкуриращите ги дър-
жавни предприятия;  

• да бъде ликвидиран държавният сектор и средства-
та от държавния бюджет да се насочват към частни фирми;  

• чрез ограничаване на функциите на държавата и 
свиване на държавните разходи да се предизвика намалява-
не на данъчните задължения на частния сектор. 

Във връзка с това се изразходват огромни парични 
ресурси за лансиране на политици и държавни чиновници, 
които се поставят в услуга на частния капитал. 

Навсякъде по света в полза на приватизацията на 
държавната собственост се изтъкват сходни прагматични, 
идеологически и популистки съображения. Твърди се, че 
закупилите такива предприятия ще влагат “свежи пари” за 
иновации (нововъведения) и създаване на нови работни мес-
та. На гражданите гласоподаватели се внушава, че привати-
зацията ще ги направи акционери и съсобственици на пред-
приятия и така ще могат да получават допълнителни дохо-
ди. Поставя се под съмнение икономическата ефектив-
ност на държавните предприятия. Изтъква се, че частни-
те фирми превъзхождат държавните предприятия със срод-
на дейност по основните микроикономически показатели – 
рентабилност и производителност на труда на един зает в 
производството. 

В западната литература се привеждат факти, които 
по безспорен начин доказват, че по издръжка на единица 
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продукция множество държавни предприятия отстъпват на 
частните от съответния бранш. Други изследователи свиде-
телстват, че в редица отрасли държавните предприятия са 
значително по-рентабилни от частните. 

Напоследък се признава, че сравняването на микро-
икономическата ефективност на предприятията не дава пред-
става за големите социално-икономически задачи, които из-
пълнява държавният сектор. Подчертава се, че това се пра-
ви с цел да се дискредитира държавното предприемачество. 

В източноевропейските страни приватизационната 
политика се води за разрушаване и премахване на същест-
вуващата социално-икономическа система на държавен со-
циализъм. Печалбите на държавните предприятия вместо 
да постъпват в държавния бюджет се пренасочват към смет-
ките на онези, които ги управляват и свързват с междуна-
родния капитал5.  

Приватизацията се използва и за погасяване на дър-
жавни дългове към чуждестранни банки. Това става предим-
но чрез продажби на държавни ценни книжа и заводи на 
чуждестранни инвеститори. Част от парите, получавани от 
приватизационни сделки, постъпват в специални социални, 
аграрни, екологични и други фондове, но се използват глав-
но за текущи цели. 

По всяка вероятност и в далечно бъдеще ще стават 
смени на формите на собственост. Държавната собственост 
ще се преобразува в частна, и обратно.  

С развитието на обществените производителни сили 
ще се изменят и целите на приватизационната политика. 
Към края на ХХ в. приватизацията се използва предимно за 
разграбване на държавната собственост от частни лица и за 
разчистване на пътя към ускорена неолиберална глобализа-
ция на националните икономики. 

                                                
5 През 1994 г. е публикуван доклад на експертите от Световната банка  –

Зелико Богетик и  Ари  Хилман, които доказват, че  в частния сектор у нас изтичат 
около 90 на сто от  печалбите на държавните предприятия. 
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2. Форми на приватизация 
Приватизацията като процес на прехвърляне на дър-

жавната собственост в ръцете на частни лица или корпора-
ции може да се раздели на три периода:  

• подготвителен период – обхваща подбора на пред-
приятията, които ще бъдат приватизирани, и тяхното пре-
образуване в акционерни дружества; 

• същинска приватизация – избират се механизми 
и форми на приватизация;  

• следприватизационен период – упражняване на 
контрол върху изпълнението на поетите задължения (запаз-
ване или увеличаване на работните места; влагане на допъл-
нителни капиталовложения; въвеждане на нови методи на 
организация и управление) от новия собственик на държав-
ното предприятие. 

В западнoeвропейските държави се използват реди-
ца преки и косвени форми на приватизация:  

• продажба на дъщерни предприятия или филиали 
на държавни компании и банки на частни физически и юри-
дически лица;  

• продажба на акции на държавни предприятия на 
фондовата борса;  

• създаване на смесени държавно-частни компании;  
• продажба на цяло държавно предприятие на частни 

инвеститори;  
• продажба на акции на колектива на предприятието. 
Такива форми на приватизация се прилагат и във 

Франция. През 1986 г. се приема Закон за приватизацията,  
съгласно с който акциите на приватизиращите се предпри-
ятия се разпределят по една схема: за работещите в компа-
нията – 10 %; за публична продажба – 50 %; за чуждест-
ранни инвеститори – 15–20 %; за крупни частни корпора-
ции – 25 %6.   
                                                

6 За няколко години така се приватизират обявените 65 държавни фирми, 
от които две трети са в кредитно-банковото дело. 
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В приватизиращите се предприятия се пускат т.нар. 
“особени акции” (в Англия ги наричат “златни”), които за 
срок от пет години остават притежание на държавата. Акци-
ите за населението се предлагат на сравнително по-ниски 
цени. Нараства броят на дребните акционери7.   

Както във Франция, така и в другите западноевро-
пейски държави многото дребни акционери не могат пряко 
да участват в управлението на предприятията. Всеки от тях 
притежава по няколко акции, които не могат да променят 
социалния му статус. Възниква и проблемът за защита на 
интересите на дребните държатели на акции. В някои стра-
ни се създават консултативни съвети на акционерите, кои-
то им осигуряват връзка с ръководните органи на предпри-
ятието. Но вече е ясно, че приватизираните предприятия 
фактически се контролират от няколко крупни частни ком-
пании. По пътя на приватизацията държавната собственост 
става притежание на частния монополистичен капитал. 

По западен образец се извършва и приватизацията на 
държавната собственост в източноевропейските страни. 

В тях се прилагат и някои специфични форми на при-
ватизация:  

• бонова приватизация – всеки пълнолетен гражда-
нин на страната получава безплатни бонове (ваучери, ку-
пони), с които закупува определен брой акции от привати-
зиращо се държавно предприятие;  

• касова (пазарна) приватизация – продажба на 
предприятия на търг, включително и с участие на чуждест-
ранни инвеститори;  

• работническо-мениджърска приватизация – из-
купуване на предприятия от техните трудови колективи с 
множество социални отстъпки.  

В Чехия, Полша и Русия се дава приоритет на боно-
вата и работническо-мениджърската приватизация. В Унга-

                                                 
7 За периода 1985–1987 г. във Франция броят на дребните акционери се 

увеличава от 1,5 млн. на 7 млн. души. 
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рия и България предимство има касовата приватизация с 
участието на чужденци. 

В източноевропейските страни (с изключение на Бъл-
гария) има ограничения за участие на чужденци в прива-
тизацията. В Чехия при разпродажбата на предприятия и 
магазини на първите търгове не се допускат чужденци. В 
Унгария чуждестранното участие при закупуване на пред-
приятия, чиито изделия носят национална марка, не може 
да надхвърля 49 %. При продажбата на промишлени пред-
приятия в Полша чуждестранните инвеститори имат право 
да закупуват до 10 на сто от акциите. 

Чрез боновата приватизация се постига сравнител-
но бързо разширяване на частния сектор, но се създава дис-
персна структура на собственост с хиляди пасивни владел-
ци. Ръководителите на приватизираните предприятия оста-
ват без контрол. Почти не се променя организационната 
структура на управление на отделното предприятие. Илюст-
рация на това са отношенията на собственост в Чехия, къ-
дето преминават няколко вълни на бонова приватизация. 
Приватизираните предприятия стават “недържавни” и се 
освобождават от опеката на държавата, без да се формира 
присъщата на частната собственост система на управление. 

Приватизацията с бонове се извършва по престъпен 
начин в Русия. През 90-те години на ХХ в. с ваучери е 
проведена бърза, “бясна приватизация”8 и са излъгани и 
ощетени милиони хора. Голям брой гигантски държавни 
предприятия се препродават на тъмни личности, които тър-
сят леки печалби. Руската бонова приватизация е едно от 
най-големите престъпления в човешката история. 

В източноевропейските страни касовата (пазарна-
та) приватизация обхваща предимно най-атрактивните 
предприятия. Основни купувачи на такива предприятия са 
чуждестранни транснационални корпорации.  

                                                
8 Солженицин, А. Предагонията на Русия. В. “Капитал”, 23.ХІІ.1996. 
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Значителна част от приватизиращите се малки дър-
жавни предприятия се изкупуват от техните трудови колек-
тиви. Това става с отсрочено плащане, лизинг и кредити, 
които се погасяват от печалбата на съответното предприя-
тие. В Полша по този начин са изкупени 450 от продаде-
ните 800 държавни предприятия.  

След извършената през 90-те години на ХХ в. при-
ватизация на държавната собственост в източноевропейс-
ките страни преобладава броят на частните банки и пред-
приятия. Повечето от тях принадлежат на американски, за-
падноевропейски, еврейски и други физически и юридичес-
ки лица.  

3. Принципи на приватизационната политика  
    в аграрно-промишления сектор 
Приватизационната политика трябва да бъде “проз-

рачна”, социално справедлива и икономически целесъоб-
разна.  

При разрушаването на държавния социализъм и рес-
таврацията на капитализма у нас приватизацията на държав-
ни и общински банки, предприятия и имоти се извършва 
чрез специален закон и става синоним на понятието “узако-
нена кражба”.  

След 1997 г. със законови комбинации и армия от 
местни и чуждестранни “оценители” са обсебени хиляди 
държавни предприятия и банки. Този “пладнешки обир” се 
прави пред очите на милионите трудови хора. Паметна ще 
остане приватизацията на разполагащата с модерни само-
лети и стотици хотели и други имоти по света българска 
държавна авиокомпания “Балкан”. Тази мощна държавна 
фирма е купена само за 150 хил. щатски долара от изра-
елска фамилия, която впоследствие разпродава цялото фир-
мено имущество за стотици милиони щатски долари. По 
подобен начин са “продадени” българската външнотъргов-
ска банка “Булбанк” (на италианци), Българската телеко-
муникационна компания (на американския еврейски фонд 
“Адвент”) и други стратегически обекти.  
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Резултатите от тези приватизационни сделки са:  
• масови уволнения на български работници и слу-

жители;  
• влошаване на маркетинга и на качеството на об-

служване;  
• повишаване на цените на услугите,  
• изнасяне на получаваните парични печалби в чуж-

бина.  
Приватизационната политика в аграрно-промишле-

ния сектор трябва да се основава на следните по-важни 
принципи:  

• социална сигурност;  
• осигуряване на предимства на земеделските про-

изводители;  
• стимулиране на развитието на разнообразни фор-

ми на кооперативна собственост;  
• равнопоставеност на всички видове собственост.    
Първи принцип. Социална сигурност. Този прин-

цип повелява да се избягва приватизацията на държавни 
хранително-вкусови предприятия и обекти с национално 
значение – зърнохранилища, мелници, хлебозаводи, оризар-
ни, маслобойни, язовири и т.н. Принципът за социална си-
гурност трябва да е основополагащ и при продажбата на 
държавни земи и предприятия на чужденци. Това се отнася 
най-вече за предприятията, произвеждащи продукти с на-
ционална марка – вина, детски храни. 

В нашата страна повсеместно се разпродават големи 
заводи на чужденци. Повечето от тях (за производство на 
фосфорни и азотни торове, препарати за защита на расте-
нията и т.н.) са построени за нуждите на нашето земеде-
лие9. След като стават собственост на чуждестранни лица, 
тяхната продукция започна да се продава на високи цени и 
фактически е недостъпна за нашите земеделски стопани.  
                                                

9 Началото на тоталното разграбване на българската индустрия от чужден-
ци се поставя с приватизацията (1992 г.) на предприятието за производство на ца-
ревични продукти в гр. Разград. То се продава веднага след построяването му на 
белгийска фирма на десетократно по-ниска цена.  
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Втори принцип. Осигуряване на предимства на 
земеделските производители (главно при приватизацията 
на държавни предприятия от хранително-вкусовата промиш-
леност10). Смисълът на този принцип е приватизацията да 
се използва като инструмент за ускоряване на закономер-
ния процес на интеграция на земеделието с промишленост-
та, постепенно да се затваря производственият цикъл, обхва-
щащ производството и преработката на селскостопански 
суровини. По този начин се елиминират прекупвачите и се 
намаляват цените на хранителните продукти. Може да се 
направят значителни икономии на инвестиции.  

Трети принцип. Стимулиране на развитието на 
разнообразни форми на кооперативна собственост. Този 
принцип произтича от земеделската практика, където трай-
но се утвърждава кооперативната форма на труд.  

През 90-те години на ХХ в. приватизационната поли-
тика в нашия аграрен сектор не се опира на принципите на 
кооперативното движение. Едрият капитал стремително 
навлиза и в тази сфера на икономиката. Това става предим-
но под формата на създаване на смесени (държавно-частни) 
дружества. За кратко време частни фирми (с минимален дя-
лов капитал) завладяват повечето държавни свинекомплек-
си, птицекомбинати и преработващи (фуражни, месни, кон-
сервни, винарски и т.н.) предприятия. Заробват икономи-
чески (с кредити, осигуряване на семена, торове, препарати 
и т.н.) земеделските производители и присвояват по-голя-
мата част от продукта на техния труд. 

Четвърти принцип. Равнопоставеност на всички 
видове собственост. Сега у нас и в други държави частни 
фирми и икономически групировки паразитират върху дър-
жавните предприятия. Изсмукват техните печалби, като ги 
снабдяват с горива и материали или пласират продукцията 
им на вътрешния и международния пазар. С цел да се 
                                                

10 Към края на 1995 г. нашето Народно събрание отхвърля и внесения от 
мен законопроект, който даваше право на земеделските производители с безплатни 
бонове да закупуват до 20 на сто от акциите на хранително-вкусовите предприятия. 
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постигне известен плурализъм (равнопоставеност на соб-
ствеността) е необходимо да се пресича всяка порочна сим-
биоза между държавни и частни фирми и да се осигурява 
самостоятелна реализация на държавната собственост. Не-
обходимо е да се формира и развива необвързан с частни 
лица държавен сектор, съставен предимно от валутодоход-
ни и важни за националната сигурност отрасли и произ-
водства, финансови, търговски и научни организации. Сле-
дователно установяването на равноправни отношения на 
собственост в дадена страна предполага формиране на на-
пълно самостоятелни и независими един от друг държавен 
и частен сектор, които да се обслужват от свои банки, 
застрахователни компании и външнотърговски организации. 

У нас приватизационната политика трябва да се на-
сочва към развитие на относително по-справедливи отно-
шения на собственост между хората.  

В нея следва да залегнат следните основни прива-
тизационни принципи:  

• преобразуване на част от държавната собственост 
в акционерна и кооперативна;  

• запазване на правното статукво на избрани дър-
жавни предприятия (при условие че се обслужват само от 
държавни банки и търговски организации);  

• установяване на държавен монопол върху външ-
ната търговия със зърно, петрол, алкохол и цигари, оръжия, 
вторични суровини;  

• ограничаване на правото на чужденци да купуват 
български заводи и банки до една трета от техните акции;  

• реституиране или откупуване (при определени обс-
тоятелства) на приватизирани държавни предприятия и банки. 

На основата на посочените принципи следва неот-
клонно да се усъвършенства структурата на собстве-
ността. В нея централно място трябва да заемат прогресив-
ните видове и форми на собственост, при които се открива 
широк простор за ускорено развитие на производителните 
сили. Засега сравнително най-ефикасна се оказва общест-
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вената собственост (държавна, кооперативна и акцио-
нерна). На нея трябва да се отрежда господстваща позиция 
в икономиката.  

Целесъобразно е държавните предприятия да се ре-
формират според изискванията за:  

• добре дефинирана власт и отговорност;  
• отделяне от държавната администрация; 
• научно ръководство и системен контрол.  
Не трябва да се допуска паразитирането на паралел-

но функциониращите частни фирми и банки в тях. 
Важна съставна част на обществената собственост е 

кооперативният сектор, в който се откриват работни места 
и се спомага за увеличаване на приходите в държавата, 
осигурява се бърз растеж на съвременните производителни 
сили и се постига висок икономически ефект. 

Човешките отношения (включително правните и по-
литическите) се определят от съществуващите форми на 
собственост. Чрез развитието на мощен и самостоятелно 
функциониращ държавен сектор, а също и на дребни акцио-
нерни и кооперативни форми на собственост може да се оси-
гуряват социални придобивки на трудещите се, включител-
но безплатно медицинско обслужване и образование. 
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ХІІІ. МЕЖДУНАРОДНА АГРАРНА ПОЛИТИКА 

1. Политика на либерализация на международ-
ната търговия със селскостопански стоки 

Още при първоначалното натрупване на капитали и 
формирането на световния пазар възникват остри противо-
речия между отделни нации и държави. Всяка се стреми да 
печели от разширяващата се международна търговия, като 
разработва и осъществява определена търговска политика. 

В епохата на меркантилизма (ХVI–ХVIII в.) преоб-
ладава схващането, че единственото богатство на народите 
са парите. Меркантилната външнотърговска политика се ос-
новава на принципа да се изнасят селскостопански и дру-
ги стоки срещу злато и сребро. Тази политика е насочена 
към извличане на едностранна изгода. Чрез нейното осъ-
ществяване всяка страна се стреми да трупа злато и сребро, 
като увеличава износа и ограничава вноса на стоки. Изно-
сът се поощрява с отбив от мита, премии, изгодни търговски 
договори с други държави, основаване на колонии в далеч-
ни страни. Вносът на чужди стоки се ограничава с въвеждане 
на забранителни режими и с налагане на високи мита. 

Към края на ХVІІІ в. се разкрива несъстоятелността 
на меркантилната теория. Постепенно в политиката се утвър-
ждава принципът за свободна търговия между страните. 

Един от първите учени, които развенчават господст-
ващата меркантилна идеология, е Адам Смит (1723–1790 г.). 
В неговото произведение “Богатството на народите” (1776 г.) 
се посочва, че (освен злато и сребро) националното богат-
ство включва и естествени и трудови ресурси, основни фон-
дове, стоки и други материални блага, с които разполага 
обществото. 

Доказва се, че някои от страните, които участват в 
международната търговия, притежават абсолютни (естест-
вени и придобити) предимства1. В тях експортните стоки се 

                                                 
1 Смит, А. Богатството на народите. Партиздат, С., 1983, с. 440. 
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произвеждат при сравнително по-благоприятни почвено-
климатични и икономически условия и с по-малко разход 
на труд, но поради масовото им производство в страната се 
натрупват излишъци от тях, които могат да се пласират чрез 
системата на международната търговия. 

В труда си Адам Смит препоръчва да се провежда по-
литика на постепенно, сдържано и предпазливо премина-
ване към свободна международна търговия. Посочва, че при 
определени обстоятелства е полезно държавата да огранича-
ва вноса на чуждестранни стоки (за откриване на нови ра-
ботни места, за гарантиране на националната сигурност и др.). 

По-късно политическият принцип за либерализация 
на международната търговия се отстоява и от големия ан-
глийски икономист Дейвид Рикардо (1772–1823 г.). В него-
вото произведение “За принципите на политическата ико-
номия и данъчното облагане” (1817 г.) се прави изводът, че 
всички страни могат да се придържат към търговска поли-
тика, основана на принципа на взаимната изгода. Такава 
политика могат да следват и онези от тях, които не прите-
жават абсолютни предимства. Доказва се, че участието им 
в международната търговия може да бъде ефективно при 
следните две обстоятелства: 

• стойността на стоката се определя от разходите на 
труд за нейното производство; 

• държавните граници не позволяват да се постига 
изравняване на печалбите на отделните отрасли. 

Като отчита тези обстоятелства, Рикардо разкрива 
съществуващите сравнителни предимства на страните в 
международната търговия2. Обосновава необходимостта от 
нейното непрекъснато разширяване. 
                                                

2 Рикардо илюстрира тази теза с популярния пример за обмяна на порту-
галско вино, произведено за една година с труда на 80 души срещу английско сук-
но, изготвено за  същото  време от 100 души. Посочва, че за португалците е по-из-
годно да внасят английско сукно, дори и когато то се произвежда в Португалия от 
90 души, тъй  като трудът на 80 души ще се обменя за труда на 100  души. Вж. 
Рикардо, Р. За принципите на политическата икономия и  данъчното облагане. Пар-
тиздат, С., 1981, 133–140. 
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Днес в сферата на международната търговия се очер-
тават два типа аграрна политика: 

 • либерална;  
 • протекционна, осигуряваща покровителство на зе-

меделието. 
В Англия повече от тридесет години (1815–1846 г.) 

се води безмилостна класова борба за либерализация на меж-
дународната аграрна политика. Английските буржоазни фрак-
ции (фабриканти, търговци, арендатори) се съюзяват и опъл-
чват срещу едрите земевладелци (лендлордове). Организи-
рат кампания за отмяна на приетите след 1815 г. “житни 
закони”, които постановяват да се налагат високи покро-
вителствени мита при внос на зърнени храни от чужбина. 
Целта е да се трупат печалби чрез търговски операции със 
зърно, намаляване на цените на хляба и респективно на раз-
мера на работническите работни заплати.  

Главни противници на либералната международна 
търговия със зърно са лендлордовете, които имат абсолют-
но мнозинство в законодателната власт. Техните аграрни 
интереси диктуват да няма свободен внос на жито, за да 
получават високи рентни вноски от предоставяните за арен-
дуване земи. 

Тогавашните (както и днешните) буржоазни демок-
рати проявяват голяма агресивност при защитата на собст-
вените си интереси. В случая те създават асоциация, наре-
чена “Лига против житните закони”, и прилагат изпитани 
борчески методи и средства: набиране на парични ресурси; 
организиране на митинги, подписки и петиции до парла-
мента; основаване на списание; командироване на платени 
оратори из страната; обсади и палежи на имения. Тази бор-
ба се увенчава с успех едва през 1846 г., когато се отменят 
“житните закони” и се премахват покровителствените мита 
при внос на зърнени храни3.  

                                                
3 Енгелс, Ф. История на английските житни закони; Маркс, К., Ф. Енгелс. 

Съчинения. Изд. на БКП, С., 1957, т. 4, с. 511. 
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Свободната международна търговия предполага вся-
ка страна (включително и САЩ) да спре дотирането на зе-
меделието от държавата и да вдигне всички тарифни и не-
тарифни митнически бариери. Досега обаче индустриално 
развитите и социалистическите страни не са премахнали 
изцяло съществуващите ограничения във взаимната им тър-
говия с пресни и преработени селскостопански стоки.  

Междувременно на бедните и васални държави се 
налага да либерализират своята търговия със селскосто-
пански стоки. С монетарни и други способи тези страни се 
задължават да вдигат митническите бариери и да откриват 
своите пазари за безпрепятствено нахлуване на съвремен-
ния експанзионистичен търговски и финансов капитал. 

Обективна основа за либерализация на международ-
ната търговия е широкото внедряване на модерна техника, 
чрез която може експресно да се предоставя търговска ин-
формация на продавачи и купувачи от всички краища на 
земята. Новата техника в информатиката, телекомуникаци-
ите и транспорта позволява все по-пълно да се разгръща 
тенденцията за глобализация на пазарите. На тези пазари 
консуматорите търсят хранителни, безопасни за здравето и 
привлекателни на вид земеделски продукти. Изискват про-
изводството на хранителни стоки да става в чиста и здрава 
околна среда. 

Политиката на либерализация на международната 
търговия се води в две направления:  

• създаване на зони за свободна търговия и на меж-
дудържавни интеграционни общности;  

• приемане на многостранни споразумения за нама-
ляване на митническите ограничения. 

Резултат от тази политика са съществуващите сво-
бодни икономически зони и общи многонационални па-
зари. Чрез тяхното създаване се цели да бъдат премахнати 
или намалени митата, таксите и другите търговски ограни-
чения.  
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Свободните икономически зони биват:  
• свободна митническа зона;  
• свободна експортна зона;  
• зона за съвместно производство;  
• специални икономически зони4.  
Свободни икономически зони са създадени в стра-

ните – членки на Европейския съюз, Китай и други дър-
жави. В тях митническата политика се осъществява чрез 
освобождаване на вноса и износа на стоки от мита и опрос-
тяване на митническите формалности и процедури. 

По света са създадени и десетки междудържавни 
асоциации за свободна търговия. От тях по-известни в 
Европа са: Европейски съюз – ЕС; Европейска асоциация 
за свободна търговия – ЕАСТ (създадена през 1959 г.)5; Об-
щност на независимите държави – ОНД (1991 г.), в която 
членуват страните от бившия СССР; Централноевропейска 
асоциация за свободна търговия – ЦЕАСТ (1993 г.), чиито 
учредители са Полша, Унгария, Чехия и Словакия (през 
1999 г. към тази асоциация се присъединява и България). 

В страните – членки на ЦЕАСТ, се намаляват и пре-
махват вносните мита на промишлените стоки. Постепенно 
се либерализира и пазарът на селскостопански продукти. 

Към либерализация на международната търговия е 
насочена и политиката на Световната търговска орга-
низация. В тази организация членуват над 100 държави. 
Чрез нея се регулират междудържавни конфликтни ситуа-
ции, възникващи при сблъсъци на различни търговски ин-
тереси. Съгласува се търговската и митническата политика 
на страните – членки на организацията. В съответствие с 
постигнатите в нея споразумения се реформира аграрната 
политика на отделните страни, Евросъюза и други между-
народни общности. 
                                                

4 Димова, Р. Международни икономически  отношения. “Стопанство”, С., 
1997, 168–170. 

5 През 1973 г. в ЕАСТ членуват седем европейски  държави – Норвегия, Швей-
цария, Испания, Лихтенщайн, Австрия, Финландия и Швеция. 
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Представители на отвъдокеанския финансов и агра-
рен капитал упражняват натиск за пълно откриване на ог-
радения общ пазар на ЕС и чрез СТО. Всячески се стремят 
да осигурят свободен достъп на американските износители 
на селскостопански стоки до западноевропейския пазар, 
където ще могат да извличат едностранна изгода.  

В САЩ (за разлика от Европейския съюз) има зна-
чително по-благоприятни условия и фактори за производ-
ство на евтини селскостопански произведения. В страната 
се падат по 17–18 дка обработваема земя на човек от насе-
лението (в ЕС – само по 3,5 дка). Средната стопанисвана 
площ в една американска ферма е около 10–20 пъти по-го-
ляма от тази в западноевропейските земеделски стопанства. 
Освен това техническата въоръженост и производителност-
та на труда в американското земеделие са значително по-
високи от тези в Европа. Американските фермери (симво-
лът на Америка) продължават да бъдат обект на специална 
държавна закрила чрез кредити, цени, ембарго за внос на 
определени хранителни стоки.  

Ето защо при евентуален отказ от по-нататъшно осъ-
ществяване на ОАП и откриване на оградения с митничес-
ки бариери пазар на ЕС може да се предизвика масово обед-
няване на европейските фермери, принудително напускане 
на фермите и пролетаризиране на близо две трети (около 
10 млн.) от тях. При такъв развой на събитията в ЕС ще се 
съхранят предимно едрите ферми, а земеделието ще осигу-
рява продукти главно за местно потребление. Пореден опит 
за предотвратяване на това е приетата от Комисията на ЕС 
дългосрочна “Програма 2000” (до 2006 г.). Според нейни-
те автори “разликата между европейския модел и този на 
основните му конкуренти е в мултифункционалната приро-
да на европейското земеделие”. За да може то да издържа 
на сегашното икономическо, екологично и социално сърев-
нование, “трябва да се поддържат фермерите в цяла Европа 
и да се защитават техните доходи”6. 
                                                

6 Цитирано по Tne EU SCAP: Pressures for Change/WRS-99-2, october 1999, p. 9. 
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Може да се предполага, че евентуалното възприема-
не и прилагане на неолиберална аграрна политика в ЕС ще 
предизвика сериозни социални сътресения. То вероятно ще 
способства за по-нататъшно задълбочаване на междунаци-
оналните и класовите противоречия в тази общност и ще 
увеличава нейните центробежни сили. 

Aко се съди по приетите дългосрочни програми в 
ЕС, през следващите десетилетия ще продължи да действа 
безотказната система на аграрен протекционизъм. В запад-
ноевропейските държави още дълго време ще се осъщест-
вява политика на държавно регулиране и контрол върху аг-
рарната търговия със страни извън Евросъюза. 

2. Политика на държавно регулиране на външната 
     търговия със селскостопански стоки 
В повечето индустриални и социално ориентирани 

държави се осъществява протекционна външнотърговска 
политика. Прилагат се икономически и административни 
механизми за държавно регулиране и контрол върху външ-
ната търговия със селскостопански стоки. 

Държавният контрол върху външната търговия със 
селскостопански стоки не предполага монополизиране на 
тази дейност само от държавни външнотърговски предпри-
ятия. Такъв монопол може да се установи и чрез коопера-
тиви, корпорации, консорциуми и други частни организа-
ции, които са упълномощени от държавата да водят нейна-
та външна търговия с определени стоки, да организират тях-
ното изкупуване в страната, включително и като привличат 
самостоятелни търговци7.  

Правителствените търговски организации в земеде-
лието на отделните страни са бариера най-вече за дистри-
бутори и агенти на чуждестранни фирми. Тяхната пазарна 

                                                
7
След Първата световна война правителството на Александър Стамбо-

лийски  прокарва  Закон  за търговията със зърнени храни и произведения от тях. 
Външната търговия с тези стоки се  поверява  на Консорциум, съставен от няколко 
банки и Общия съюз на  земеделските кооперации. 
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мощ се проявява особено при свободната конкуренция и 
при формирането на цените на регулираните стоки. Главно 
по тази причина се твърди, че подкрепяните от правител-
ствата търговски организации могат да заобикалят обвърза-
ностите на страните по селскостопанското споразумение на 
СТО. Изразяват се предположения, че с ликвидирането им 
ще се открие по-голям простор за разгръщане на свободна-
та международна търговия8. Те се отнасят предимно за ор-
ганизации, които са установили монопол върху търговията 
със зърнени храни, мляко и млечни продукти и месо. Чрез 
тях се регулира производството на зърно и се осигурява зър-
неният баланс на отделните държави.  

Във Франция държавният монопол в търговията със 
зърнени храни се осъществява от създадената още през 1936 г. 
Национална междуотраслова служба по пшеницата. След 
присъединяването на странaтa към ЕС тази организация се 
превръща от монополен купувач в агенция за интервени-
ране на зърнения пазар в страната. 

В Англия регулирането на селскостопанския пазар 
се осъществява от националния кооператив “Храни от Ве-
ликобритания”. Съгласно с приетия през 1983 г. Закон за 
селскостопански маркетинг този кооператив има правото да 
организира, развива, насърчава и координира маркетинга на 
селскостопански стоки, риба и рибни продукти, произве-
дени в Обединеното кралство.  

През 1990 г. в Германия е приет Закон за осигуря-
ване на изхранването, чрез който се разрешава пряка дър-
жавна намеса за преодоляване на кризисни ситуации при 
снабдяването на населението с хранителни продукти. За 
целта правителството може да издава наредби и правни ак-
тове и да се опира на свързани със земеделието и храни-
телната промишленост съюзи или институти и професио-
нални сдружения. 
                                                

8 Според доклад на английската благотворителна организация Action aid 
(“Акция помощ”) шест големи многонационални търговски компании контролират 
от 60 до 90 на сто от световната търговия с хранителни продукти.  
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В някои източноевропейски страни също са създаде-
ни национални организации за търговия с основни земедел-
ски стоки: Агенция за регулиране на земеделски пазари в 
Полша (създадена през 1990 г.); Държавен фонд за регули-
ране на пазарите в Чехия (1991 г.); Държавен фонд за пазар-
но регулиране в Словакия и други (табл. 13).   

Тези организации регулират пазарите (предимно на 
зърно): извършват директни интервениращи покупки на про-
дукция за поддържане на държавните резерви; дават банко-
ви гаранции на мелници и други юридически лица да тег-
лят заеми с по-ниски лихви и да изкупуват зърно от произ-
водителите; отпускат нисколихвени заеми на производите-
ли, които се погасяват след прибиране на реколтата; разре-
шават безмитен внос на зърно и предоставят кредитни га-
ранции за търговци, които извършват този внос. 

За разлика от ЕС (където пазарът се интервенира, 
когато пазарните цени на зърното паднат под определеното 
равнище), в Чехия интервениране се прави само ако се очак-
ва свръхпроизводство и поява на излишъци на този продукт. 
Чешкият държавен фонд за регулиране на пазарите опреде-
ля и квотите за износ на зърно. Тези квоти чрез конкурс се 
разпределят между търговците, които предлагат най-висо-
ки цени и претендират за най-ниски експортни субсидии. 

През втората половина на ХХ в. в България зърне-
ната реколта се изкупува, съхранява и преработва предимно 
от държавната фирма “Зърнени храни”. Чрез нея се извърш-
ва и износ на зърно. По силата на споразумението с МВФ след 
1998 г. “Зърнени храни” се разделя на множество районни 
фирми и се приватизира. По този начин се осигурява широк 
достъп на чуждестранни търговци до нашия зърнен пазар.  

Държавни търговски предприятия за регулиране на 
външната търговия със земеделски и други стоки продъл-
жават да функционират в Русия и Китай. Предполага се, че 
тяхното по-нататъшно съществуване няма да е пречка за 
активното участие на двете страни в Световната търговска 
организация. 
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   Таблица 13 
Държавни търговски предприятия (ДТП) 

Страни Наименование Притежание Стоки Предмет на дейност 
 
 
 
 
ПОЛША 

 
 

Агенция за 
регулиране на 
земеделските 
пазари 

 
 
 
 
Правителство 

 

пшеница 
ръж 
млечни продукти 
свинско месо 
захар 
вълна 

 определя минимални цени 
 прави интервентски покупки 
 осигурява кредитни гаранции на оторизирана 
   компания, която купува пщеница по минимална 
   цена 
 осигурява 45 % предплащане на производители, 
   които пазят пшеницата на склад 
 оторизира фирми за субсидиран износ 
 купува и продава за стратегическия резерв 

 

РЕПУБЛИКА 
ЧЕХИЯ 

 
Държавен фонд  
за  регулиране  
на пазара 

 
 
Правителство 

пшенични изделия 
масло  
сухо мляко 
сирене  
малц 

 определя минимални цени 
 оторизира чрез търгове фирми, които правят 
   интервентски покупки за негова (на фонда) сметка 
 администрира субсидиите за износ 

 
 
  
СЛОВАКИЯ 

 
 

Държавен фонд  
за  регулиране  
на пазара 

 
 
 

Правителство 

пшенични изделия 
живи животни 
говеждо месо 
свинско месо 
млечни продукти 
птиче месо и яйца 
захар 
картофи 

 
 

 определя минимални цени 
 оторизира чрез търгове фирми, които правят 
   интервентски покупки за негова (на фонда) сметка 
 администрира субсидиите за износ 

 
 
СЛОВЕНИЯ 

 
Агенция за 
стокови резерви 

 

Правителство 

 
пшеница  
захар 

 определя минимални цени 
 прави интервентски покупки 
 оторизира внос на безмитна квота за пшеница  
 субсидира продажби на брашно от мелници 
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Очевидно държавните търговски предприятия в аг-
рарно-промишлените комплекси на редица държави имат 
важно значение за осигуряване на националната им продо-
волствена независимост. Парите, които им се отпускат от 
държавните бюджети, се използват най-вече за снабдяване 
на населението с необходимите количества зърно, брашно 
и хляб. Затова се очаква дейността на тези държавни пред-
приятия да бъде обект на следващия кръг от преговори меж-
ду представители на Световната търговска организация.  

Задачата е да се изготви система от критерии за оп-
ределяне на мястото и ролята на държавните търговски пред-
приятия в развитието на съвременните пазарни отношения. 

Разграничителни характеристики на отделните пред-
приятия могат да се правят, като се използват редица основ-
ни показатели: 

• търговски баланс (импортна или експортна ориен-
тация); 

• пазарен режим (степен на контрол върху снабдя-
ването, преработката, вноса и износа на стоки); 

• политически режим (степен на използване на ико-
номически лостове – експортни субсидии, мита, цени); 

• притежание на предприятието (правителство, група 
производители, други); 

• регулиране на производството9.   
Понастоящем официално не се изисква да бъдат лик-

видирани държавните търговски предприятия. Търсят се ме-
ханизми, посредством които да се постигне по-голяма проз-
рачност на тяхната дейност и стриктно да се спазват спора-
зуменията на СТО за постепенно намаляване на вносните 
мита и експортните субсидии.  

През 1998 г. у нас е приет Закон за съхранение и 
търговия със зърно10. По силата на този закон към Минис-
терството на земеделието е създадена Национална служба, 
                                                
  9 Cochrane, N. CEE State Trading: Questions Lurk behind Notifications, J. EUROPE, 
Washington, December, 1997, р. 22. 
 10 ДВ, бр. 93 от 1998. 
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която упражнява контрол върху дейността на съхранители-
те и търговците на зърнени храни. Приемането на въпрос-
ния закон е направено, за да бъдат регламентирани отноше-
нията между държавната администрация, зърнопроизводи-
телите и представителите на маркетинга. Чрез него са уре-
дени главно начините на съхранение на държавното зърно в 
приватизираните зърнохранилища.  

През 1999 г. се приема Закон за виното и спиртни-
те напитки11. В него се определят правилата, по които да се 
осъществява производството на грозде и винени изделия. 
Липсват механизми за контрол върху износа и вноса на тези 
стоки в нашата страна. Българските лозари и винари остават 
без държавна подкрепа и стесняват позициите си на между-
народните пазари. С посочения закон едва ли ще може да се 
възроди българското лозарство. През последното десетиле-
тие у нас лозовите насаждения намаляват и вече трудно се 
осигуряват нужните количества грозде за натоварване на 
мощностите на винарските заводи. Появява се необходимост 
от създаване на нови лозови насаждения. Повечето земевла-
делци и собственици на винарски заводи не разполагат с 
достатъчно парични ресурси (2000 долара за засаждане на 
един декар лозе) за създаване на нови лозови масиви. Прива-
тизираните и купени от чужденци български банки отпускат 
кредити само срещу ипотекиране на имоти и с високи (над 
10 %) лихви. След 2010 г. засаждането на нови лозя може 
да става само с разрешението на ръководните органи на ЕС.  

През периода 1970–1990 г. у нас функционират десет-
ки държавни външнотърговски предприятия за износ и внос 
на пресни и преработени селскостопански стоки. Годиш-
ният износ на тези предприятия възлиза на близо 2,5 млрд. 
долара. След премахване (1990 г.) на държавния монопол 
върху външната търговия българският износ и внос на сел-
скостопански стоки се извършва от хиляди търговски фир-
ми, чийто годишен оборот е неколкократно по-малък от то-
зи на предишните държавни външнотърговски предприятия. 
                                                
 11 ДВ, бр. 86 от 1999. 
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Фрапиращ пример за това е българският износ на 
тютюн и цигари. До 1989 г. този износ е извършван само от 
държавния холдинг “Булгартабак” и възлиза на около 1 млрд. 
щатски долара годишно. През първите години на ХХІ в. 
българският износ на тютюн и цигари е десетократно по-
малък. Извършва се от стотици дребни търговски фирми12. 
При това разделение (направено под претекст за “разбиване 
на монопола”) на нашата външна търговия губим огромни 
валутни приходи. Често пъти стотици наши търговци, из-
носители на една и съща стока, се конкурират помежду си 
на разпределените и контролирани от няколко компании 
международни пазари. 

Междувременно българските позиции на руските 
цигарени пазари се завладяват от отвъдокеански компании. 
Американски компании се настаняват и на наша територия 
и на ниски цени изкупуват субсидирани български тютю-
ни, които след обработка изнасят в чужбина (по този начин 
“Булгартабак” е доведен до банкрут). 

Засилва се тенденцията на постоянно увеличаване на 
броя на българските външнотърговски субекти (при нама-
ляващ износ на селскостопански стоки от страната) и не-
обосновано се премахват мита, такси и вносни квоти за дос-
тавяни от ЕС земеделски и промишлени продукти. Обикно-
вено се твърди, че това са своеобразни жертви за по-бър-
зото приемане на България в Евросъюза. 

В ЕС е установен абсолютен монопол на външ-
ната търговия с пресни и преработени селскостопански 
стоки. Тяхното производство, износ и внос в 15-те страни – 
стари членки на ЕС, се планира и ръководи от оторизирани 
органи (Комисия по земеделие на Евросъюза, министерст-
ва, агенции) и търговски компании. Тази политика в най-
висока степен способства за свързване и сближаване на евро-
пейските народи. При нейното осъществяване в аграрните 
сектори на западноевропейските държави се ограничават 
                                                
 12 В САЩ само няколко концерна, начело с “Филип Морис”, осъществяват 
американския износ на цигари, възлизащ на около 27 млрд. долара годишно. 
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възможностите за прилагане на неолиберални икономичес-
ки механизми, които могат да доведат до разпадане на ЕС. 

Сближаването и интеграцията на съвременните дър-
жави и нации предполага преди всичко формиране и раз-
витие на демократично, солидарно и справедливо об-
щество, което да осигурява сигурност, социално равенство 
и всеобщо благоденствие за всеки негов член. 

Понастоящем в Европа е твърде пъстра картината на 
държавното, военното, културното и т.н. положение на от-
делните страни, дори и на големите държави (Англия, Фран-
ция и Германия). В някои от тях (Англия) се поддържа не-
олибералният модел на обществено развитие, а в други (Гер-
мания и Франция) се утвърждават социално-либерални от-
ношения между хората. Отдавна е доказано (включително и 
в бившия социалистически блок), че съществуват твърде ог-
раничени възможности за политическо и икономическо ин-
тегриране на държави с различни начини на производство и 
потребление. Очакванията за интегриране и консолидиране 
на държави и нации с неолиберални модели на обществе-
но устройство са утопични (особено на фона на неравно-
мерното капиталистическо развитие на страните). 

Важна предпоставка за взаимодействие и интеграция 
на съвременните нации и държави е тяхното равнище на 
икономическо развитие. Страните, които са постигнали 
приблизително еднакво висока степен на стопанско разви-
тие, имат по-големи възможности за взаимно интегриране 
и получаване на висок икономически ефект. 

Понастоящем има значителни различия и в равни-
щата на икономическо развитие на европейските държави, 
особено между държавите от Западна и Източна Европа. По 
получаван брутен вътрешен продукт (на човек от населени-
ето) равнището на държавите – членки на ЕС, е 6–20 пъти 
по-високо от това на източноевропейските страни. Западно-
европейците получават 3–8 пъти по-високи месечни запла-
ти, отколкото работещите в България и в другите източно-
европейски страни. 
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Съществуващите различия в икономическите равни-
ща на страните вместо да се изравняват вследствие на нео-
либералната политика, все повече нарастват. Едни държави 
продължават да изостават и обедняват, а други стават все 
по-богати. 

Следователно “интегрирането” на европейските дър-
жави чрез неолиберална политика може да доведе до прев-
ръщане на ЕС в обикновена междудържавна асоциация 
за свободна търговия13. Такава политика противоречи на 
досегашната теория и практика на междудържавната поли-
тическа и икономическа интеграция. Ето защо е целесъоб-
разно да се работи за формиране на социално ориентирани 
и икономически високоразвити междудържавни общности. 
Върху тази основа ще може да се разгръща и международ-
ната специализация на селскостопанското производство и 
да се повишава обществената производителност на труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 13 Димов, А.  Българската геополитика. Изд. “Хр. Ботев”, С., 2001; 2015. 
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ХІV. ПРОТЕКЦИОННА АГРАРНА ПОЛИТИКА 
1. Основни механизми на протекционната 
     аграрна политика 
Земеделието е важен отрасъл на икономиката. То е 

зависимо от биологичните и почвено-климатичните условия 
(суша, наводнения, градушки и др.) и има продължителен 
производствен цикъл. 

 “Органичният” състав на капитала (съотношението 
между средствата за производство и живата работна сила), 
вложен в него, продължава да бъде по-нисък от този, вло-
жен в промишлеността. Това пречи на земеделския капитал 
пълноценно да участва в оборота на съвкупния капитал на 
обществото и да получава средна норма на печалбата. 

Ето защо в индустриално развитите държави и в меж-
дудържавните интеграционни общности се появява необхо-
димост да бъдат използвани икономически методи и сред-
ства за допълнително разпределение на доходите между 
промишлеността и земеделието (с икономически механиз-
ми да се поддържа равнището на доходите на земеделски-
те стопани). Така се създават условия за разширено въз-
производство в селското стопанство.  

Държавата регулира земеделското производство чрез 
следните по-важни икономически лостове – лихви, цени, 
експортни субсидии, преки субсидии, митни сборове. Тях-
ното прилагане става ефикасно едва в условията на високо-
развита индустрия за селското стопанство и хранително-вку-
совата промишленост.  

Нисколихвени кредити. Държавата подпомага зе-
меделските стопани чрез отпускане на кредити при срав-
нително по-ниски лихви. За целта през 1916 г. в САЩ се 
формира действащата и днес система за кредитиране на фер-
мерските стопанства. Държавни институции предоставят 
на специално учредена фондова корпорация определени 
парични ресурси, облигации и други ценни книжа. Корпо-
рацията търгува с тях и осигурява паричен ресурс на фер-
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мерски кооперативни банки. Чрез тези банки парите стигат 
до местните кредитни асоциации и кооперативи на ферме-
рите. За разлика от търговските, във фермерските банки 
не се правят депозити. Тяхната издръжка се осигурява от 
търговия с ценни книжа и от кредитите, отпускани на фер-
мерите и техните кооперативи с лихви, по-ниски от основ-
ния лихвен процент (5 %). 

Фермерите получават заеми от фермерските банки 
предимно за придобиване на оборотни средства и трайни 
активи, включително и за закупуване на земя. Кредити им 
се предоставят и за различни видове застраховки или фи-
нансови услуги (водене на фермерско счетоводство и фи-
нансово планиране). 

Гарантирани изкупни цени на земеделските стоки. 
Селскостопанското производство се регулира и чрез гаран-
тирано равнище на изкупните цени на земеделските сто-
ки, приемливо за фермерите. Те биват: прогнозни; прагови; 
интервениращи (които ежегодно се регулират). 

В рамките на една междудържавна общност изкуп-
ната цена на даден продукт се уеднаквява, като за база се 
приема най-високата му цена в нейните страни членки. През 
последните две десетилетия на ХХ в. в Европейския съюз 
изкупуваното по интервениращи цени зърно струва два пъ-
ти по-скъпо от това, което се продава на световния пазар. В 
Япония държавната изкупна цена на ориза е осем пъти по-
висока от неговата световна цена. 

Експортни субсидии. Важен инструмент за стиму-
лиране и регулиране на земеделското производство са и ек-
спортните субсидии. Този елемент на аграрната политика е 
известен като “разходи за възстановяване”, или т.нар. ком-
пенсации. Чрез тях се компенсира разликата между вът-
решните цени, по които износителите купуват продукцията, 
и по-ниските цени, по които трябва да я продават на меж-
дународните пазари. Експортните субсидии правят тази про-
дукция конкурентоспособна, а пласирането ѝ става на дъм-
пингови цени. Това са цените на стоките, които се прода-
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ват на пазара за получаване на минимална печалба или на 
загуба с цел да бъдат изтласкани или разорени съответни-
те конкуренти. Даден производител може трайно да налага 
дъмпингови цени на своята стока на определен пазар, ако в 
същото време я продава и на друг пазар, но по монополно 
регулирани цени. 

Вносът на субсидирана продукция разорява местните 
земеделски производители и елиминира конкурентите от 
другите държави, където не се дават експортни субсидии. 

Преки субсидии. Това става под различни форми. 
При намаляване на изкупната цена на даден земеделски про-
дукт фермерите получават от специализирани държавни ор-
гани компенсации. Обикновено се компенсира загубата на 
приходи на фермерите, причинена от орязването на цената. 
Сумата, която трябва да получи всеки фермер, се пресмята 
на базата на средния добив от декар земя в съответния ра-
йон. Преки плащания се дават и за консервирани земи, за 
засяване със зърнени, маслодайни и протеинови селскосто-
пански култури, а също и под формата на премии за глава 
добитък (теле, овца и др.). Такива плащания се правят на 
млади фермери и на земеделски производители от планин-
ски или отдалечени райони.  

Формирана е специална група преки субсидии, ко-
ито ще се изплащат на фермери, изпълнили определени по 
законов ред агротехнически, екологични, санитарни и дру-
ги стандарти. 

Митни сборове. Държавата закриля местните земе-
делски производители и чрез митни сборове. Нейни органи 
покровителстват местните фермери, като поставят тарифни 
и нетарифни ограничения. 

• Вносните мита се използват за повишаване на це-
ните на дадени чуждестранни стоки до равнище, което ги 
прави непродаваеми на вътрешния пазар. Чрез прибавянето 
им към стойността на съответните стоки външните конку-
ренти са принудени да се оттеглят. 
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• Митническите тарифи (под формата на парични 
ставки на единица продукция или процент от нейната стой-
ност) се използват за стимулиране на развитието на опре-
делени отрасли, конкуриращи се с вноса. С тяхна помощ, 
от една страна, се набират парични ресурси в държавния 
бюджет, а от друга – се закрилят земеделски производства, 
чиято продукция е предназначена за осигуряване на тери-
ториална и продоволствена независимост на страната. По 
този начин в отделните страни или междудържавни съюзи 
сравнително по-малка защита от вноса получават фермери-
те, които произвеждат стоки предимно за експорт. Протек-
ции се дават главно на фермерите, чиято продукция е под-
ложена на остра конкуренция на чуждестранни аналогич-
ни стоки на местния пазар.  

• Административните мерки за нетарифно регу-
лиране (карантина на растения и животни; количествени 
ограничения за износ или внос на определени стоки (екс-
портни и импортни квоти); ембарго, т.е. забрана да се из-
нася или внася продукция на някои от пазарите; държавен 
монопол на външната търговия) засилват действието на про-
текционистичните средства.  

2. Протекционна данъчна политика 
Производството и износът на селскостопански сто-

ки се регулира и чрез механизмите на данъчната поли-
тика. Решаваща роля за това имат диференцирания подход 
при определяне на данъчната политика и данъчните префе-
ренции в приоритетни отрасли, производства и дейности. 

Разгледаните икономически механизми за стимули-
ране и регулиране на земеделското производство формират 
държавна система на аграрен протекционизъм и заемат 
централно място в аграрната политика на съвременните про-
мишлено развити държави. 

Исторически аграрният протекционизъм се формира 
като система по време на световната икономическа криза 
(1929–1933 г.), която засяга особено дълбоко земеделието. 
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За преодоляване на кризата държавната администрация в 
САЩ започва пряко или косвено да закриля фермерите. Из-
ползва разнообразни икономически и административни 
методи и средства за пряка намеса на пазара, за огранича-
ване на свободната конкуренция и за регулиране на цените 
на стоките. 

В резултат на това след Втората световна война в 
САЩ се формира мощен аграрно-промишлен комплекс, в 
който получават повсеместно развитие машинната индуст-
рия, индустриалните методи на отглеждане на растения и 
животни, химията и селекцията. Значително се увеличава 
селскостопанското производство, а американските земедел-
ски продукти заемат доминиращо положение на светов-
ния продоволствен пазар. За тези успехи спомагат и прие-
тите през 1955 г. международни спогодби от над 100 стра-
ни – членки на ГАТТ (Общо споразумение за митата и тър-
говията)1. В тях се дава право на САЩ да осъществяват 
национална политика, насочена към поддържане на срав-
нително високи вътрешни изкупни цени на селскостопан-
ските стоки и ограничаване на техния внос от други страни. 

Така относителният дял на САЩ в общия износ на 
продоволствие достига близо една пета. Американското сел-
ско стопанство осигурява по-голямата част от продажбите 
на зърно на световния пазар, в това число над 80 % от све-
товния износ на соя.  

В началото на XXІ в. ежегодно от държавния бюджет 
се отделят милиарди долари за реализация на редица прог-
рами за:  

• консервиране на част от обработваемата земя и 
намаляване на отглеждането на определени земеделски 
култури;  

• финансово подпомагане на млади фермери;  
• мелиорации;  

                                                
1 В началото на 1995 г. ГАТТ се преобразува в Световна търговска органи-

зация (СТО). 
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• внедряване на научни постижения във фермерски-
те стопанства;  

• субсидиране на фермери, когато вътрешните цени 
на някои техни стоки се понижат под равнището на между-
народните;  

• стимулиране износа на пресни и преработени сел-
скостопански стоки.  

Всяка програма се изпълнява от отделна държавна 
агенция или друга институция, чийто чиновнически апарат 
непрекъснато нараства, поглъщайки все по-голяма част от 
държавните пари, предназначени за фермерите. 

След Втората световна война (освен в САЩ) и в дру-
ги държави (Япония, Канада, Швейцария и страните – член-
ки на ЕС) са изградени системи на аграрен протекцио-
низъм. Ежегодните субвенции (държавни финансови по-
мощи) за селското стопанство достигат стотици милиарди 
долари. В тези суми не се включват много други държавни 
разходи за земеделието. Към тях се отнасят разходите под 
формата на отбив от цената при закупуване на някои го-
рива, минерални торове и селскостопански машини, реа-
лизиране на мелиоративни програми, отстъпки при застра-
ховане на реколтата.  

 Непрекъснато се увеличават мащабите на държав-
ната финансова подкрепа за аграрния сектор. През 1998 г. 
общата сума на държавните субсидии за аграрния сектор на 
29-те страни – членки на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), достига 273,6 млрд. до-
лара. Коефициентът на поддръжка на земеделските произ-
водители (отношението на сумата на субсидиите към стой-
ността на произведената селскостопанска продукция) въз-
лиза средно на 37 на сто. Този коефициент на финансово 
поддържане е сравнително най-висок в Швейцария (73 %) 
и Норвегия (70 %), а най-нисък (1 %) в Нова Зеландия 
(табл. 14).  

В ЕС държавните дотации съставляват 45 % от стой-
ността на произведената продукция, а в САЩ – 22 %. 
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Таблица 14 
Мащаби на държавно субсидиране на земеделието 

Среден размер 
на държавните 

субсидии, 
млрд. долари 

Дял на държавните 
субсидии в стойността 

на произведената 
продукция, % 

 
 
Страни 

1997 г. 1998 г. 1997 г. 1998 г. 
ЕС 109,7 129,8 38 45 
САЩ 30,6 49,9 14 22 
Япония 52,6 49,0 61 63 
Република Корея 21,1 12,8 66 59 
Турция 10,3 12,6 31 39 
Швейцария 5,0 5,3 68 73 
Полша 3,4 3,7 21 25 
Норвегия 2,6 2,7 65 70 
Чехия 0,4 0,7 10 17 
Унгария 0,4 0,6 8 12 
Нова Зеландия 0,1 0,04 2 1 

Източник. По данни на БИКИ, № 73–74 от 29 юни 1999, с. 6.  
 В началото на ХХІ в. ежегодните селскостопански 

дотации в ЕС по линия на Общата аграрна политика и дър-
жавните бюджети на отделните страни, взети заедно, въз-
лизат на около 130 млрд. долара.  

  Размерите на посевните площи в отделните страни – 
членки на ЕС, се установяват с нормативни актове на ръ-
ководните органи на Евросъюза. Съобразно с тези актове 
през 1998 г. в Германия е предоставена на фермерите дър-
жавна дотация, възлизаща на около 125 щатски долара на 
тон произведено зърно. 

Американската администрация, която на думи се обя-
вява за премахване на държавните финансови помощи за 
фермерите, също продължава да води политика на аграрен 
протекционизъм. В САЩ ежегодните държавни субсидии 
за фермерите възлизат на 10–15 долара на един декар об-
работваема земя.  
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Държавните кредитни централи ежегодно предоста-
вят “експортни кредити” на страни, които внасят американ-
ски селскостопански стоки. Така по завоалиран начин се суб-
сидира експортът на храни в чужбина. 

В САЩ се правят и преки плащания на фермерите, 
особено на онези, които търпят материални и финансови 
загуби от природни бедствия. Ежегодно американското пра-
вителство харчи за изпълнение на различни аграрни прог-
рами и издръжка на 2 млн. фермери по 50–60 млрд. долара.  

На фона на всичко това трябва да се определят прин-
ципите, насоките и механизмите на българската аграрна 
политика. При прилагането на ефикасна и съобразена със 
съвременните реалности аграрна политика у нас може да се 
води интензивно и експортно ориентирано земеделие. 
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ХV. БЪЛГАРСКАТА ПРОТЕКЦИОННА 
АГРАРНА ПОЛИТИКА 

1. Цели и механизми на българската  
     протекционна аграрна политика  

  След 1989 г., когато у нас започва разрушаването на 
държавния социализъм и шоковата реставрация на капита-
листическите обществени отношения, възникна необходи-
мост от държавна закрила на земеделските производители. 
Нуждата от такава закрила се проявява при либерализаци-
ята (1991 г.) на цените на стоките и външната търговия на 
страната и прекомерното повишаване (над 36 на сто) на ос-
новния лихвен процент от правителството. В такава иконо-
мическа среда българското земеделие изпада в дълбока кри-
за. Рязко намалява потреблението на основни хранителни 
продукти. За осигуряване на хляба на българските гражда-
ни през периода 1992–1995 г. от държавния бюджет еже-
годно се отделят по 2 млрд. лв. (средно по около 60 млн. 
долара) за кредитиране на земеделски стопани, които от-
глеждат зърнени култури. Тези средства трябва да се израз-
ходват главно за изплащане на две трети от основния лих-
вен процент и за погасяване на невърнатите кредити на бан-
ките. Тъй като те се разпределят между 12–13 банки, много 
малко от тях стигат до земеделците. С оглед да се преодо-
лее разрухата на българското земеделие и да се възстановят 
загубените позиции на нашите производители на външните 
пазари през юни 1995 г. в Народното събрание е приет раз-
работеният и депозиран от мен (още през май 1994 г.) Закон 
за защита на земеделските производители (ЗЗЗП)1. Този 
закон дава право на правителството да регулира производ-
ството и търговията със земеделски стоки чрез система от 
субсидии, цени, кредити, данъци, акцизи и митни сборове.  
            Приетият през 1995 г. ЗЗЗП съчетава западноевро-
пейската с американската политика на протекции и стиму-

                                                
1 ДВ, бр. 57 от 1995; Ciela norma Софтуерна интеграция справочен и пра-

вен софтуер, бр. 110 от 1996. 
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лиране на развитието на земеделието. В него, по подобие 
на Общата аграрна политика на стария Европейски съюз, 
са включени клаузи за поддържане на гарантирани изкупни 
цени на определени селскостопански продукти чрез дър-
жавни компенсационни такси, а също и за осигуряване на  
нисколихвени банкови кредити на земеделските произво-
дители (през второто десетилетие на ХХ в. в Америка с 
държавни пари е основана фермерската кооперативна бан-
ка, от която фермерите винаги получават кредити с по-нис-
ки лихви от тези на паричния пазар).  

По силата на ЗЗЗП е създаден Държавен фонд “Земе-
делие”. Фондът е юридическо лице. Ръководи се от управи-
телен съвет (УС), съставен от девет членове. Председател на 
УС по право е министърът на земеделието. Той назначава че-
тирима от членовете на УС, а останалите са представители на 
други министерства и ведомства. Управителният съвет изби-
ра от своя състав изпълнителен директор на фонда. 

Фонд “Земеделие” набира парични ресурси от след-
ните основни източници: 

• ежегодни субсидии от държавния бюджет;  
• отчисления от застрахователните дружества и ин-

ститути в размер 4 на сто от сумата на вноските по застра-
ховките на земеделски култури, животни, машини, сгради и 
съоръжения; 

• експортни такси от износ на непреработени и пре-
работени земеделски стоки; 

• други вноски. 
Средствата на фонда се съхраняват по сметка в Бъл-

гарската народна банка, в която различните приходоизточ-
ници се водят на отделни партиди.  

Разпределят се за: 
• гарантиране на защитни изкупни цени; 
• стимулиране на износа на определени земеделски 

продукти; 
• поемане на част от инвестициите или предоставя-

не на преференциални кредити за закупуване на техника, 
племенни животни и птици; 
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• възстановяване и създаване на трайни насаждения; 
• субсидиране на производството на определени зе-

меделски продукти; 
• подпомагане на земеделските производители при 

щети, нанесени им от суша, градушки, наводнения и диви 
животни. 

Относителният дял на инвестиционните средства в 
общите разходи на фонда не може да бъде под 30 на сто. 

Въпросният закон задължава Министерския съвет 
ежегодно да определя защитни изкупни цени на някои ос-
новни видове земеделски продукти (пшеница, царевица, за-
харно цвекло, картофи, мляко, месо). Защитната изкупна це-
на трябва да се определя въз основа на средните разходи за 
производство на съответната земеделска стока плюс опре-
делена печалба. 

Земеделските производители могат предварително да 
сключат с ДФ “Земеделие” договори за покупко-продажба 
на земеделска продукция по определени защитни изкупни 
цени. Когато средната пазарна цена у нас в продължение на 
четири последователни седмици спадне под 95 на сто от за-
щитната изкупна цена, ДФ “Земеделие” изкупува предла-
ганата от земеделските производители продукция. 

Земеделски производители са физически и юриди-
чески лица, които произвеждат земеделска продукция за 
реализация на пазара. Това се установява с данъчна декла-
рация или със счетоводни и статистически документи.  

Поради сблъсъка на групови обществени интереси 
представители на Министерството на земеделието съзна-
телно забавят изготвянето на Правилника за прилагане на 
ЗЗЗП. Предпочитат пряко да разпределят бюджетните суб-
сидии. Макар и със закъснение (по вина на тогавашни земе-
делски министри, които забавят приемането на Правилни-
ка за прилагане на този закон) през пролетта на 1996 г. за 
изпълнителен директор на земеделския фонд е назначен 
проф. Никола Г. Николов. Под неговото тригодишно ръко-
водство е формирана действащата и понастоящем органи-
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зационна структура на управление на фонда. Още при стар-
та на ДФ “Земеделие” финансово се подпомагат над 20 хил. 
земеделски производители. През 1997 г. от ДФ “Земеделие” 
се извършва първото субсидиране на земеделските произво-
дители чрез изкупуване на произведените от тях основни сел-
скостопански продукти (пшеница, домати, пипер, мляко) по 
предвидените в ЗЗЗП “защитни изкупни цени”, които “покри-
ват средните разходи” и осигуряват “определена печалба”.  

Вследствие на това, въпреки тежката политическа 
криза (през 1997 г.), българските земеделски стопани полу-
чават високи добиви и добри доходи. В нашето земеделие 
се постига стопанско оживление и се създават предпоставки 
за по-нататъшно увеличаване и разширяване на селскосто-
панското производство.  

Първият вариант на ЗЗЗП е публикуван през 1993 г. 
във в. “Земя” за всенародно обсъждане и е депозиран в 
Народното събрание (под № 162-33-63х/20.12.1993 г.). През 
1993 г. и началото на 1994 г. в парламентарната сграда и в 
Минералбанк се състояха редица срещи на учени и депута-
ти за обсъждане на ЗЗЗП. На тях се водят дискусии главно 
между представители на трудовото селячество и на създаде-
ните с държавни пари десетки частни банки, чиито собстве-
ници искат на всяка цена да придобият правото да оперират 
с парите на ДФ “Земеделие”. През лятото на 1994 г. в Народ-
ното събрание е депозиран (под № 102-33-334/22.06.1994 г.) 
втори вариант на законопроекта, озаглавен Закон за иконо-
мическо гарантиране и закрила на земеделските произ-
водители. Негови вносители са Ангел Димов, проф. Тодор 
Пандов, Златимир Орсов, Зия Дишли и проф. Петър Марков. 
В този законопроект вместо чл. 17 от първия вариант (“Уп-
равителният съвет на ДФ “Земеделие” може да учреди Цент-
рална земеделска банка за финансово обслужване на земе-
делските производители”) е написана специална глава чет-
върта “Учредяване на държавна земеделска банка” с осно-
вен акционер ДФ “Земеделие”. Депутатите, които обслуж-
ват интересите на собствениците на частни банки настояват 
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да няма Държавна земеделска банка (в. “24 часа” от 15 април 
1994 г.). Те предлагат фондът да сключва договори с тър-
говски банки, които ще кредитират земеделските произво-
дители.   

Дни преди да започнат парламентарните заседания 
за приемане на разглеждания проектозакон министър-пред-
седателят проф. Беров подаде оставка, парламентът се само-
разпусна и се насрочиха предсрочни парламентарни избори. 
са бяха спечелени с пълно мнозинство (125 депутати) от 
БСП. Месец след като е избрано (през януари 1995 г.),  со-
циалистическото правителство с министър-председател Жан 
Виденов внесе подготвения проектозакон за закрила на зе-
меделските производители в Парламента, но без глава чет-
върта “Учредяване на държавна земеделска банка”, която е 
махната от работещи в министерствата лобисти на частни 
банки (Банка за земеделски кредит, Българска земеделска и 
промишлена банка и други).   

Прилагането на ЗЗЗП пряко засяга определени биз-
нес интереси и трудно се съвместява с налаганите от Меж-
дународния валутен фонд мерки:  

• въвеждане (1997 г.) на Паричен съвет (Валутен 
борд);  

• ограничаване на държавното субсидиране;  
• либерализация на външната търговия;  
• ежегодно изплащане на главницата и лихвите по             

външния дълг на нашата страна към западни банки. 
Ето защо още през 1998 г. е прекратено прилага-

нето на ЗЗЗП. Намалени са и бюджетните субсидии за зе-
меделието. През 1995 г. те възлизат на около 42 млн. щ. до-
лара; през 1998 г. – на 21 млн. долара; а през 2000 г. – едва 
на 10 млн. долара. Тези суми са незначителни дори когато 
към тях се прибавят бюджетните субсидии (около 36 млн. 
долара през 2002 г.), които се предоставят на българските 
тютюнопроизводители по силата на приетия през 1993 г. 
Закон за тютюна и тютюневите изделия2. 
                                                

2 ДВ, бр. 101 от 1993, бр. 110 от 1996  и бр. 110 от 2001. 
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По подобие на публикувания (1993 г.) в печата про-
ект на ЗЗЗП е изготвен и приет в Народното събрание За-
кон за тютюна и тютюневите изделия. Това става по пред-
ложение на партията “Движение за права и свободи”, която 
същата година е мандатоносител на българското правител-
ство. Целта на този закон е у нас да бъде преустановен спа-
дът на производството и на износа на тютюн и цигари и да 
се запази поминъкът на стотици хиляди турскоезични бъл-
гарски граждани от бедните планински и полупланински 
райони. По силата на въпросния закон у нас е създаден 
Държавен фонд “Тютюн”. В Министерския съвет ежегодно 
се определят минимални изкупни цени на договорирани ко-
личества тютюн. Вземат се решения за снабдяване с тю-
тюневи семена, за отпускане на парични премии на бъл-
гарските тютюнопроизводители и за изкупуване на произ-
веден по договор, но неизкупен тютюн. 

През 1998 г. по предложение на Министерския съвет 
в Народното събрание е приет нов Закон за подпомагане на 
земеделските производители (ЗПЗП)3, с който се изменя и 
допълва ЗЗЗП. Преследват се определени цели: либерализа-
ция на външната търговия със селскостопански стоки чрез 
премахване на вносните мита, такси и квоти; отпадане на 
защитните изкупни цени на основните земеделски стоки; 
разширяване на функциите на ДФ “Земеделие”, като се дава 
право на ръководството му да става гарант на производи-
тели и търговци и да поема поръчителство при получаване 
на кредит от финансови институции. В ЗПЗП е отнето пра-
вото на ДФ “Земеделие” да изразходва парични ресурси за 
поддържане на високо ниво на защитните изкупни цени на 
определени селскостопански стоки, включително и чрез ин-
тервениране на техния пазар. Включени са клаузи, постано-
вяващи значителна част от парите на фонда, предназначени 
за земеделските производители да се предоставят на банке-
ри, снабдители, прекупвачи, застрахователи. 

                                                
3 ДВ, бр. 58 от 1998. Следват редица промени в Закона за подпомагане на 

земеделските производители. 
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Фактите показват, че с извършената през 1998 г. от-
мяна на ЗЗЗП се е целяло да бъде уволнен без право на съ-
дебно обжалване назначеният от социалистите изпълните-
лен директор на ДФ “Земеделие” проф. Никола Г. Николов. 
С оглед на това в “новия” Закон за подпомагане на земе-
делските производители са добавени “Преходни и заклю-
чителни разпоредби”, в които се казва:  

“§ 2 Този закон отменя Закона за защита на земедел-
ските производители;  
        § 3 (1) Прекратява ДФ “Земеделие”, създаден с чл. 9                        
ал. 1 от Закона за защита на земеделските производители.  
            (2) ДФ “Земеделие”, създаден с чл. 11, ал. 1 от този 
закон, поема активите и пасивите на прекратения фонд”.    

След отмяната на ЗЗЗП у нас още повече се задълбо-
чава аграрната криза. Израз на това е и резкият спад (спря-
мо предшестващата година) на получавания в селското сто-
панство брутен вътрешен продукт  – 1999 г. намалява с 20 
на сто, 2000 г. – с 10 на сто. През 2000 г. БВП се свива на 
около 1,5 млрд. долара, а през 2002 г. – на 1,7 млрд. долара 
(през 1989 г. БВП в българското селско стопанство преви-
шава 10,8 млрд. долара). 

Аграрната политика следва да се основава на прин-
ципа, че бюджетните субсидии са предназначени предим-
но за земеделските производители. С тях следва да се сти-
мулират производството и износът на пресни и преработе-
ни селскостопански стоки. 

Според приетите промени в Закона за подпомагане 
на земеделските производители държавата дава на износи-
телите на зърно по 10–20 лв. допълнително на тон пшени-
ца, продаден зад граница4. Така родните износители на пше-
нично зърно реализират двойни печалби:  

• при изкупуване на ниски (70–80 долара на т) цени;  
• от получаваните по линия на ДФ “Земеделие” пари 

под формата на експортни субсидии. 

                                                
4 ДВ, бр. 96 от 2002.  
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Тази порочна българска практика няма нищо общо с 
ОАП на ЕС, където експортни субсидии се дават за ком-
пенсиране на разликата между по-високата вътрешна 
изкупна цена и по-ниската международна цена на да-
дена стока. С такива субсидии се стимулира износът на 
храни главно за асоциираните към Евросъюза около седем-
десет бивши колониални държави от Азия и Африка. 

Представители на финансовата олигархия в ЕС и у 
нас трупат огромни печалби и от обслужването на парич-
ните потоци, отпускани по линия на т.нар. Специална пред-
присъединителна програма за развитие на земеделието 
и селските райони (САПАРД). В рамките на тази програ-
ма за периода 2001–2007 г. нашата страна ежегодно полу-
чава по 53 млн. евро. С тях се покриват половината от раз-
ходите за изпълнени проекти в селското стопанство и някои 
подотрасли на хранително-вкусовата промишленост (млечна, 
месна, консервна, винена, рибна). 

В нашата страна е възприето минималният размер 
на инвестицията по програма САПАРД да бъде 1000 евро, 
а максималният – 3 млн. евро. Съгласно с договореностите 
на българското правителство с Евросъюза местният произ-
водител е длъжен в срок от 2 години да направи инвести-
цията, т.е. одобрения проект, и едва тогава да получи без-
възмездно половината от инвестираните пари по линия на 
програма САПАРД. Тъй като повечето от тях не разполагат 
със свободни парични ресурси, за да получат пари по ли-
ния на въпросната програма трябва да теглят заеми (с лих-
ва 16–17 %) от действащите в страната предимно чуждест-
ранни банки. При съществуващите ограничени възможнос-
ти (липса на пазари, природни бедствия и т.н.) за срочно 
връщане на взетите кредити само за обслужване на лихвите 
може да се похарчи сума, равна на предоставената от Ев-
росъюза “помощ”.  

Програма САПАРД е валидна до присъединяването 
на България към ЕС (2007 г.). Към края на 2009 г. се прекра-
тява и изплащането на договорените субсидии. 
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Изглежда това е пресметнато по време на прегово-
рите за присъединяването на Унгария, Чехия и Словакия 
към ЕС. Тези страни са договорили ежегодно да получават 
по-малко парични ресурси по програма САПАРД (Унгария – 
39 млн. евро, Чехия – 22 млн. евро, Словакия – 18 млн. евро). 

Сравнително по-големи суми са договорени от пре-
говарящите на Румъния и Полша (съответно 153 и 171 млн. 
евро). Тяхната обработваема земя по площ е многократно 
по-голяма нашата.  

В началото на 2006 г. в нашата страна е прието за-
конодателно решение за създаване на Разплащателна аген-
ция. Това става чрез направени изменения и допълнения на 
Закона за подпомагане на земеделските производители5.  

Разплащателната агенция се акредитира от министъра 
на земеделието и горите. Неин директор е изпълнителният ди-
ректор на ДФ “Земеделие”. Организационната структура на 
агенцията се състои от Централно управление в гр. София и 
от териториални (областни и общински) структурни звена.  

Разплащателната агенция предоставя парични ресур-
си за стимулиране на развитието на земеделието, селските 
райони и рибaрството. Тези ресурси се осигуряват главно от 
българския държавен бюджет, европейските земеделски фон-
дове (Европейски аграрен фонд за гарантиране и ориентира-
не, Европейски фонд за развитие на селските райони) и Евро-
пейския фонд за рибарство. Агенцията е орган за центра-
лизирано управление на отпусканите от ръководните органи 
на ЕС млечни, захарни и други производствени и експортни 
квоти. Фермерските субсидии са гарантирани само за квот-
ните количества селскостопански стоки. 

Според ЗПЗП Разплащателната агенция:   
• извършва разплащания по схемите и мерките за 

подпомагане на фермерите чрез ОАП и Общата рибарска 
политика;  

• регулира аграрните пазари, като ги интервенира;  

                                                
5 ДВ, бр. 18 от 2006. 
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• осъществява системен контрол на органите, кои-
то предоставят финансовите селскостопански субсидии. 

Във връзка с това са създадени Национален млечен 
борд и Интегрирана система за администриране и конт-
рол. По линия на тази система се извършва:  

• регистрация на кандидатите за селскостопански 
субсидии;  

• идентификация на земеделските парцели;  
• идентификация и регистрация на животните.  
Земеделските стопани могат да получават директни 

субсидии за земеделски площи. Министерският съвет одоб-
рява минималния размер на земеделската площ на всяко 
стопанство и на земеделските парцели, за които могат да се 
предоставят субсидии. 

Очевидно отдавна назрява потребността у нас да се 
приеме нов Закон за закрила на земеделските произво-
дители. В него отново трябва да се регламентира използ-
ването на механизми за субсидиране на тези производите-
ли и за прекратяване на източването на пари на ДФ “Земеде-
лие” от банкери, търговци и собственици на приватизирани 
държавни зърнохранилища и хранителни складове. 

2. Адаптиране на българската към  
    западноевропейската аграрна политика 
Разрухата в съвременното българско земеделие мо-

же да бъде преодоляна главно чрез прилагане на ефикасна 
протекционна политика, като се адаптират механизмите ѝ 
към тези на западноевропейската аграрна политика. При то-
ва адаптиране трябва да се преследват следните главни 
цели на българската аграрна политика:  

• осигуряване на високи доходи на земеделските про-
изводители и привличане на млади и подготвени кадри в сел-
ското стопанство; 

• уедряване на раздробената поземлена собственост; 
• създаване на едри, жизнеспособни и рентабилни 

еднолични, арендни и кооперативни земеделски стопанства, 
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които могат и пълноценно да оползотворяват предоставе-
ните им от ЕС и българската държава земеделски субсидии; 

• предоговаряне на прилаганите от ЕС механизми за 
субсидиране на земеделските производители и на опреде-
лените (през 2005 г.) производствени квоти с оглед еже-
годното селскостопанско производство в нашата страна да 
достигне поне нивото му на 80-те години на ХХ в.; 

• формиране на съвременна и съответстваща на при-
родните дадености на страната отраслова структура на на-
ционалния аграрно-промишлен комплекс; 

• освобождаване (чрез коопериране) на нашите земе-
делски производители и потребители от финансовата зависи-
мост, в която ги държат лихвари, спекуланти и прекупвачи; 

• разширяване на достъпа на нашите земеделски про-
изводители до руски и други пазари извън ЕС. 

Както е известно, еволюционна, естествена между-
държавна интеграция протича преди всичко между страни 
със сходни и социално ориентирани обществени системи, а 
също и с високи и еднакви равнища на икономическо раз-
витие. Нагледен пример за това са държави като Австрия, 
Финландия и Швеция, които са богати и до приемането 
(1995 г.) им в ЕС. 

Следователно е целесъобразно да се следва линия на 
адаптиране на българската към западноевропейската аг-
рарна политика. Засега това адаптиране трябва да обхваща:  

• поземлената политика;  
• фермерската и кооперативната политика;  
• структурната политика;  
• регионалната и международната аграрна политика;  
• протекционната аграрна политика. 
За успешното решаване на социално-икономически-

те проблеми на нашето селско стопанство е нужно преди 
всичко да се адаптира българската към западноевропейс-
ката поземлена политика и планомерно да се разширяват 
регулиращите функции на държавата в развитието на позем-
лените отношения в нашата страна. 
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Първо. Българската поземлена политика трябва да 
се основава на спазваните в повечето страни – членки на 
ЕС, основополагащи принципи:  

• земята да принадлежи на тези, които ще я обра-
ботват;  

• законите за наследството да запазват целостта на 
едрата поземлена собственост и на големите земеделски 
стопанства;  

• държавата да стимулира уедряването на земевла-
дението чрез икономическо подпомагане на едрите ферме-
ри, а също и на дребните земевладелци, които отстъпват зе-
мята си на съседи с перспективни ферми;  

• държавата да контролира и регулира пазара на зе-
меделски земи. 

Второ. Да се създаде у нас държавен фонд “Земя” 
(включително и чрез държавни заеми от чужбина) за изку-
пуване на земеделски земи от държавата и за предоставяне 
на безлихвени кредити на български земеделски произво-
дители, които се ангажират да закупят (на разсрочено пла-
щане и в комасиран вид) землени площи (над 200 дка) и са-
ми да ги обработват. 

Трето. Поземлената политика у нас трябва да води 
до установяване на рестриктивен и силно регулиран от дър-
жавата западноевропейски режим на покупко-продажби на 
земеделски земи и ферми (този режим изключва продажби на 
местни земеделски земи на чужденци от страни извън ЕС). 

Ориентирането на нашето селско стопанство само към 
пренаситения с хранителни стоки западноевропейски пазар 
не може да осигурява рационално и ефективно използване на 
съществуващите у нас землени и трудови ресурси.  

С оглед да се достигне някогашното ниво на годиш-
ния български аграрен износ и да се осигурява работа на 
трудещите се, на селскостопанските учени и на специалис-
тите, е необходимо да бъде разширен достъпът на нашите 
земеделски производители до руските пазари, което е дости-
жимо при създаването на общ безмитен българо-руски аг-
рарен пазар.  
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Създаването на този пазар предполага ревизия на про-
вежданата досега у нас евроатлантическа политика, а също 
и извеждане на страната ни от военните структури на меж-
дудържавния военнополитически блок НАТО.  

Преди всичко е необходимо (подобно на богатата 
държава Норвегия – основателка на НАТО) да се запише в 
Конституцията на Република България, че в мирно време 
не могат да се разполагат чужди бази и войски на българ-
ска територия.  

Създаването на българо-руски аграрен пазар може да 
получи одобрение и от ръководните органи на ЕС. По прин-
цип нашата страна може да подпише с ЕС споразумение, ко-
ето да урежда нейното право да създаде такъв пазар. 

По този начин на основата на двустранни споразу-
мения с Евросъюза е отчетена спецификата на редица стра-
ни членки (Дания, Португалия, Люксембург) и им е дадено 
право при решаването на отделни проблеми да осъществя-
ват самостоятелна политика. 

Чрез формиране на общ българо-руски аграрен пазар 
ще се премахнат съществуващите високи митнически ограни-
чения между двете страни и ще се способства за възраждане 
на двустранното икономическо и научно-техническо сътруд-
ничество. На тази основа може да се разширява и усъвършен-
ства българското промишлено и селскостопанско производ-
ство и да се осигурява работа на всички трудоспособни бъл-
гари. Най-напред може да се създават съвместни предприя-
тия и сдружения в селското стопанство и свързаните с него 
промишлени отрасли, туризъм и банково дело. Същевремен-
но трябва да се установяват регионални двустранни иконо-
мически отношения между български и руски области.  

Полезно е у нас да се черпи опит от повечето страни – 
членки на ЕС, и да се намали основният лихвен процент по 
банковите земеделски кредити. Трябва да стане възможно на-
шите земеделски производители да получават нисколихве-
ни инвестиционни кредити от създадена при ДФ “Земеделие” 
специализирана държавна земеделска банка, която да опе-
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рира и с паричните ресурси, предоставяни на българското 
земеделие от ЕС.  

Такива банки има във Франция, Холандия и други 
западноевропейски държави с развито земеделие. 

При съществуващата система на обслужване на Дър-
жавен фонд “Земеделие” от множество частни търговски 
банки паричният му ресурс се разпилява. Незначителна част 
от него остава в земеделските стопанства.  

Българската аграрна политика може да се прилага 
успешно едва след отмяна на въведения през 1997 г. у 
нас колониален валутен борд. Този борд е инструмент на 
банковите кръгове и най-вече на външните кредитори на 
българската държава. С неговото въвеждане е отнето пра-
вото на Българската народна банка да кредитира и инвес-
тира. Лишените от централна банка български правител-
ства не могат да водят самостоятелна парична политика и 
да подпомагат развитието на националното производство.    

Следователно в нашата страна става все по-актуална 
задачата да се преосмисли и промени прилаганата след 
1989 г. неолиберална евроантлантическа политика, която 
включва и действащия валутен борд. Българският народ 
трябва да тръгне по български път на социално-икономи-
ческо развитие. 
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ХVІ. ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА                        
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

1. Механизми на общата аграрната политика  
     на ранния Европейски съюз 
След Втората световна война (1941–1945 г.) европейс-

ките народи изпитват остър недостиг на храни. Изхранва-
нето им става и чрез внос на хранителни продукти от САЩ 
и други държави. Благодарение на мъдрата политика на 
френския президент генерал Де Гол и на западногерман-
ския канцлер Аденауер за кратко време се преодоляват съ-
ществувалите следвоенни национални вражди и през 1957 г. 
(в Рим) се създава междудържавната организация – Евро-
пейска икономическа общност (ЕИО). Нейни учредители са 
Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Холандия и 
Люксембург (до 1994 г. ЕС се нарича Европейска икономи-
ческа общност). 

Главно спояващо звено на междудържавната общност 
е Общата аграрна политика на Европейския съюз. 

В Римския договор (чл. 39) ясно се формулират ос-
новните цели на ОАП на ЕИО: 

• увеличаване на селскостопанското производство; 
• осигуряване на добро жизнено равнище на ферме-

рите; 
• стабилизиране на пазарите; 
• гарантиране на редовни доставки; 
• осигуряване на приемливи цени на доставяните сто-

ки до потребителите. 
В Общата аграрна политика на ЕИО се основава 

на следните три взаимосвързани принципа: 
• единен пазар за селскостопански стоки (свобод-

но движение на селскостопанските стоки в Съюза и единни 
цени). 

• преференции за съюза (общи митнически барие-
ри срещу вноса от трети страни). 

• обща финансова отговорност (разходите се покри-
ват от общ фонд, в който всички членове правят вноски). 
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На базата на тези принципи в Европейския съюз за 
десет години (1958–1968) се създава Общ аграрен пазар1. 
През 1962 г. на обществените пазари се предлагат първите 
свободно движещи се продукти, а през 1968 г. се въвеждат 
общи (единни) цени на селскостопанските стоки. 

За набиране на финансови ресурси и за осъществя-
ване на ОАП на ЕС през 1962 г. се създава Европейски аг-
рарен фонд за гарантиране и ориентиране (известен ка-
то FEOGA – ЕАФГО). Към фонда се насочва определен 
процент от брутния вътрешен продукт на страните – член-
ки на ЕИО. Тази практика се променя в началото на 90-те 
години на ХХ в., когато се въвежда данък върху добавената 
стойност. Засега фондът набира пари от мита, които се на-
числяват за внасяните промишлени стоки в Общия пазар от 
държавите извън ЕС, както и от данъка върху добавената 
стойност на страните членки в размер на 1,6 %. Обикно-
вено разходите по линия на фонда съставляват половината 
от бюджета на ЕС. Основната част от паричния ресурс на 
фонда се изразходва от секция “Гарантиране” за осигуря-
ване на стабилни доходи на фермерите. Това става главно 
чрез поддържаните цени на около 70 на сто от селскосто-
панските стоки (пшеница, ечемик, ръж, царевица, ориз, за-
хар, млечни продукти, говеждо и овче месо и др.). 

С пари от фонда се интервенира селскостопанският 
пазар. Изкупуват се излишъци от някои селскостопански 
продукти, с цел да се регулира тяхното търсене и предла-
гане и да се запази високото равнище на вътрешните им из-
купни цени. Предоставят се експортни субсидии, компен-
сиращи разликите между световните и вътрешните изкуп-
ни цени (които по правилно са по-високи), с оглед да се 
стимулира износът на излишни хранителни стоки. Дават се 
и преки субсидии на земеделските производители за изпъл-
нени изисквания (да предават продукция на по-ниски из-

                                                
1 Ленард, Д. Европейският съюз. Справочник. Изд. "Книжен  тигър", С., 1996, 

с. 148. 
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купни цени, да изключват земи от сеитбооборота, да от-
глеждат крави и телета на открито). 

Сравнително по-малки (10 на сто от разходите на 
фонда) са субсидиите за преструктуриране на селскосто-
панското производство, за санитарни, агрономически и дру-
ги мероприятия. 

Финансовите ресурси на фонда се разпределят поч-
ти пропорционално на величината на аграрния сектор на 
всяка страна – членка на ЕС. Страните с високоразвито зе-
меделие (Франция, Италия и др.) фактически се финанси-
рат от Германия и Англия, където възможностите за раз-
ширяване на собственото селскостопанско производство са 
твърде ограничени. 

Значителна част от субсидиите, които тези страни 
предоставят на фонда, се връщат обратно, тъй като фермер-
ските стопанства се снабдяват предимно с немски и ан-
глийски машини и съоръжения. Може би в това е тайната 
на съчетаването на националните интереси на страните – 
членки на Европейския съюз, и на успеха на осъществява-
ната от тях Обща аграрна политика. 

Общата аграрна политика заема централно място в 
интегрирането на европейските държави и след извърше-
ните разширения на ранния Европейски съюз. Както е из-
вестно, през 1973 г. към Евросъюза се присъединяват Вели-
кобритания, Ирландия и Дания, през 1981 г. – Гърция, през 
1986 г. – Испания и Португалия, а през 1995 г. – Финлан-
дия, Швеция и Австрия. 

Общата аграрна политика на страните – членки на 
ЕС, е инструментариум на техните правителства за регули-
ране на обществените отношения. С нейните механизми 
се улеснява оборотът на капитала в ЕС главно между ин-
дустрията и зависимото от природата селско стопанство. 
Посредством ОАП се повишават също солидарността и спло-
теността в обществото. И данъкоплатци, и потребители при-
емат, че земеделието е основен стопански отрасъл, който 
ги снабдява с хранителни и други стоки от първа необхо-
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димост и подкрепят политиката на преразпределение на 
получаваната обща добавена стойност, като за сметка на 
техните доходи се субсидират и стимулират земеделските 
производители. 

При осъществяването на Общата аграрна политика 
се използва широк спектър от икономически механизми за 
въздействие върху селскостопанското производство. Досега 
в него решаваща роля има режимът на поддържане на из-
купните цени на основни селскостопански стоки – зърнени 
храни, мляко и млечни продукти, говеждо и телешко месо. 
При този режим цените на повечето пресни и преработени 
селскостопански стоки в ЕС са значително по-високи от те-
зи на световния пазар и Чикагската борса. Продължително-
то поддържане на високото им ниво позволява на западни-
те фермери да покриват направените разходи и да реализи-
рат значителни печалби. 

Механизмите на ОАП са ефикасни, тъй като се при-
лагат в условията на високоразвита индустрия за селското 
стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Тяхно-
то използване се лишава от смисъл, при положение че на 
пазара има хроничен недостиг на съвременни високопроиз-
водителни селскостопански и продоволствени машини и 
съоръжения. 

Държавата регулира земеделското производство чрез 
следните по-важни икономически лостове:  

• лихви;  
• цени; 
• експортни субсидии;  
• преки субсидии;  
• митни сборове;  
• данъци. 
В ЕС дотирането на земеделските стопани се из-

вършва чрез отпускане на кредити при сравнително по-
ниски лихви. Държавни субсидии се предоставят за съз-
даване на специализирани земеделски банки, които да от-
пускат нисколихвени кредити на фермерите. 
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Селскостопански дотации се предоставят и като се 
поддържа високо равнище на изкупните цени на земе-
делските стоки. Тези цени (поддържани с държавни пари) 
се определят съобразно с търсенето и предлагането на съ-
ответната стока на пазара и осигуряват на фермерите чисти 
печалби. Когато пазарните цени на дадена селскостопанска 
стока паднат под определеното равнище, се пристъпва към 
интервениране на пазара. Изкупува се цялата предлагана 
продукция, след което тя се складира и пласира включи-
телно и на пазари извън ЕС. По този начин се поддържа та-
кова равнище на изкупните цени на земеделските продук-
ти, което гарантира на фермерите определена печалба. То им 
позволява да закупуват и внедряват съвременна техника и 
ноу-хау технологии и да интензифицират селскостопанско-
то производство.  

В индустриално развитите държави има известни раз-
личия в подходите и начините на използване на иконо-
мическите механизми за регулиране на земеделското про-
изводство. Десетилетия наред земеделието на САЩ се до-
тира предимно чрез предоставяне на нисколихвени креди-
ти на фермерите, а основен инструмент на аграрния про-
текционизъм в Европейския съюз е поддържането на гаран-
тирани изкупни цени на земеделските стоки. 

Селскостопанското субсидиране включва и експорт-
ните субсидии. Чрез тях се компенсира разликата между 
вътрешните цени, по които износителите купуват продук-
цията, и по-ниските цени, по които трябва да я продават на 
международните пазари. При положение че в ЕС изкупната 
цена на пшеницата е 160 щатски долара на тон, а между-
народната цена на Чикагската борса – 110 долара на тон, 
експортната субсидия трябва да е около 50 долара на тон. 
Чрез нея се покрива разликата между изкупната и между-
народната цена. 

Фермерите в ЕС получават от държавите членки и 
преки субсидии. Обикновено това става, когато се намаля-
ва изкупната цена на даден земеделски продукт или се из-
веждат земи от сеитбооборота.  



 372 

Държавата субсидира местните земеделски произво-
дители чрез митни сборове и данъчни облекчения.  

Прилаганата в ЕС протекционна Обща аграрна поли-
тика води до рязко увеличаване на селскостопанското про-
изводство. В резултат на това страните – членки на ЕС, се 
самозадоволяват с основни селскостопански стоки. Осигу-
рява се продоволствената им независимост. Европейският 
съюз се превръща в сериозен конкурент на САЩ на светов-
ния аграрен пазар. 

Общата аграрна политика е мощен фактор за изди-
гане на равнището на развитие на аграрния сектор в 
Европейския съюз. С нейните механизми се засилва вза-
имодейтвието между земеделието, от една страна, и индуст-
рията и услугите – от друга. Дава се силен тласък на раз-
витието на машиностроенето за селското стопанство и хра-
нителната промишленост. Формира се рационална и изпъл-
нена с прогресивни производства машиностроителна, аг-
рохимична, биотехнологична, високотехнологична и т.н. 
отраслова структура на аграрно-промишления комплекс. 
Това от своя страна позволява: да се внедряват високоин-
тензивни промишлени технологии в земеделието; да се по-
лучават високи добиви от земеделските култури със срав-
нително по-малко трудови и материални разходи; да се по-
вишава продуктивността на селскостопанските животни.  

Под влияние на социални, геополитически и други 
фактори днес делът на земеделските производители от об-
щия брой на работещото население на Евросъюза е 4 % 
(Англия – 1,4 %, Германия – 2,8 %, Франция – 4,1 %, 
Испания – 6,5 %, Гърция – 16 %), а делът на земеделието в 
брутния вътрешен продукт е едва 1,7 %. 

Тези данни показват, че аграрният сектор на ЕС се 
оптимизира в посока към съвременните постижения на на-
уката и техниката. Неговото развитие далеч изпреварва то-
ва на десетте новоприети в Евросъюза страни от Източна и 
Централна Европа, където делът на заетите в селското сто-
панство е около 13 % (Полша – 19 %, Словения – 10 %) от 
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общия брой на трудещите се. В България и Румъния този 
показател е съответно 25 и 44 %. 

Посредством протекционната аграрна политика в 
повечето страни – членки на ЕС, се поддържа непрекъснат 
растеж на селскостопанското производство. За периода 
1990–2000 г. в отделни страни то се увеличава между 10 и 
20 на сто (в Белгия – с 15 на сто, в Испания – с 10 на сто). 
Най-много нараства брутната добавена стойност в аграр-
ния сектор на Гърция. Това до голяма степен се дължи и на 
постоянно увеличаващия се изгоден реекспорт на земедел-
ски стоки, които се произвеждат в България и в други из-
точноевропейски страни. 

Още към края на 80-те години на ХХ в. се очертават 
редица недостатъци и негативни последици на ОАП на 
ЕС. При нейното системно прилагане западноевропейските 
производители и потребители на селскостопански стоки се 
изолират от световния аграрен пазар. Интервентските под-
ходи и средства на ОАП (поддържани високи цени на земе-
делските продукти, митнически тарифни и нетарифни огра-
ничения и т.н.) се превръщат в непреодолими бариери, кои-
то ограничават достъпа до западноевропейския аграрен па-
зар. Те изключват прякото приспособяване на селскосто-
панското производство и потребление към променящите се 
обстоятелства на световния пазар.  

С държавното вмешателство (прието за ОАП) и из-
ползването на разнообразни форми на субсидиране на част-
ните фермери все повече се натоварва бюджетът на Евро-
пейския съюз. 

В началото на ХХІ в. този бюджет превишава 1 на 
сто от брутния вътрешен продукт на Общността. През 2003 г. 
разходите за осъществяване на ОАП в ЕС възлизат на око-
ло 50 млрд. долара (през 1973 г. са около 6 млрд. долара). 
Въпреки реформирането на тази политика в посока към сък-
ращаване на бюджетните субсидии за земеделието в Евро-
пейския съюз разходите за аграрния сектор нарастват с бли-
зо 30 на сто. 
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Прилаганата Обща аграрна политика в ЕС създава 
постоянен стимул за свръхпроизводство на хранителни 
продукти. Селскостопанското свръхпроизводство води до 
натрупване на запаси от селскостопански стоки; огромни 
разходи за построяване на складове, за съхраняване и уни-
щожаване на излишъците от селскостопанска продукция2.  

Пораждат се и екологични проблеми. За да получа-
ват гарантирани цени и експортни субсидии, фермерите 
непрекъснато увеличават добивите на селскостопанските 
култури (през 2001 г. добивите от пшеница във Франция 
са около 600 кг/дка, в Дания – 700 кг/дка, Германия – над 
700 кг/дка) и употребяват значителни количества минерал-
ни торове и химикали, които замърсяват околната среда. С 
оглед да бъде запазено биоразнообразието в селските райо-
ни напоследък се предоставят субсидии за устойчиво раз-
витие на земеделието. Въвеждат се научно обосновани нор-
ми на торене и пръскане с растителнозащитни препарати. 

Наред с посочените проблеми (финансов “товар”, по-
роден от аграрните субсидии, свръхпроизводството и из-
лишъците на храни) в ЕС възникват и трудности, свързани 
с пласмента на земеделските стоки. През 80-те години на 
ХХ в. някои развиващи се страни с многочислено населе-
ние (Китай и Индия и др.) започват напълно да се самоза-
доволяват с основния продукт – зърното. Други намаляват 
вноса на продоволствени стоки поради ограничената си пла-
тежоспособност. В резултат на това предлагането на продо-
волствие на международните пазари превишава неговото 
търсене. Много страни започват още повече да субсидират 
своя износ на селскостопанска продукция. Това поражда но-
ви търкания между традиционните селскостопански износи-
тели от САЩ, Канада и Австралия и новите от ЕС. 

През 1986 г. започва Уругвайският кръг на прегово-
ри за либерализация на търговията в рамките на Общото 

                                                
2 През 80-те години на ХХ в. са похарчени сравнително най-много пари от 

фонда за изкупуване и складиране на излишъци на млечни продукти. 
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споразумение за митата и търговията (ГАТТ), която сега се 
нарича Световна търговска организация. 

Поради острата конфронтация между САЩ и ЕС от-
носно общата им аграрна политика преговорите се проточ-
ват и приключват едва след седем години (1994 г.) с прие-
мане на Селскостопанско споразумение. В това споразу-
мение има четири раздела:  

• достъп до пазара;  
• субсидиране на националното производство;  
• конкуренция в износа;  
• санитарни и фитосанитарни мерки. 
В Споразумението се предвижда: 
• замяна на системата на гарантираните изкупни цени 

с преки плащания (компенсации) на земеделските произво-
дители; 

• намаляване на експортните субсидии с тенденция 
в перспектива да бъдат напълно премахнати; 

• увеличаване на възможностите за внос чрез нама-
ляване на митата и премахване на нетарифните ограниче-
ния. 

След 1992 г. се пристъпва към реформа на ОАП на 
ЕС. Започва по-широко прилагане на нови механизми на 
тази политика с оглед да се решат възникналите проблеми 
и задачи в селското стопанство и другите отрасли на аг-
рарно-промишления комплекс на страните – членки на Ев-
ропейския съюз. 

2. Реформа на Общата аграрна политика  
     на Европейския съюз 
През периода 1957–1992 г. в страните – членки на 

Европейския съюз, сравнително най-широко приложение 
намират протекционните механизми на Общата аграрна по-
литика – поддържани изкупни цени на селскостопански сто-
ки, квоти, мита. Формирана е системата на държавен моно-
пол върху външната търговия с пресни и преработени сел-
скостопански продукти.  
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Първоначално с протекционни механизми и начини 
на действие се преследва постигането на няколко главни 
цели: 

• увеличаване на доходите на земеделските произ-
водители;  

• създаване на условия за стабилен растеж на сел-
скостопанското производство;  

• осигуряване на пълна продоволствена независи-
мост на междудържавната общност.  

След като в ЕС се постига (80-те години на ХХ в.) 
селкостопанско свръхпроизводство, а общият му пазар се 
насища с пресни и преработени селскостопански стоки, въз-
никва задачата то да бъде ограничено и да се намали об-
щият размер на предоставяните на аграрния сектор държав-
ни субсидии. Във връзка с това през 1992 г. се поставя на-
чалото на всеобхватна реформа на ОАП. Пристъпва се към 
по-широко използване на преките плащания на фермерите.  

Започва повсеместно прилагане и на следните меха-
низми:  

• временно изключване на земеделски земи от се-
итбооборота;  

• намаляване на мита и такси за внос на селскосто-
пански стоки;  

• постепенно намаляване на експортните субсидии. 
Реформата на ОАП се прави с отчитане на интере-

сите на фермерите и поддържане на нивото на фермерските 
доходи. Съпровожда се и с икономически и юридически 
мерки за уедряване на земеделските стопанства и за пови-
шаване на тяхната ефективност.  

Неслучайно и след 1992 г. в ЕС продължава да на-
раства общият размер на държавните субсидии (намаляват 
субсидиите за поддържане на изкупните цени на селскосто-
пански стоки и за компенсации при техния експорт, а на-
растват преките плащания на фермерите).  

Реформата на ОАП, чието прилагане фактически 
започва през периода 1993–1995 г., пряко засяга зърнените, 
маслодайните и протеиновите култури и производството на 
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млечни продукти, говеждо, телешко и овче месо и тютюн. 
Косвено засяга свиневъдството и птицевъдството.  

С реформата се цели в ЕС да се осигуряват опреде-
лени количества от земеделска продукция само за вътреш-
но потребление плюс субсидирания износ по линия на Све-
товната търговска организация. При това се разчита на след-
ните механизми: интервентски цени; изтегляне на земя от 
производството (консервация на земеделски земи); директ-
ни плащания на производителите. 

Решено е за три години (1994–1997 г.) изкупните 
цени на зърното да се намалят с 30 на сто, а на животин-
ските продукти (главно на говеждото месо с 15 %). 

Сравнително по-евтиното зърно намира пласмент в 
по-големи количества на вътрешния пазар, измества прода-
ваните фуражни заместители (царевичен глутен или манио-
ка – растение, чиито клубеноплоди съдържат скорбялно ве-
щество). През периода 1992–2000 г. потреблението на зър-
но в ЕС нараства с 30 млн. тона. В същото време износът 
на зърнени храни от Евросъюза за трети страни намалява с 
40 на сто. 

С намаляването на изкупните цени на зърното се ог-
раничава и неговото по-нататъшно производство. Същевре-
менно пада и експортната му цена (преди прилагане на 
експортната субсидия). 

Световната търговска организация изисква открива-
не на пазарите, но не се очаква чувствително увеличение на 
вноса на зърно в ЕС. Определят се квоти с минимални мита 
за внос на пшеница (от Канада), с текущи мита за царевица 
(от САЩ) и на малки количества зърнени храни (от Авст-
ралия и други страни). 

 Реформата на ОАП включва консервация на зе-
меделски земи в страните – членки на ЕС. Това са глав-
но онези земи, върху които се отглеждат зърнени, масло-
дайни и протеинови култури3. Чрез консервация (временно 
                                                

3 Решено е в ЕС ежегодно да се консервират по 10–15 на сто от земедел-
ските земи. 
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изключване от сеитбооборота) на земеделски земи се цели 
да се намали свръхпроизводството на селскостопански стоки. 
Постепенно трябва да отпадне нуждата да се плащат голе-
ми експортни субсидии за дъмпинг при пласмента на натру-
пани излишъци от такива стоки на международните пазари. 

Фермерите в ЕС се компенсират за загуби на доход 
чрез преки компенсационни плащания. Те получават 
компенсации за по-ниските цени, определени по силата на 
реформата в ОАП. Плащат им се помощи и на брой акри 
(1 акър = 4046,86 м2) обработваема земя. В ранния ЕС се 
дават компенсации на производителите общо за 550 млн. де-
кара. Животновъдите, които отглеждат едър рогат добитък 
на открити пасища, получават премии на теле или овца. Пре-
мии не се дават на фермери, отглеждащи добитъка в обори. 
Те обаче могат да неутрализират падането на цените на го-
веждото месо, като използват по-евтини житни култури за 
фураж. Преки  субсидии се дават за развитие на екологич-
но земеделие, производство на нехранителни продукти (био-
горива) върху консервирана земя, привличане на млади 
фермери и преждевременно пенсиониране на по-възрастни 
земеделски стопани. 

Очевидно същността на реформата на ОАП на ЕС е 
в умелото съчетаване на политиката на поддържане на 
пазарните цени на земеделските стоки с тази на поддър-
жане на доходите на фермерите. Целта е да се ограничава 
съществуващото свръхпроизводство в земеделието и да се 
премахват натрупваните излишъци от селскостопанска про-
дукция. 

В СТО също се настоява за намаляване на размера 
на субсидиите за земеделието. Към края 2005 г. се постигна 
съгласие за известно намаляване само на експортните суб-
сидии (без да се съкращават фермерските доходи). 

В началото на ХХІ в. в ЕС се задържа нивото на пре-
доставяните експортни субсидии (съгласно с договоренос-
тите на СТО до 2001 г. в развитите държави бюджетните 
разходи за експортни субсидии трябва да се съкратят с 36 %). 
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Същевременно следва да бъде намален обемът на субсиди-
рания износ на земеделските стоки с 20 %, но и след този 
срок почти спада нивото на предоставяните експортни суб-
сидии за сирене и други млечни продукти, говеждо месо и 
зехтин. 

Увеличават се субсидиите за износ на ечемик (пора-
ди по-високата му вътрешна цена от тази на световния па-
зар) и други зърнено-фуражни култури. Тези субсидии на-
растват с около 40 %. 

Реформата на ОАП не осигурява широк достъп до 
обединения пазар на ЕС. Този пазар продължава да бъде 
ограден с тарифи за трети страни и разпределен между 
крупни традиционни вносители на растителни и животин-
ски стоки. Незначително е неговото разширяване и след 
въвеждането на нови тарифи на квоти за внос на земе-
делски продукти. Повечето от тях са почти равни и дори 
по-ниски от тези, включени в списъка на СТО. 

Анализите показват, че тарифите, които СТО опре-
деля за внос на земеделски стоки в ЕС, обхващат едва 10 % 
от неговия аграрен внос. Огромната част от този внос се 
осъществява по вътрешна система на тарификация. Вслед-
ствие на намалението на посочените тарифи стойностният 
обем на земеделските стоки, които се пласират на пазарите 
на ЕС, нараства с около 1 млрд. долара. Тази сума представ-
лява около 2 % от ежегодно извършвания общ (възлизащ 
на над 60 млрд. долара) аграрен внос на ЕС4.  

Реформите в ОАП продължават да се осъществяват 
и при изпълнението на приетата през март 1999 г. (в Берлин) 
Програма 2000 на ЕС. 

Споразумението, под формата на Програма 2000, е 
за период от шест години (2000–2006). То очертава рамката 
и структурата на бюджетното финансиране в ЕС чрез пакет 
от финансови мерки, включително за по-нататъшното суб-
сидиране на западноевропейското селско стопанство.  
                                                

4 Eurostat, 2005. 
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Размерът на бюджетните разходи в Евросъюза е опре-
делен на база 1997 г., когато сумата за осъществяване на 
ОАП съставлява половината от бюджета на междудържав-
ната общност и отговаря на изискванията на СТО за нама-
ляване на бюджетното субсидиране на земеделието. 

Реформите, залегнали в Програма 2000, засягат пре-
димно зърнените и маслодайните култури, говедовъдния сек-
тор и производството на млечни продукти. Те представля-
ват своеобразно продължение на започналите през 1992 г. 
сравнително по-значими промени в ОАП. 

Програма 2000 определя главните насоки на по-
нататъшното осъществяване на ОАП в ЕС. По-важните 
от тях са: 

• запазване на обема на бюджетните разходи за суб-
сидиране на земеделието; 

• придържане към сегашното статукво (квоти, под-
държани изкупни цени, експортни субсидии и т.н.) и отла-
гане на аграрната реформа в производството и търговията с 
мляко и млечни продукти; 

• нарастване на квотата за млечни продукти с 1,2 %; 
• редуциране на изкупните цени на зърнените храни 

с 15 %; 
• намаляване на поддържаните изкупни цени на го-

веждото месо с 20 % и частично изравняване на директните 
плащания; 

• редуциране на директните плащания (с около 33 %) 
за компенсиране на незасети площи с маслодайни култури; 

• продължаване на политиката на консервация (из-
ключване от сеитбооборота) на 10 % от обработваемите пло-
щи за зърнени, маслодайни и протеинови култури. 

Съгласно с въпросната програма цените на пшени-
цата в Евросъюза постепенно се изравняват с тези на 
Чикагската борса. Предвидено е пазарните цени на пше-
ницата в ЕС да се понижат с около 15 %, а на фуражното 
зърно – с близо 25 %. Вероятно по-високи от световните 
цени ще останат западноевропейските пазарни цени на ца-
ревицата, ечемика и овеса. 
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Това дава основание да се прогнозира, че износите-
лите от ЕС ще могат да извършват несубсидиран износ на 
пшеница. Износът на други зърнени храни от Евросъюза 
ще бъде субсидиран (макар и до определените в Споразу-
мението на СТО субсидирани нива). 

 Съгласно с Програма 2000 в Евросъюза се осъщест-
вява политика на ограничаване на производството на 
говеждо месо. Това става чрез редуциране на интервенира-
щите покупки, намаляване на броя на добитъка в млечните 
стада, стимулиране на откритото отглеждане на говеда, под-
държане на високи пазарни цени, при което намалява кон-
сумацията на говеждо месо и месни изделия. 

В ЕС се ограничават и обемите на субсидирания 
износ на млечни продукти. Въпреки това продължава тен-
денцията на увеличаване на излишните запаси от такива про-
дукти и превишаване на тяхното предлагане на западноев-
ропейския пазар. 

Следователно изпълнението на Програма 2000 води 
към структурни промени в системата на бюджетно субси-
диране на западноевропейския аграрен сектор. В нея пос-
тепенно намалява размерът на субсидиите за поддържане 
на гарантирани изкупни цени на основни селскостопански 
стоки и нарастват сумите за преки плащания на фермерите.  

При изготвянето и реализацията на Програма 2000 е 
извършена и своеобразна подготовка за разширяване на 
Европейския съюз на Изток. Така са поставени основите 
за присъединяване на десетте страни от Централна и Из-
точна Европа към междудържавния Евросъюз. 

Определени са и нови цели и принципи на ОАП на 
ЕС. Съобразно със съвременното състояние на аграрния сек-
тор в Европа и света се избират и подходящи механизми на 
тази политика.  

Предвижда се през периода 2007–2013 г. в 27-те стра-
ни – членки на ЕС, да се прилагат предимно следните ме-
ханизми на ОАП: 

• интервентски изкупни цени; 
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• квоти; 
• директни плащания на фермерите. 
През адаптивния период (2007–2013 г.) в новоприе-

тите страни – членки на Евросъюза, повечето от селскосто-
панските субсидии се предоставят за развитие на селски 
райони и директни плащания на фермери. Постепенно се 
преминава от субсидиране на произведени и предлагани на 
пазара селскостопански стоки към преки плащания за про-
изводство, извършвано по установени със закони екологич-
ни, санитарни и други стандарти. 

3. Цели и принципи на Общата аграрна политика 
    на разширения Европейски съюз  
Всяка страна от Централна и Източна Европа (ведна-

га след присъединяването ѝ към ЕС) е длъжна да формира 
адекватна на западноевропейската институционална струк-
тура и да прилага действащите в международната общност 
закони (изразявани с понятиего “aquis communaufaire”). 
Този важен принцип се съблюдава и при адаптирането на 
националната аграрна политика към ОАП на Евросъюза. 

 Хармонизирането на някои от действащите на на-
ционално равнище законови разпоредби продължава и след 
встъпване на отделната страна в ЕС:  

• седемгодишният срок, през който чуждестранни 
граждани от страните – членки на ЕС, могат да придобиват 
собственост върху земеделски земи;  

• определянето на производствени и импортни кво-
ти на селскостопански стоки;  

• начините на субсидиране на фермерите и др. 
След разширяването (2004 и 2007 г.) на Европейс-

кия съюз на Изток в 28-те негови страни членки се осъ-
ществява нова Обща аграрна политика. Споразумението 
за това се приема през декември 2002 г. в Копенхаген (Да-
ния). През юни 2003 г. ръководителите на 15-те страни – 
стари членки на ЕС, уточняват нейните цели, принципи и 
механизми.  
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Разработването на новата ОАП е продиктувано от 
редица обстоятелства: 

• отвъдокеански натиск за разширяване на ЕС на 
Изток и опити да бъде установен контрол над “Обединена 
Европа”; 

• реална опасност от заливане на европейските паза-
ри с евтини и конкурентоспособни отвъдокеански селскосто-
пански стоки; 

• олигархична политика на неолиберална глобализа-
ция, чието осъществяване ще доведе до ликвидация на по-
вечето сравнително дребни ферми в Европа; 

• засилване на конкурентоспособността и пазарната 
ориентация на европейското селско стопанство; 

• изпълнение на споразуменията на Световната тър-
говска организация за съкращаване на държавните субси-
дии, които оказват пряко влияние върху международната 
търговия. 

Следователно след 2004 г. в страните – членки на 
ЕС, ще се преследват редица нови цели на ОАП:  

• стабилизация на фермерските доходи (тази цел е 
неизменна и може да се нарича “вечна”); 

• субсидиране на производството на здравословни и 
качествени храни; 

• подпомагане на фермите, в които се отглеждат здра-
ви селскостопански животни; 

• поддържане на всички земеделски земи в добро 
агротехническо и екологично състояние; 

• прилагане на мероприятия, способстващи за подоб-
ряване на чистотата на околната среда; 

• стимулиране на развитието на жизнеспособни сел-
ски райони; 

• усъвършенстване и взаимно приспособяване на сто-
панските структури на страните – членки на ЕС. 

Посочените цели на ОАП съществено се различават 
от тези, поставени през 1957 г., когато се създава ЕС. По 
това време в западноевропейските държави все още не са 
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преодолени последиците от опустошителната Втора светов-
на война и липсват нужните храни за изхранване на значи-
телна част от населението. Следователно западноевропейски-
те държавници поставят като главни цели: 

• да се увеличи селскостопанското производство;  
• да се стабилизират пазарите;  
• да се осигурят търсените от потребителите сел-

скостопански стоки на приемливи цени. 
Тези цели се постигнати, а  свръхпроизводството на 

храни в ЕС се превръща в един от най-острите проблеми на 
междудържавната общност. То се съпровожда с натрупване 
на големи хранителни излишъци, чието съхраняване поглъ-
ща допълнителни разходи на човешки, материални и фи-
нансови ресурси.  

За постигане на новите цели на ОАП земеделските 
субсидии се предоставят не само за стимулиране на разши-
реното селскостопанско производство, но и за подобряване 
на качеството на произвежданите селскостопански стоки. 
Въвеждат се управленски изисквания, обозначавани с тер-
мините “всеобхватна законосъобразност”, “кръстосано съ-
ответствие” (спазване). Част от бюджетните пари, които се 
дават на селскостопанските производители, се изразходват 
за водене на устойчиво и екологично чисто земеделие по 
установени със закони технологични норми и критерии. 

Законоустановените изисквания (“всеобхватната зако- 
носъобразност” или “кръстосаното съответствие” – cross- 
compliance) са за управление на ползването на земеделски-
те земи и на аграрното производство, както и на дейности-
те по опазването на околната среда и здравето на хората, 
животните и растенията. 

С оглед на това се залагат нови принципи на ОАП. 
   Първи принцип. Нарастване на преките плаща-
ния на фермерите. Преминава се от субсидиране по линия 
на първи стълб (образуван от пазарни механизми, като 
интервениране на пазара и изкупуване на определени сел-
скостопански стоки на изгодни за фермерите цени, осигу-
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ряване на нисколихвени кредити, предоставяне на експорт-
ни субсидии) към втори стълб – директни плащания на 
фермерите за спазване на стандарти при производството на 
растителни и животински продукти.  

Прилагането на такава политика предполага промя-
на и в бюджетната структура на Европейския аграрен фонд 
за гарантиране и ориентиране. В тази структура нараства 
делът на паричните ресурси, предназначени за директни ин-
дивидуални фермерски плащания. Същевременно се балан-
сират субсидиите за пазарно регулиране на производството 
и за износа на селскостопански стоки. Предвижда се ЕАФГО 
да се преструктурира, като се прехвърлят парични ресурси 
от първи към втори стълб, или от т.нар. синя пазарна кутия 
към съдържащата пари за директни индивидуални фермер-
ски плащания зелена кутия.  

Втори принцип. Поддържане на оптимален баланс 
между пазарните субсидии за земеделието и директните 
фермерски плащания. Подпомагането на отделните фер-
мери трябва да се извършва прозрачно и справедливо.  

Трети принцип. Отделяне на директните индиви-
дуални плащания на фермерите. Създава се специална 
финансова сметка за директни индивидуални плащания на 
фермери, спазващи установени със закони стандарти. Ма-
кар и много на брой, тези фермерски плащания ще се пра-
вят едновременно (наведнъж през годината), при това по 
възможно най-опростена схема.  

Опростяването на процедурите, свързани с отдел-
ните плащания на фермерите по линия на “всеобхватната 
законосъобразност”, “кръстосаното съответствие”, предпо-
лага децентрализация на административната власт. Очаква 
се по този начин фермерите да бъдат освободени от досе-
гашните им задължения да попълват голям брой документи 
за получаване на субсидии и да бъде сведена до минимум 
зависимостта им от чиновническата бюрокрация. 

Въвеждането на директни индивидуални фермерски 
плащания (по отделна сметка) в страните – нови членки на 
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Европейския съюз, способства за тяхното по-лесно адап-
тиране към водената ОАП. Смята се, че по този ще се на-
малят високите темпове на нарастване на бюджетните сел-
скостопански субсидии и ще се поставят горни граници на 
техния общ размер в разширения Евросъюз. 

Четвърти принцип. Интегриране на аграрната с 
екологичната политика в селскостопанския сектор. С 
комплексното прилагане на посочената политика е възмож-
но да се произвеждат здравословни и екологично чисти хра-
нителни продукти. Изпълнението на тази задача предпола-
га и по-пълно адаптиране на аграрната политика на евро-
пейските държави. Това адаптиране следва да обхваща пре-
димно тяхната поземлена, структурна, екологична, иконо-
мическа, включително и външнотърговска политика.  

Ръководителите на страните – членки на ЕС, са пос-
тигат договореност за по-широко разгръщане на екстензив-
ното, но устойчиво земеделие. Вече се препоръчва извърш-
ването на основни агротехнически практики да става по об-
щоприети правила. При всички случаи обаче се изисква 
преследване на “вечната” цел – по-нататъшно увеличаване 
на фермерските доходи. Дотирането на аграрния сектор тряб-
ва да се подчинява на принципа за поддържане на нивото 
на фермерските доходи и за задоволяване на постоянно рас-
тящите потребности на консуматорите на храни, в т.ч. и на 
данъкоплатците.  

Очевидно с поставянето на посочените нови цели и 
принципи на ОАП на ЕС до голяма степен се променя и 
нейната философия. Както посочва бившият еврокомисар 
по селското стопанство и риболова Франц Фишлер на със-
тоялата се на 26 юни 2003 г. в Люксембург пресконферен-
ция, така се слага началото на “нова ера” в международ-
ните аграрни отношения.  

Промените в целите и принципите на ОАП обхва-
щат и нейните основни механизми. Преследването на вся-
ка политическа цел ще става чрез прилагане на подходящи 
и ефикасни методи, инструменти и начини на действие.  
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  4. Механизми на Общата аграрна политика  
      на разширения Европейски съюз  
През първото десетилетие на ХХІ в. в Европейския 

съюз се извършват дълбоки управленски и институционал-
ни промени, породени от налаганата неолиберална глоба-
лизация на стопанския и духовния живот на народите.  

В началото на 1999 г. се въвежда единна парична 
единица – евро, а през 2005 г. на национални референдуми 
започва да се обсъжда проектът за Конституция на Евро-
пейския съюз. Постепенно се преминава към осъществяване 
на съгласувана и обща (на страните членки) външна и 
енергийна  политика.  

Решително се пристъпва към мащабно разширяване 
на ЕС, който понастоящем без Англия наброява 27 държа-
ви, включително Хърватия. В разширения на Изток Евро-
съюз има над 13 млн. ферми.  

Радикално се променя и Общата аграрна поли-
тика на членуващите в Евросъюза страни. В дългосро-
чен план се осигуряват нужните селскостопански субсидии. 
Предлагат се схеми за тяхното разпределение по страни и 
за рационалното им изразходване в аграрния сектор на меж-
дудържавната общност. 

През декември 2002 г. в Копенхаген лидерите на 15-те 
страни – членки на ЕС, постигат съгласие да бъде опреде-
лена горна граница на общия размер на селскостопан-
ските субсидии (около 42 млрд. евро годишно) за периода 
2004–2013 г. Разпределението се прави между старите и 
новите членки на Евросъюза и се отпускат полагащите се 
помощи на фермерите. 

Съгласно с постигнатата договореност едва през 2013 г. 
в разширения Евросъюза може да има по-равноправно и 
по-равностойно разпределение на общите селскостопански 
субсидии между неговите стари и нови страни членки. През 
2004 г. директните фермерски субсидии за новоприетите в 
Европейския съюз държави представляват около 25 % от 
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отпусканите по съществуващата система на петнадесетте 
страни – стари членки. През 2005 г. техният дял нараства 
на 30 %, 2006 г. – на 35 %, 2007 г. – на 40 %, а от 2008 до 
2013 г. – ежегодно с 10 %. 

През адаптивния период (2004–2013 г.) в страните – 
нови членки на ЕС, се запазва прилаганото (преди офици-
алното им присъединяване към ЕС) национално бюджетно 
дотиране на селското стопанство. В тези страни земедел-
ските производители могат да получават субсидии не само 
от бюджета на Европейския съюз, но и от местни държавни 
финансови ресурси. С оглед на това държавните органи на 
съответната страна са длъжни да избират и прилагат една 
от двете разработени от Европейската комисия схеми за 
преки фермерски плащания. Съгласно с първата схема в 
страната – нова членка на ЕС, размерът на националните 
фермерски помощи достига до 30 % от общото им коли-
чество, като не може да бъде по-голямо от помощите, ко-
ито Европейският съюз отпуска на фермерите в петнаде-
сетте стари членки. По другата схема е дадено право във 
всяка страна – нова членка на ЕС, ежегодно да се увели-
чава с 10 % размерът на националните фермерски субси-
дии, които са предоставяни преди нейното присъединяване 
към Общността. Отново се изисква общото равнище на зе-
меделските субсидии (от бюджета на ЕС и на отделната 
държава) да не превишава нивото на фермерските помощи, 
които се дават на петнадесетте страни – стари членки на 
Евросъюза.  

На базата на одобрена дългосрочна прогноза (за пе-
риода 2004–2013 г.) е определено през 2013 г. горната гра-
ница на селскостопанските субсидии в Евросъюза да бъде 
около 42 млрд. евро. Към старите членки на ЕС са насо-
чени над 34 млрд. евро, а към новите – 8 млрд. евро. 

При определяне на размера на селскостопанските суб-
сидии за всяка страна – членка на ЕС, трябва да се отчитат 
и нейните вноски (1,6 на сто от ДДС) в Европейския фонд 
за гарантиране и ориентиране. Тези вноски може да са от-
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носително високи спрямо селскостопанските субсидии, кои-
то се отпускат на страната от Евросъюза.  

В приетия седемгодишен (2014–2020 г.) финансов 
план на Европейския съюз е предвидено за подкрепа на зе-
меделието на неговите страни членки да бъдат изразходени 
около 270 млрд. евро, или близо една трета от общия бю-
джет на Европейския съюз. За стимулиране на развитието 
на земеделието на 28-те страни – членки на Европейския 
съюз, ежегодно трябва да се предоставят по около 39 млрд 
евро, т.е. с няколко милиарда евро по-малко от годишните 
суми, отпускани през предишния (2007–2013 г.) планов пе-
риод.    

Държавните селскостопански субсидии се използват 
предимно за извършване на агротехнически практики (оран, 
сеитба) на единица използвана земеделска площ. Все по-
малко субсидии се предоставят за поддържане на равнищата 
на изкупните цени на определени селскостопански стоки.  

Отменено е интервенирането на пазара на ръж и кар-
тофи. Продължава да се прилага системата на интервени-
ране на пазара на ечемик, за да се стимулира разширява-
нето на посевните площи на тази житна култура.  

За да се повишават доходите на животновъдите, се 
предвижда увеличаване на пазарните цени на говеждото и 
овчето месо. От това печелят главно собствениците на ед-
рите и механизирани животновъдни краве- и овцеферми. 

В Евросъюза се прокарва политика на намаляване, 
на редуциране на изкупните цени на основни селскосто-
пански стоки. Редуцират се интервентските цени на жиз-
нено важните хранителни продукти – пшеница, ориз, мля-
ко, краве масло и обезмаслено мляко на прах. 

Почти наполовина са понижени изкупните цени на 
ориза и са установени на около 150 евро на тон. Предпри-
емат се специални мерки, включително и интервениране на 
оризовия пазар, когато изкупната цена на ориза падне под 
120 евро на тон.  
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След 1984 г. в ЕС производството на мляко и млеч-
ни продукти (сирена, кашкавал, масло) е регулирано с по-
мощта на добре функционираща квотна система. Посред-
ством тази система се осигуряват стабилни доходи на фер-
мерите и се ограничава свръхпроизводството на мляко в 
Общността. На 1 април 2015 г. във 28-те страни – членки 
на ЕС, са премахнати млечните квоти. Така са открити въз-
можности за намаляване на изкупните цени на млякото в 
Общността, за отстраняване на дребните ферми от общия 
млечен пазар и за увеличаване експорта на мляко от едрите 
кравеферми на Германия, Холандия и други държави.       

Ръководните комисии на ЕС продължават да прила-
гат квотните механизми на ОАП, като налагат квоти за про-
изводство, износ и внос на основни пресни и преработени 
селскостопански стоки (месо, грозде, вина, тютюн, цигари и 
др.). Те определят максимално гарантирани количества и раз-
мери на площи за някои селскостопански продукти и пос-
тавят горна граница на премиите в говедовъдния сектор.  

В страните – нови членки на Евросъюза, квотните 
ограничения са определени още при преговорите за присъ-
единяването им към ЕС. Това става според възприетите об-
щи принципи на аграрната политика и като се отчита дос-
тигнатото равнище на развитие на селското стопанство (раз-
мер на засетите площи и на трайните насаждения, брой на 
селскостопанските животни, годишна реколта, обем на из-
носа) през определен период от време (за България е из-
бран периодът 1999–2002 г., когато българското селско 
стопанство е доведено до пълна разруха и в страната има 
драстичен спад на производството на растителни и живо-
тински продукти). 

Обикновено се смята, че чрез определяне на квоти 
на количествата стоки, които могат да се произвеждат в от-
делните страни – членки на ЕС, се способства за баланси-
ране на тяхното търсене и предлагане на общия междудър-
жавен пазар. По този начин ще се формират цени, близки 
до реалната стойност на тези стоки.  



 391 

Характерно за ОАП на разширения ЕС е, че опре-
делянето на квотните механизми за производство на даден 
селскостопански продукт все по-тясно се обвързват с пре-
доставяните дотации под формата на отделни (индивиду-
ални) фермерски плащания. Фермерите, които спазват 
квотния принцип и ограничават своето производство до раз-
мера на спуснатите им квоти, получават бюджетни субси-
дии и помощи. Други фермери, в чиито ферми се заобикаля 
квотната система и не могат да се изпълняват определените 
изисквания за “всеобхватна законосъобразност”, “кръсто-
сано съответствие”, остават без държавна бюджетна под-
крепа. В условията на неравнопоставеност на свободния па-
зар (където се конкурират с държавно субсидирани фермери) 
такива земеделски производители се разоряват. Много от 
тях се принуждават да разпродават на безценица своята зе-
мя и другото си имущество. При установени нарушения на 
законовите разпоредби за производство на евтини храни в 
екологично чиста среда съответните производители се наказ-
ват и санкционират, включително и с големи парични глоби.  

Тази политика е гибелна и за милиони български зе-
меделски производители. Повечето от тях фалират, тъй ка-
то не разполагат с нужните финансови и материални ре-
сурси за производство на здравословни, екологично чисти 
и конкурентни храни в своите малки ферми (по 1–2 крави) 
и върху дребните си (около 3 дка) ниви, чиито почви вече 
са бедни на хумус и други органични и минерални вещест-
ва (през последното десетилетие българските земеделски 
земи почти не се торят с фосфорни торове). 

Засега ОАП на ЕС включва основно две групи ди-
ректни индивидуални субсидии за фермерите.  

Първа група. Индивидуални фермерски плаща-
ния (за компенсиране на фермери, понасящи загуби от оря-
зани изкупни цени и други управленски решения). 

Втора група. Специални директни плащания (на 
стопаните, отглеждащи селскостопански култури върху мак-
симално гарантирана площ и спазващи определените зако-
нови стандарти). 
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В разширения на Изток Евросъюз все по-широко при-
ложение намират и двете групи индивидуални фермерски 
плащания, които са заведени в отделна сметка. С тях ще се 
заменят и повечето премии, които се дават на западноевро-
пейските фермери за отглеждане на определени селскосто-
пански култури и животни.  

Претенциите за индивидуално плащане се доказват 
с документи за притежание или арендуване на посевни пло-
щи. В тях не се включват постоянните насаждения, горите 
и неселскостопанските земи.  

Индивидуални или други директни помощи (в раз-
мер на около 500–1500 евро на ферма годишно) се дават на 
фермери, които изпълняват общоевропейските агротехни-
чески правила и предписания и спазват установените със 
закони стандарти.  

Такива стандарти се разработват преди всичко за: 
• производство на здравословни храни; 
• отглеждане на здрави селскостопански животни; 
• опазване на чистотата на околната среда; 
• здравеопазване и безопасност на труда; 
• поддържане на всички земи в добро агротехни-

ческо и екологично състояние. 
Предлагат се програми за разширяване на производ-

ството на здравословни и екологично чисти храни по стан-
дарти5. 

Индивидуални субсидии се дават само на фермери, 
които са преки производители. Предполага се, че индиви-
дуалното субсидиране още повече ще ги привърже към зе-
мята, ще им даде стимули да се грижат за нея, да подобря-
ват нейното плодородие и ефективно да я използват за про-
изводство на селскостопански стоки.  

По линия на ОАП на Европейския съюз не се от-
пускат индивиду-ални субсидии на дребните земеделски 

                                                
5 Декларация на земеделските министри на страните – членки на ЕС. Брюк-

сел, 26.VІ.2003. 
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стопанства. Предполага се, че като бъдат лишени от това 
тяхно право, ще се даде допълнителен тласък на дълбок и 
повсеместен процес на концентрация на селскостопанското 
производство чрез коопериране и сливане на ферми. В съ-
щото време обаче ще се извършва редуциране на директ-
ните плащания на по-големите ферми. Част от икономиса-
ните ресурси ще се използват за финансиране на селски 
райони.  

С по-широкото прилагане на индивидуалните фер-
мерски плащания и отделянето им в самостоятелна сметка 
все повече ще се засилва и развитието на селските райони. 
По този начин ще се създават условия за повишаване на 
доходите на повечето фермери в отдалечени и изостанали 
краища на страните.  

Ръководните органи отпускат директни индивиду-
ални субсидии за производство на зърно от житни кул-
тури (на тон) или за засети площи (на хектар). Бюджетни 
пари се предоставят на зърнопроизводители, чиито доходи 
може да се намалят вследствие на орязване на поддържа-
ните (интервенционни) цени на житните продукти.  

Запазва се поддържането на производството на твър-
да пшеница6. Предоставяната парична сума за отглеждане 
на тази култура се прибавя към всяка сметка за индивиду-
ално фермерско плащане. 

С директна парична помощ се регулира и производ-
ството на селекционирани сортови семена. Тази помощ 
се изплаща за тон произведени семена и се интегрира в от-
делното фермерско плащане.  

В 28-те страни – членки на ЕС, се правят и специ-
ални фермерски плащания. Така се стимулира развити-
ето на селскостопанското производство, без пряко да се 
влияе върху конкурентните отношения на международните 
аграрни пазари.  
                                                6  

6 CAP reform. Along-term perspective for sustainable agriculture, European 
Commission, Directorate-general  for Agriculture, Luxembourg, 2003, p. 13. 
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Специални директни помощи се дават на фермери, 
които отглеждат протеинови култури, орехоплодни на-
саждения (орехи, лешници) и фъстъци. Предоставят се 
определени суми в евро за засята земя, която е част от оп-
ределената “максимално гарантирана площ” в рамките на 
Евросъюза. Например засега определения за Евросъюза ли-
мит на максимално гарантираната площ на протеиновите 
култури е около 1,4 млн. ха (14 млн. дка), а на орехоплод-
ните насаждения – 8 млн. декара. 

По особен начин се извършва директно фермерско 
субсидиране на производството на сухи фуражи. Държав-
ните субсидии за фуражния сектор се разпределят между 
растениевъдите, които отглеждат фуражни култури, и ин-
дустрията за изготвяне на фуражи. Директното поддържане 
на фермите, в които се отглеждат фуражни култури, е ин-
тегрирано в системата на отделните (индивидуалните) фер-
мерски плащания. Тези ферми получават преки субсидии, 
като се отчитат традиционните им връзки с фуражната ин-
дустрия. Горните граници на тези субсидии се отнасят към 
текущата сметка на системата за държавно гарантирани ко-
личества.  

Подобни директни помощи дават и на производите-
лите на картофи и картофено нишесте. Фиксирана е сума, 
възлизаща на 110,54 евро на тон скорбяла. Половината от 
тази сума се включва в индивидуалните фермерски плаща-
ния на базата на предишния принос на фермата към отрасъ-
ла и традиционните доставки на картофи за индустрията. 
Остатъкът се предоставя като специално плащане за стан-
дартно технологично производство на картофено нишесте. 
Минималната цена на картофите се премахва.  

Посредством индивидуални фермерски плащания се 
поддържат и посевите с енергийни култури. Предложено 
е да се дава помощ (“въглероден” кредит) по 45 евро на 
хектар енергиен посев. В EС индивидуални субсидии ще се 
отпускат за максимално гарантирана площ от 1,5 млн. ха 
(15 млн. дка). Помощите ще бъдат отпускани само в райо-
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ните, чието производство се извършва по договор между 
фермера и преработвателната индустрия. Това изискване не 
е задължително за ферми със собствени преработващи пред-
приятия.  

За успешното прилагане на новата ОАП в ЕС се съз-
дават и подходящи институционални органи и звена. Тях-
ната дейност е част от разглежданата политика на “всеоб-
хватна законосъобразност”. Преди всичко се формира един-
на система за консултации на фермерите. Тя обхваща 
главно даването на консултации за това как да се извърш-
ват агротехническите мероприятия и как да се спазват зако-
новите стандарти за производството на здравословни и еко-
логично чисти храни. Първоначално обаче консултантски 
услуги задължително се правят само на едри фермери, кои-
то получават над 15 хил. евро директни помощи, т.е. годиш-
ният оборот на техните стопанства трябва да превишава 
100 хил. евро. Останалите фермери ще могат да се включват 
в системата за консултантски услуги на доброволни начала7. 

За правилното разпределяне и оползотворяване на 
директните помощи на фермерите в ЕС се формира и интег-
рирана административна и контролна система. В рам-
ките на тази система се реализират програмите за водене на 
екологично и устойчиво земеделие и се осъществява строг 
контрол над фермерите, поели да спазват установените със 
закон агротехнически и екологични стандарти. 

                                                
7 Пак там, с. 15. 
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ХVІІ. РЕГИОНАЛНА АГРАРНА ПОЛИТИКА 
  1. Политика на стимулиране на развитието  
      на селските райони в Европейския съюз 
През първото десетилетие на ХХІ в. в Европейския 

съюз чувствително се засилва започналото по-рано рефор-
миране на Общата аграрна политика. В аграрната протекци-
онна система се извършва пренасочване на финансови ре-
сурси и се въвеждат нови механизми за стимулиране на раз-
витието на селските райони.  

Селски район – определена територия, в която има 
предимно села и малки (до 30 хил. души) градове. Форми-
рането му става в зависимост от възможностите за тяхното 
централизирано управление.  

Регион – територии, в рамките на който се включ-
ват няколко района или страни. Обособяването му се извър-
шва на основата на намиращите се в него природни, човеш-
ки и материални ресурси и възможностите за тяхното ин-
тегриране и управление. 

Критерии за дефиниране и обособяване на необла-
годетелстваните райони в Евросъюза: 

• климат (неблагоприятен за водене на интензивно 
земеделие; 

• гъстота на населението (под 70 души на квадратен 
километър); 

• надморска височина (над 600 м); 
• среднопретеглен наклон (над 10 градуса) на тере-

на на територията на общината; 
• слаба продуктивност на стопанисваната земя; 
• относителен дял (над 10 на сто) на заетите в сел-

ското стопанство. 
По посочените критерии необлагодетелстваните сел-

ски райони в ЕС са разделени на четири групи: 
• планински райони; 
• други необлагодетелствани райони; 
• райони със специфични затруднения (запазване и 

подобряване на чистотата на околната среда и ландшафта); 
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• райони, където е нужно да се решават конкретни 
екологични и други проблеми. 

Сега селските райони в ЕС заемат по-голямата част 
от неговата територия. В тях живее приблизително полови-
ната от населението на тази междудържавна общност. 

Основни отрасли на икономиката на селските райо-
ни си остават селското и горското стопанство. Регионал-
ните селски икономики все още бавно се диверсифицират и 
обогатяват с нови отрасли и производства, включително за 
снабдяване на аграрния сектор с модерни машини, мине-
рални торове и растителнозащитни препарати.  

Социално-икономическите показатели в селските 
райони все още са много по-ниски от тези на градовете. 
Годишният доход на един селски жител е около една трета 
по-малък от средния годишен доход на населяващия град-
ски и промишлени зони гражданин. Селата са по-неблаго-
устроени и по-рядко населени. В тях е значително по-ниско 
нивото на развитие на обслужващия сектор и инфраструк-
турата. По-малък е броят на средните и висшите училища, 
а също и на домакинствата, които имат достъп до интернет. 

В много от селските райони се води интензивно зе-
меделие и се влагат големи количества минерални торове и 
растителнозащитни препарати на единица стопанисвана зе-
мя. Разрушава се богатият на микроорганизми хумусен поч-
вен слой и се нарушава биоразнообразието. 

За решаване на тези проблеми се разчита на орга-
ничното земеделие, при което се използват животински то-
рове и биологични методи и средства за защита на растени-
ята от болести и неприятели. Засега в 28-те страни – членки  
на ЕС, такова земеделие се води върху 54 млн. дка земедел-
ски площи (от общо 1,7 млрд. дка обработваема земя на ЕС). 

Липсата на благоприятни условия за живот в отда-
лечените села е причина за миграцията на селските жители, 
предимно на трудоспособни жени и млади хора. Неслучайно 
в сегашната демографска структура на селските жители пре-
обладават по-възрастните и хората с по-ниско образование. 
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Досега при прилагането на ОАП е оказвана недоста-
тъчна подкрепа на необлагодетелстваните селски райони. 
Това са предимно планински, запустяващи и изоставащи в 
икономическото си развитие райони, чиито жители перма-
нентно изпитват житейски трудности. Обикновено в тези ра-
йони има сравнително по-лоши климатични условия и нис-
ко почвено плодородие. Техните земеделски стопани произ-
веждат сравнително ограничени количества хранителни и 
други селскостопански продукти и получават незначителни 
дотации чрез изкупните цени, експортните субсидии и дру-
гите пазарни механизми на ОАП. По линия на колективно-
то европейско финансиране те получават по 15–20 евро/дка 
стопанисвана площ. Напоследък необлагодетелстваните, т.е. 
по-малко фаворизираните и протежирани селски райони в 
ЕС се разделят на три типа:  

• планински райони (определяни според надморска-
та височина и наклона); 

• междинни райони (определяни по социално-иконо-
мически критерии); 

• райони с блатисти, засолени и други, подлежащи 
на рекултивация почви (колективната подкрепа за такива 
земеделски земи може да бъде до 10 на сто от територията 
на отделната страна). 

Чрез прилагането на регионална аграрна политика се 
преследват определени цели: 

• издигане на равнището на развитие на традицион-
ните първични отрасли – селско и горско стопанство; 

• преструктуриране на регионалната икономика и 
създаване на нови отрасли и производства; 

• повишаване на доходите и жизнения стандарт на 
жителите от селските райони; 

• подобряване на условията на живот в селата и мал-
ките градове; 

• изграждане на съвременна инфраструктура; 
• опазване на чистотата на околната среда. 
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За постигането на повечето от тези цели през 1999 г. 
лидерите на ЕС одобряват специални мерки и ги включат в 
Програма 2000. По този начин се допълват реформите на 
ОАП и се способства за повишаване на конкурентоспособ-
ността на многофункционалното европейско земеделие. На-
сърчава се създаването и развитието на нови отрасли и про-
изводства в селските райони на ЕС и се осигурява работа 
на намиращото се там трудоспособно население. 

При изготвянето и реализацията на Програма 2000 е 
съставено “меню” от 22 мерки, които се предоставят на стра-
ните – членки на ЕС (във всяка от тях се избират и изпъл-
няват онези, чрез които могат да бъдат решавани основни 
проблеми на селските райони). 

По-важните мерки са следните:  
• предоставяне на инвестиции във фермерския биз-

нес; 
• субсидиране на млади фермери; 
• финансова подкрепа на проекти за опазване на чис-

тотата на селските райони; 
• подкрепа на проекти, свързани с преработката и 

маркетинга на селскостопански продукти; 
• подпомагане на лесовъдството. 
През 2003 г. в ЕС са приети нови мерки за стиму-

лиране на развитието на селските райони, отнасящи се за:  
• повишаване на качеството на храните; 
• опазване на здравето на хората, животните и расте-

нията; 
• утвърждаване на равнопоставеността и изравняване 

на равнищата на икономическо развитие на селските райони. 
До този момент е съставен списък от няколко десет-

ки мерки. Всяка от тях се избира и реализира в отделната 
страна съобразно със спецификата на нейното социално-ико-
номическо развитие. Всички страни – членки на Евросъюза, 
са задължени да реализират мерките за опазване на чисто-
тата на околната среда. Това е продиктувано от изискване-
то за устойчиво развитие на селските райони като единни 
интегрирани териториални единици. 
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Във връзка с това се формира система за субсиди-
ране на селските райони. Към тях се насочват финансови 
ресурси от Европейския аграрен фонд за гарантиране и ори-
ентиране. Известна част от парите на първи стълб (пазар и 
поддържане на фермерските доходи) се прехвърлят във вто-
ри стълб (развитие на селските райони). 

Още на състоялата се през 1996 г. в Корк (Ирландия) 
конференция на високо равнище на ЕС е решено да бъде 
разширен обсегът на приложение на ОАП. Постигната е 
договореност между лидерите на страните – членки на Ев-
росъюза, наред със селското стопанство приоритетно да се 
подкрепя и стимулира и развитието на селските райони. 
Полагат се постепенно основите на втория стълб, към кой-
то да се насочват финансови ресурси за стимулиране на раз-
витието на селските райони. 

Колективното финансиране на селските райони в 
Евросъюза се осигурява основно от Европейския аграрен 
фонд за гарантиране и ориентиране. Създаден е и отделен 
Европейски аграрен фонд за развитие на селските райони 
(ЕАФРСР). Понастоящем регионалната аграрна политика се 
осъществява главно в три насоки: 

• повишаване на конкурентоспособността на селско-
то и горско стопанство; 

• подобряване на околната среда;  
• повишаване на качеството на живот в селата и мал-

ките градове. 
Обикновено колективното финансиране на селските 

райони на 28-те страни – членки на ЕС, е по около 13 млрд. 
евро годишно. Тази сума се разпределя между членките на 
Евросъюза от неговите ръководни органи.   

Засега развитието на селските райони се стимулира 
предимно чрез преки плащания на фермерите. Обикно-
вено такива плащания се извършват по линия на ОАП и се 
дават за компенсиране на фермерите или за спазени от тях 
производствени и екологични стандарти (определени от цен-
тралните органи на ЕС). Чрез преките плащания на ферме-
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рите се стимулира не само развитието на агропродоволст-
вения комплекс, но и разгръщането на други дейности, вклю-
чително на селския туризъм. В селските райони се запазват 
пейзажите и се увеличава богатството на природата. Откри-
ват се нови възможности за работа, отдих и култура. 

Изглежда и в обозримо бъдеще развитието на сел-
ските райони в ЕС ще се стимулира главно с инструмен-
тариума на ОАП. Тази политика ще се съгласува и ком-
бинира с други жизнено важни политики – структурна, еко-
логична, финансова. 

Закрилата на селските райони ще става в зависимост 
от тяхното месторазположение и социално-икономическо-
то им състояние. По утвърдени критерии ще се извършва 
класификация на селските райони и ще им се отпускат оп-
ределени субсидии. 

Регионалната аграрна политика включва и разработ-
ване на Обща стратегия за развитие на селските райони 
в ЕС. На основата на определени в нея цели и приоритети 
се изготвят национални стратегии и програми. Като се при-
лагат подходите на селските райони от долу нагоре (въз ос-
нова на определените стратегически цели и приоритети на 
Евросъюза) на местно ниво, трябва да се изготвят социал-
но-икономически програми и планове, които да се пред-
лагат на централните европейски органи и да се осигурява 
тяхното финансиране. 

В централните управленски органи на Евросъюза са 
изготвени указания за развитие на селските райони през 
периода 2007–2013 г.1. На основата на тези указания стра-
ните – членки на междудържавната общност, изготвят на-
ционални стратегически планове и подробни програми 
за развитие на селските райони. 

Указанията за регулиране на развитието на селските 
райони са формулирани съобразно с размера на финансо-
вите помощи, които може да оказва ЕАФРСР. Основните 

                                                
1 Commission of the European Communities Brussels, 5.07.2005. 
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от тях почти напълно съвпадат и се покриват с одобрените 
от Европейския съвет общи приоритети в развитието на 
селските райони на срещата (2001 г.) в Гьотеборг (Швеция). 
Тези приоритети и мерките за тяхното реализиране са до-
пълвани на заседания на Европейския съюз в Лисабон и 
Солун (2003 г.). Тогава е решено в селските райони на Ев-
росъюза да се осигурява икономически растеж и работни 
места главно чрез финансова подкрепа и рационално използ-
ване на природните ресурси.  

Процесът на планиране на национално ниво протича 
от горе надолу, като започва с предварително разработване 
на Национална стратегия за регионално развитие, минава 
през областните стратегии за развитие и изготвяне на дъл-
госрочен общински план. На основата на отделните общин-
ски планове, т.е. от долу нагоре, ще се изготвят областните 
планове и Националният план за регионалното развитие.  

Целта е да се повишава привлекателността на сел-
ските райони като места за живот и работа и стриктно да се 
спазват изискванията за опазване на природните дадености 
и чистотата на околната среда. 

Предполага се, че изпълнението на Общите страте-
гически указания за развитие на селските райони в ЕС ще 
спомогнат за: 

• определяне на селските райони, отраслите и про-
изводствата, които ще бъдат обект на регулирано и съгла-
сувано развитие и ще получават целенасочени финансови 
помощи; 

• превръщане на главните приоритети за развитие на 
селските райони в основни насоки на селската политика; 

• обвързване на ОАП на ЕС със структурната, еко-
логичната и други политики, включително за изравняване 
на икономическите равнища на развитие на отделните сел-
ски райони; 

• по-нататъшно реформиране на ОАП в посока към 
производствено преструктуриране на земеделието и селски-
те райони. 
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Въпросните указания визират основните приоритети 
в развитието на селските райони. В тях се посочват глав-
ните направления на политиката на развитие на сел-
ските райони и мерките за постигане на набелязаните 
цели и задачи. 

  2.  Главни направления на регионалната аграрна 
       политика на Европейския съюз 
Първо направление. Повишаване на конкурен-

тоспособността на аграрния сектор. Финансовите ресурси, 
предоставяни от ЕС по това направление, се насочват към 
следните ключови дейности:  

• разгръщане на развойно-изследователската дейност 
в аграрно-промишления комплекс и внедряване на нови тех-
нологии за производство на висококачествени и екологич-
но чисти селскостопански продукти; 

• коопериране на средни и дребни ферми и пред-
приятия за разгръщане на изследователско-развойна дейност 
и осигуряване на широк достъп на производителите до на-
учни открития и нововъведения; 

• професионално обучение на наетия персонал в аг-
рарния сектор; 

• уреждане на консултантски услуги за фермерите и 
собствениците на гори; 

• привличане на млади фермери; 
• ранно пенсиониране на селскостопански работни-

ци и собственици на ферми; 
• модернизация и преструктуриране на ферми; 
• адаптиране на фермерските стопанства към общи-

те законови стандарти на ЕС; 
• подпомагане (финансово и технически) на ферме-

рите, които участват в изпълнението на схеми за производ-
ство на качествени храни; 

• интеграция на селското стопанство с преработва-
щата промишленост и останалите дейности в агропродо-
волствената верига; 



 405 

• производствена и експортна специализация и про-
филиране на аграрно-промишленото производство в отдел-
ните селски райони; 

• развитие и разпространение на информационно-
комуникационните технологии в селските райони; 

• системно повишаване на знанията и уменията на за-
етите в селската икономика, най-вече в електронния бизнес; 

• предприемачество във всички области на стопан-
ския живот – индустрия, свързана със селското и горското 
стопанство; екология; услуги; наука; образование; 

• развитие на фирми за производство на нови сел-
скостопански и горски продукти, за възобновяеми източни-
ци на енергия, биогорива; 

• развитие на устойчивото земеделие, чиито продук-
ти отговарят на екологичните стандарти и се купуват от 
консуматорите; 

• процеси на преструктуриране на отраслите и про-
изводствата в селата с оглед да се формира единен конку-
рентоспособен и екологично устойчив стопански комплекс 
на съответния селски район. 

Конкурентоспособността на аграрния сектор се по-
вишава и като се оказва финансова помощ на дребни, полу-
пазарни земеделски стопанства. До 1000 евро годишно ще 
се отпускат на онези от тях, които имат одобрени петгодиш-
ни бизнес планове за преструктуриране и адаптиране на 
дейността им към пазара и екологичните изисквания на дър-
жавните органи. 

Второ направление. Съхранение на водните и поч-
вените ресурси, местните занаяти, местата за отдих, кул-
турното и природното наследство на селските райони. 

Екологичната дейност се разгръща в три насоки:  
• биоразнообразие и запазване на пейзажите чрез 

природозащитно земеделие и лесовъдство;  
• съхранение на водните ресурси;  
• запазване или подобряване на климата (залесява-

не, органично земеделие, намаляване на вредните емисии 
от парникови газове и др.). 
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Съгласно с приетите в Гьотеборг програмни доку-
менти трябва да се преодолява тенденцията на разрушаване 
и упадък на биологичното разнообразие и да се подобрява 
съществуващата водна структура. Същевременно е необхо-
димо да се постигнат целите, набелязани в утвърдения (в 
Киото, Япония) протокол за настъпващите климатични про-
мени. 

За да отговарят на тези приоритети, страните – член-
ки на ЕС, концентрират финансовата си подкрепа върху 
следните ключови дейности: 

• поддържане на земята в добро агротехническо със-
тояние; 

• залесяване на земеделски и неземеделски земи; 
• въвеждане на екологични системи на торене и пръс-

кане с пестициди; 
• изпълнение на бизнес проекти за работа при труд-

ни условия в планински, полупланински и други райони; 
• екологично животновъдство и дружелюбно отно-

шение към отглежданите селскостопански животни; 
• прилагане на екологични системи на земеделие, 

чрез които да се запазват пейзажите и естествената среда, 
да се избягва заблатяване, засоляване и вкисляване на поч-
вите и да се поддържат в добро състояние полските и пла-
нинските ливади и пасища; 

• борба срещу промяната на климата; 
• по-широко използване на биоенергийни инстала-

ции и обновяеми (вятърна, слънчева) източници на енер-
гия, като се отчита намаляването на емисиите от парникови 
газове и на други, вредни за хората, животните, горите и 
почвите, вещества; 

• насърчаване на икономични и взаимно печелив-
ши екологични инициативи, които способстват за иденти-
фициране и профилиране на агропродоволствените ком-
плекси в селата, за ускоряване на темповете на растеж на 
селските икономики и за осигуряване на работа на мест-
ното население; 
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• използване на повече икономически подходи и ме-
ханизми за стимулиране на развитието на органичното зе-
меделие, което в значителна степен се доближава до устой-
чивото земеделие и спомага за запазване и подобряване на 
чистотата на околната среда. 

Инвестициите в екологията имат възвръщаемост. Вла-
гането им в отделни екологични дейности способства за 
повишаване на производителността на труда, за получаване 
на големи печалби и взаимни изгоди. 

Трето направление. Подобряване на качеството 
на живот в селата. Реализацията на този приоритет пред-
полага насърчаване на развитието на свързаните със сел-
ското и горското стопанство промишлени, строителни, ту-
ристически и други отрасли и дейности, осигуряване на тру-
дова заетост в селата, повишаване на образованието и про-
фесионалната подготовка на селските жители, благоуст-
ройство на селищата, изграждане на съвременни транспорт-
ни, телекомуникационни и други връзки, включително до 
отдалечените и периферни селски райони.  

При такива условия селските райони могат да бъдат 
атрактивни за сегашните и бъдещите поколения. В тях ще 
остават да живеят повече млади хора. 

За да изпълнят задачите по този приоритет, страни-
те – членки на Европейския съюз, ще осигуряват финансо-
ва подкрепа за: 

• разкриване на нови стопански дейности; 
• създаване и развитие на малки и средни предпри-

ятия; 
• насърчаване на диверсификацията, обособяването 

на отделни отрасли и производства – селскостопанско и про-
доволствено машиностроене, електроника и електротехни-
ка, селско строителство, туризъм; 

• стимулиране на развитието на обслужващи дей-
ности, включително за облекчаване на труда на жените (стро-
ителство на детски градини, производство на полуготови 
ястия и др.); 
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• насърчаване на дребния бизнес в местните заная-
ти, хотелиерството, електронните и интернет услугите, об-
новяемите енергийни източници, производството на нови 
селскостопански и дърводелски стоки; 

• подпомагане на развитието на селския туризъм и 
свързаните с него дейности – хотелиерство, обществено хра-
нене с местни екологично чисти храни, производство на су-
венири, внедряване на информационно-комуникационни тех-
нологии. 

Предвижда се предоставяне на значителни инвести-
ции и в телекомуникациите, транспорта, енергетиката и вод-
ната инфраструктура. Структурните фондове на Евросъюза 
ще осигуряват парични ресурси за комплексното развитие 
на селските райони, като се започне от трансевропейските 
системи и развитието на връзките между стопанските орга-
низации и се стигне до научните паркове. 

Четвърто направление. Формиране на управлен-
ска система “Лидер”. По линия на тази система се извър-
шва ръководство и координация на работата по изпълне-
нието на националните планове и програми за развитие на 
селските райони. Оказва се финансова помощ и съобразно 
с местните нужди се направлява и контролира ходът на из-
пълнение на задачите в останалите направления (конкурен-
ция, екология, качество на живот) на политиката на разви-
тие на селските райони. Стимулират се фермери, лесовъди 
и други селски деятели, чиито усилия са насочени към 
опазване и увеличаване на местни природни ресурси, тра-
диции и обичаи, повишаване на качеството на произвежда-
ните продукти, развитие на традиционните занаяти. 

За да отговорят на тези приоритети, страните член-
ки могат да насочват финансовата си помощ към следните 
ключови дейности: 

• създаване на местни сдружения за изграждане на 
нови мощности (чрез инвестиции), повишаване на знанията 
и уменията на местните жители и осигуряване на по-голяма 
заетост в селските райони; 
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• коопериране в производството, преработката и тър-
говията със селскостопански стоки; 

• коопериране в научноизследователската и консул-
тантската дейност, обучението и обмяната на положителен 
опит;  

• внедряване на новости в отглеждането на селскосто-
пански растения и животни и по цялата агропродоволстве-
на верига; 

• коопериране в разпространението на местни услуги; 
• реализация на проекти за диверсификация на сел-

ската икономика и подобряване на социално-икономичес-
кото положение в селските райони. 

Повечето мерки по направление “Лидер” са свърза-
ни главно с управлението на предназначените за селските 
райони финансови ресурси. Засега размерът им представ-
лява минимум 7 на сто от парите, предвидени за програ-
миране и планиране на развитието на селските райони.  

Ресурсите, които се предоставят по всеки от посоче-
ните приоритети, са лимитирани. Размерът им се определя 
в зависимост от специфичната ситуация, силата или сла-
бостта на всяка областна програма. Както е известно, на 
базата на въпросните приоритети и направления в страните 
членки се изготвят национални стратегичеки планове за раз-
витие на селските райони. Впоследствие се съставят кон-
кретни селски програми за развитие. В тях се отразяват на-
ционалните и регионалните приоритети при решаване на 
специфични проблеми, свързани с агропродоволствения ком-
плекс, екологията, климата и географското положение на 
земеделието и лесовъдството.  

Посочват се мерки за решаване на такива специфич-
ни въпроси на селата като безработица, отдалеченост и обез-
людяване. 

При разработването на националните стратегии и 
програми всяка страна – членка на ЕС, е длъжна да съглa-
сува (с централата на Евросъюза) отделните направления 
на политиката на развитие на селските райони и да гаран-



 410 

тира, че ще бъдат избягнати евентуални противоречия или 
дублирания на дейности и мероприятия. Техническата по-
мощ от страна на ръководните органи на Евросъюза може 
да бъде използвана и за формиране на европейски и нацио-
нални системи за развитие на селските райони, за обмяна 
на положителен опит и експериментиране на механизмите, 
прилагани в отделните направления на политиката.  

Съгласуването на всяка политика (структурна, аграр-
на, екологична) способства за всестранно развитие на сел-
ските райони. То осигурява координирано използване на 
финансовите ресурси от съществуващите фондове (аграрен, 
селски, обединителен, структурен) на Европейския съюз. 
За това спомага и формиращата се информационна систе-
ма, която функционира под формата на кооперация на стра-
ните – членки на Евросъюза. Посредством тази система се 
упражнява контрол върху изпълнението на националните 
програми за развитие на селските райони. 

3. Регионална аграрна политика  
    в Република България      
Българската политика за развитие на селските райо-

ни се съгласува с Общата аграрна политика на Европейс-
кия съюз. Нейната главна цел е да се подобрят условията за 
живот и труд в необлагодетелстваните и изостанали в со-
циално-икономическото си развитие селски райони.  

Съобразно с европейската класификация са дефини-
рани и необлагодетелстваните райони у нас. Към тях са 
включени 143 от общо 264 общини2.  

Районите са разделени на две групи: 
• планински;  
• други необлагодетелствани. 
Планинските райони са 130 и са обособени по след-

ните показатели: 
• среднопретегателна надморска височина за тери-

торията на общината – над 600 м;  
                                                

2 Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 5, 2005, с. 35. 
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• среднопретегателен наклон на терена за територи-
ята на общината – над 10 градуса (7,6 %). 

Другите необлагодетелствани райони са 13 и са обо-
собени по следните показатели: 

• гъстота на населението – под 71 души на квадра-
тен километър; 

• заети в земеделието – над 10 на сто; 
• земеделска земя – категория, по-висока от шеста; 
• специфични затруднения (в т.ч. ниско почвено пло-

дородие, при което средният размер на добивите от зърне-
ните култури да е под 60 на сто от средните добиви в 
страната). 
 Към групата на другите необлагодетелствани райони 
могат да се отнесат и общини, на чиято територия има по 
една животинска единица на 10 декара фуражна площ. В 
тях и обработваемата земя трябва да е най-малко 60 на сто 
от използваната земеделска площ. 

При адаптирането на българската аграрна политика 
към ОАП на ЕС е целесъобразно да се прецизира дефини-
цията за селските райони. От това зависи къде ще се на-
сочват отпусканите от централата на ЕС парични ресурси. 

Определянето на селските райони може да става по 
следните критерии: 

• гъстота на населението (брой жители на квадратен 
километър); 

• отдалеченост на селищата от градски центрове; 
• равнище на развитие на инфраструктурните връзки; 
• относителен дял на доходите, които жителите на 

населеното място получават от селското стопанство; 
• относителен дял на безработните спрямо броя на 

населението в трудоспособна възраст. 
В общини, където има икономически по-изостанали 

селища и територии, е целесъобразно да бъде извършено 
хомогенизиране на необлагодетелстваните райони. Тези 
райони следва да се уеднаквят и причислят към съответна 
група.  
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Първи опит за определяне и фиксиране на селски 
райони у нас и за обозначаването им върху българската ге-
ографска карта е извършен при изготвянето на Национал-
ния план за развитие на земеделието и селските райони през 
периода 2000–2006 г. Това е направено във връзка с подго-
товката на българската държава за присъединяването към 
Европейския съюз и изпълнението на три европейски прог-
рами: ИСПА (за развитие на транспортната инфраструкту-
ра и опазване на околната среда); ФАР (за преструктури-
ране на икономиките на присъединяващите се страни към 
ЕС) и САПАРД (Специална програма за присъединяване в 
областта на земеделието и селските райони). 

В Националния план за развитие на земеделието и 
селските райони са разгледани критериите за определяне 
на изостаналите селски райони. Цитира се Законът за реги-
онално развитие3 и се посочва, че изостаналите селски ра-
йони обхващат общини (административно-териториални 
единици) или групи общини с преобладаващ селски начин 
на живот и специализация в развитието на селското и гор-
ското стопанство. В тези селски райони почти няма развита 
инфраструктура, индустриални и обслужващи предприя-
тия. Там доходите на населението са крайно ниски, има го-
ляма безработица и очертаваща се тенденция на постепен-
но обезлюдяване. 

Въпреки това през последните години в нашата стра-
на упорито се води политика на деиндустриализация на 
българската икономика, включително на земеделието. Пос-
редством прилагане на тази примитивна политика у нас про-
дължава да се увеличава броят на селските райони и да се 
влошава животът на мнозинството от българското населе-
ние, което и сега живее в 5,1 хил. села от общо 5,3 хил. се-
лища в страната.  

При това положение възниква задачата да се извър-
шва рационално разпределение на финансовите ресурси в 
страната. Това предполага използване на определени крите-
                                                

3 ДВ, бр. 26 от 1999 и бр. 14 от 2004. 
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рии за характеризиране и класифициране на отделните гру-
пи селски общини4. 

След 1989 г. у нас се осъществява неолиберална аг-
рарна политика, която способства за задълбочаване на раз-
личията в равнищата на развитие на селските и урба-
низираните райони. В селата почти не се решават изост-
рящите се социално-икономически проблеми. Все повече се 
разразява дълбоката демографска криза. Засилва се тен-
денцията на намаляване на раждаемостта и увеличаване на 
смъртността сред селските жители. Докато през 60–70-те го-
дини на ХХ в. средногодишната раждаемост у нас възлиза 
на над 30 новородени деца на хиляда души, то през 2015 г. 
е около 9 на хиляда5. Особено ниска (1–3 деца на хиляда) 
е раждаемостта в необлагодетелстваните райони (с. Трек-
ляно, с. Г. Дамяново) на Западна България. Понастоящем 
в тези райони е висока (над 20 на хиляда) и смъртността 
на населението (при средна за страната – 15  на хиляда). 

В сравнение с големите градски центрове българ-
ските селски райони се намират на ниските стъпала на сто-
панско и духовно развитие. Статистическите данни показ-
ват, че през последните години в повечето селски райони 
нараства относителният дял на възрастните хора (всеки чет-
върти селски жител е над 65 години). Същевременно про-
дължава миграцията на населението от нашите селски райо-
ни и значителна част от тях се обезлюдяват. При гъстота на 
населението на българската територия около 70 човека на 
кв. км (гр. София – близо 900 човека/кв. км)6 за селските 
райони този показател е около 50 човека на кв. километър 

В необлагодетелстваните райони у нас е твърде 
висок броят на безработните хора. Безработицата в най-
засегнатите наши общини е около 10 пъти по-висока от тази 
в районите с относително висока заетост. В селата и мал-
                                                

4 Георгиева, М. Финансовата рамка за селските райони не е за подценя-
ване. В. “Икономически живот”, бр. 30 от 28.VІІ. 2004. 

5 Статистически справочник. НСИ, С., 2006, с. 9. 
6 Пак там, С., 2004, 8–9. 
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ките градове нивото на безработица е два пъти по-високо от 
това в големите градски центрове. При равнище на безра-
ботица средно за страната 10 на сто от трудоспособното на-
селение в селските райони на области като Добрич, Смолян и 
Търговище е 20–30 на сто. В около 50 български общини 
броят на безработните е над една трета от трудоспособното 
население. Има и селски общини, в които безработните са 
около 70 на сто от икономически активните жители. 

В повечето селски райони отделните домакинства 
получават сравнително ниски реални доходи. По-голямата 
част от тях се изразходват предимно за снабдяване с храни, 
други стоки и услуги от първа необходимост. Много от 
селските жители не разполагат с парични ресурси за здра-
веопазване, образование и култура. Те не могат да заделят 
пари и за натрупване и инвестиции. 

Експерти на Организацията на обединените нации 
са направили анкета за благосъстоянието на българските 
ферми преди и след ликвидацията (1992 г.) на трудовите 
кооперативни земеделски стопанства. Близо 90 на сто от 
анкетираните са споделили, че сега са многократно по-зле 
по отношение на доходите, здравната сигурност, образова-
нието и управлението7. 

Паричните доходи на хората в селата са около 70 на 
сто от тези на градските жители. Едва една четвърт от ре-
гистрираните земеделски производители залагат на доход-
ност от селското стопанство. В селата основен източник на 
парични доходи е публичният сектор, предимно местната 
администрация, образованието и здравеопазването. 

Селските жители разчитат твърде много и на соци-
алните плащания, чийто относителен дял в паричните до-
ходи е над 40 на сто8. Пенсиите също заемат голям (35 на 
сто) дял в паричните доходи на селското население. 

                                                
7 Селските райони: преодоляване на неравнопоставеното развитие. Нацио-

нален доклад за развитието на човека – 2003, С., 2004. 
8 Михайлов, Д. Развитието на селските райони има човешки измерения. 

В. “Икономически живот”, бр. 33 от 18 август 2004. 
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В повечето български селски райони е формирана 
специфична социална структура – сравнително голям жи-
лищен фонд, който позволява да бъде осигурена по-голяма 
трудова заетост на селското население. В редица селски 
общини жилищната площ на човек от населението достига 
60–70 кв. м (при положение че в нашата страна средната 
жилищна площ на човек от населението е около 19 кв. м)9. 

Поради засилващата се тенденция на обезлюдяване 
на селските райони нараства и броят на намиращите се в 
тях необитавани жилища. Значителна част от тези жилища 
се нуждаят от ремонт. В около три четвърти от селските 
общини липсва централна канализация. Едва в 11 от тях 
жилищата имат по-добра от средната за страната водоснаб-
деност и канализация. В селските общини все още е незадо-
волително състоянието на пътищата. Много от свързващите 
ги пътища се отнасят към третокласната и четвъртоклас-
ната пътна мрежа. Засега в по-отдалечените селски райони 
твърде малко семейства притежават стационарни телефони. 
С компютри са оборудвани предимно общинските съвети и 
някои кметства. 

В селските общини се очертава и тенденция на вло-
шаване на състоянието на системата на здравеопазване и 
образование. Продължава да намалява броят на селските 
лекари и стоматолози. Все още няма болнични заведения в 
около 40 на сто от нашите селски общини. 

След присъединяването на България към ЕС поради 
обезлюдяване и безпаричие са закрити близо 600 общооб-
разователни училища, повечето от които са в селските ра-
йони на области като Кърджали, Хасково, Смолян и Шу-
мен10. Постоянно нараства броят на нискообразованите и 
неграмотните хора в страната 

Почти няма подобрение и в екологичното състоя-
ние на селските общини. За това не спомогна както спе-
                                                

9 Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, № 5, 2005, с. 70. 
10 Статистически справочник, С., 2009 и 2016, с. 57. 
 



 416 

циално създаденото Министерство на околната среда и во-
дите, така и повсеместно извършващата се деиндустриали-
зация на селските икономики.  

През първото десетилетие на ХХІ в. в гр. Стара 
Загора се появи и опасно за човешкото здраве обгазяване 
със серен диоксид. Това системно тровене на населението 
започна, след като намиращи се в района големи държавни 
топлоелектрически централи са предоставени за експлоа-
тация на чуждестранни корпорации, а също и след извър-
шеното на военния полигон край с. Змеево, Старозагорско 
(от американска фирма) унищожаване на бойни ракети. 

Аграрната политика трябва да способства и за фор-
миране на регионални аграрно-промишлени комплекси. 
Нейното прилагане следва да се насочи към райониране на 
селскостопанските растения и животни и диверсификация 
на аграрно-промишленото производство в отделните райо-
ни (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Юго-
източен, Южен централен, Югозападен) на страната, като 
се изхожда от близостта на всеки район до стабилни пазари 
и се отчитат съществуващите в него почвено-климатични, 
природни и трудови ресурси. 

След 1989 г. в планинските и отдалечените от па-
зари райони (Югозападен и Северозападен) настъпва голя-
ма редукция на растениевъдните и животновъдните произ-
водствени структури. В районите (Североизточен и Югоиз-
точен), където има морски курорти и пазарни центрове, се 
запазват повечето структури за производство на зърно, пло-
дове и вина. 

В българското селско стопанство може да се осъ-
ществява вътрешноотраслова специализация, съобразена с 
неговите естествени предимства (климат, почви, човешки 
ресурси, традиции, опит). Специализираното производство 
на селскостопански стоки трябва да отчита и тяхното тър-
сене на международните пазари.  
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ХVІІІ. АГРАРНАТА ПОЛИТИКА В РУСИЯ  
1. Поземлената политика в Русия 
Откакто възниква държавата, винаги се прилага оп-

ределена държавна аграрна политика. Нейната сърцевина е 
поземлената политика, която включва главно завладяване 
или закупуване на територии, преразпределение на позем-
лени площи, трансформация на формите на собственост и 
стопанисване на земеделските земи.    

Поземлените отношения са в центъра и на прилага-
ната аграрна политика в Русия. За тяхното формиране и раз-
витие в руската държава са водени кръвопролитни меж-
дудържавни и граждански войни и са дадени милиони чо-
вешки жертви.   

 
1.1. Поземлената политика в княжеска и царска 
        Русия 
Съвременната руска държава е основана към края на 

първото хилядолетие на новата ера върху днешните укра-
ински и руски земи. Нейното формиране (в периода VІ–ІХ в. 
от новата ера) е извършено от източнославянските племена. 

По онова време в Европа има редица племена, на-
ричани славяни. Тяхното оформяне като етническа общност 
става през първото хилядолетие преди новата ера в област-
та между горното течение на р. Одер – на запад, горното 
течение на р. Ока – на изток, Балтийско море – на север, и 
Карпатските планини – на юг. В римски съчинения, писани 
през І в. от н.е. славяните се споменават под името венеди1. 
Римляните знаят за венедите, че живеят уседнало на земи, 
чиято граница между тях и германските племена е р. Висла.  

По сведения на византийски източници славянските 
племена са разделени на три групи – славини, анти и ве-
неди2. Славините обитават земите между р. Днестър, сред-
ното течение на р. Дунав и горното течение на р. Висла 
                                                

1 Бурмов, А., Д. Косев и Х. Христов. История на България. ДИ “Народна 
просвета”, С., 1964, с. 14. 

2 Краткая история СССР. Изд. “Наука”, М., 1983, с. 27.   
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(Полша), антите – земите между реките Днестър и Днепър 
(в долните им течения) и Причерноморието, а венедите –
басейна на р. Висла. При развитието на посочените славян-
ски групи върху обширни земи се формират три клона на 
славянството: южно (славини); западно (венеди); източно 
(анти). Всички славяни се отличават с единството на езика, 
народните обичаи и традиции. 

През VІ в. от н.е. развитието на обществото на сла-
вяните е в последния стадии на общинно-родовия строй. 
Основна форма на обществена организация е патриархал-
ната семейна община. При този начин на устройство на об-
ществото земята е частна собственост на семействата. Па-
сищата, горите, реките и т.н. са общинска собственост и се 
ползват от всеки член на общината. Има и общински земи, 
които се обработват задружно. Тогава славяните все още 
нямат държава. Племената им се управляват от народно съб-
рание и племенен вожд, княз. 

Общината е архаична обществена формация на ин-
дийци, афганистанци, германци, славяни и други народи. 
Нейната еволюция намира израз главно в промените, свър-
зани със собствеността върху земята. В древността, когато 
общината е формирана предимно от родове и кръвно свър-
зани роднини, общинската земя е неотчуждаема, обща и се 
обработва колективно. Съвместно произвежданите продук-
ти се разпределят според нуждите. 

Впоследствие се появила т.нар. “земеделска общи-
на”, включваща и хора, несвързани с кръвни връзки. В нея 
поземлените отношения преминават през няколко фази на 
развитие. Най-напред е дадено право от общинските земи 
да се предоставят на членовете на общината частни пар-
цели за дворове и къщи. По-късно се преминава от колек-
тивно към семейно обработване на общинската земя (от-
делните семейства обработват общински  ниви и прибират 
за себе си получаваната реколта). Накрая по-голямата част 
от общинските земи са в частни ръце, а за общо ползване 
остават общински пасища, пустеещи земи, гори и други зем-
лени площи.  
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Автентичният вид на “земеделската община” в на-
ционален мащаб е запазен до началото на ХХ в. само на те-
риторията на Русия, където общинската обработваема земя 
е обща, но е разпределена и стопанисвана от отделните се-
мейства. Колективно се обработват и поддържат предимно 
определени общински земи, пасища, мери и гори.      

Племенните вождове на отделните славянски племе-
на постоянно воюват на юг с Византия, а на север – с гра-
бителските скандинавски племена (варягите). Това ги кара 
да правят съюзи помежду си и със съвместни усилия да по-
беждават общите им врагове.  

При общинно-родовия обществен строй се извърш-
ва и голямото преселение на славяни на Балканския полу-
остров. По-късно те са в основата на създадените държави 
(българска, сръбска и т.н.) и съставляват южното разкло-
нение на славянството.  

Векове наред славянски племена се движат и на се-
вер и североизток и завладяват значителни територии, на-
селени с прибалтийски и фино-угорски племена. Прииж-
дащите големи групи славяни се заселват сред рядко насе-
лените местни жители и след продължително общуване ги 
асимилират. 

С развитието на производителните сили в славян-
ските общества настъпва по-нататъшно разделение на труда 
и съответно разслояване на обществото на бедни и богати. 
Постепенно се появяват знатни родове, които заемат гос-
подстващо положение в обществото и съставят богатата зе-
мевладелска класа. Нараства потребността от държава (ар-
мия, данъчни органи и т.н), която да държи в подчинение 
преобладаващото бедно население и да се използва за завла-
дяване на нови богатства и земи. 

При такива обществени отношения започва зараж-
дането на руската държава. Това става още през VІ в. в 
района на средното течение на р. Днепър (днешна Украйна) 
и нейния приток р. Рось. По името на тази река в древ-
ността областта е наричана Руска земя (Русь), а населява-
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щите я източнославянски племена – “руси”. По късно, ко-
гато начело на славянския съюз е племето “поляни”, центъ-
рът на държавата е преместен в Киев. В този район по пътя 
на обединението на южната част на източнославянските пле-
мена се образува ядрото на руската държава, наричана Русь, 
Руска земя. Същевременно на север от Киев под ръковод-
ството на словените е извършено обединение на други из-
точнославянски племена в района на Новгород. 

През ХVІІІ в. живеещи в Русия немски историци съ-
чиняват т.нар. “нормандска теория”, според която руската 
държава се създава едва ли не от северните племена “варя-
ги”, т.е. от нормани, скандинавци. Тази “теория” почива на 
легендата за вожда Рюрик, който застава начело на наети 
варяги, завладява (през ІХ в.) Новгород, отстранява от власт 
неговите старейшини и се провъзгласява за новгородски 
княз (преди това Рюрик живе в замък на 200 км от Новго-
род и вероятно е славянин). С това предание се правят вну-
шения, че славяните са слабо развити племена, неспособни 
сами да се управляват. Начело на държавите им следва да се 
поставят местни васали, ръководени от западни политици. 

През ІХ в. приемникът на Рюрик – новгородският 
княз Олег, извършва военен поход на юг, завладява Киев и 
го превръща в център на обединената славянска държава. 
Това историческо събитие се отнася от летописците към 
882 г., която традиционно се счита за година на образуване 
на древноруската държава. 

При властването на следващите князе (Игор, Свя-
тослав и Владимир) се извършват множество военни похо-
ди, включително срещу византийската империя. Древно-
руската държава Русь получава признание от западноев-
ропейските държавни власти. Между Русь и Византия са 
установени икономически и културни връзки, чийто резул-
тат е приемането (988 г.) на християнството за държавна 
религия. Смята се, че чрез смяната на славянския бог на 
мълниите Перун с Исус Христос (представян за “син” на 
еврейския бог Йехова и потомък на еврейския цар Давид) 
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ще се постигне единството на древната държава Русь с цен-
тър Киев и ще се укрепи властта на господстващата в нея 
феодална класа.   

През ХІ и ХІІ в. в новообразуваната древноруска 
държава е установен феодален обществен строй. Държа-
вата е феодална, т.е. в нея господства класата на едрите зе-
мевладелци, на феодалите. Бързо се разраства и класата на 
богатите търговци и лихвари, а бедните селски труженици, 
които са преобладаващата част от населението, влачат жалко 
съществуване, третирани като роби и жестоко експлоати-
рани от богатите си господари. 

При това положение древноруската държава се раз-
дира от вътрешни класови и феодални междуособици и се 
разпада на многобройни самостоятелни и независими кня-
жества. Политически центрове на новите княжески държа-
ви са редица градове – Новгород, Ростов на Дон, Рязан, 
Псков, Смоленск, Твер, Москва. Князете и болярите на от-
делните княжества заговорничат и воюват помежду си глав-
но за постигане на икономическо и военно надмощие и за 
разширяване на държавните граници, стремят се да завою-
ват нови земи и да ги заселват със свои съплеменници.  

В такава обстановка през периода 1236–1242 г. всич-
ки руски земи (без Новгород) са завоювани от татаро-мон-
голски “златни орди”. Славяните попадат под татарско иго, 
което продължава над два века и забавя славянското дър-
жавно и обществено развитие. Едва към края на ХV в. рус-
ките земи са освободени от чуждите завоеватели и са обеди-
нени около княжество Москва в една централизирана дър-
жава. Нейната територия е най-голямата от всички тогаваш-
ни държави в Европа (към средата на ХVІ в. гр. Москва 
наброява около 200 хил. жители и е един от най-големите 
градски центрове в Европа)3. 

По онова време политиката на руската държава е 
насочена главно към разширяване на нейните земи и укреп-

                                                
3 Пак там, с. 85. 
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ване на вече формираните феодални поземлени отноше-
ния. При тези отношения в държавата по-голямата част от 
земята принадлежи на малка група богати феодали, “благо-
родници”, а незначителна част от нея се владее от милиони 
трудещи се селяни. Селските стопани разполагат с малки 
парцели земя и за да се изхранват, са принудени да работят 
даром, ангария (барщина) определени дни и месеци през 
годината на обширните феодални поля. Същевременно те 
наемат определен размер феодална земя със задължението 
да предават на феодала, примерно, половината от получа-
ваната селскостопанска реколта (у нас тази арендна форма 
на стопанисване на земята е наричана “изполица”). 

През ХІV в. в земеделието на Русия се въвеждат по-
усъвършенствани оръдия на труда и триполна система на 
стопанисване на земята, при която ежегодно се сменя по-
лето на засяваната земеделска култура (сеитбообръщение). 
Внедряването на по-ефикасни средства за селскостопанско 
производство дава силен тласък на развитието и на феодал-
ния обществен строй. Преди всичко нараства земевладени-
ето на светските феодални господари – князе и боляри. 
Увеличават се земите и на т.нар. “болярски деца” и “слуги при 
двора”, т.е. на придворните, които по-късно са наречени 
“дворяни”. Така формираното дворянско съсловие пред-
ставлява средната класа на феодалното общество. Дворя-
ните, които създават и голяма дворянска войска, са въз-
награждавани за добра и вярна служба при монарха с пре-
доставяне на парцели земи, които могат само да владеят и 
ползват. Право на частна собственост върху земите, вклю-
чително на предаването им в наследство (вотчина), все още 
имат само князете и болярите. Едва след близо едно столе-
тие цар Петър І издава (през 1714 г.) указ, с който се раз-
порежда помешчическите (“поместные”) земи, подобно на 
“вотчинные”,  да се признават за наследствени. По този на-
чин дворяните (помешчиците) се признават за пълни феода-
ли и се изравняват по статут с “реакционните боляри”.  

Постоянно се увеличават и земите на църковните 
феодали (най-голям и богат земевладелец във феодална 
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Русия става московският митрополит и глава на руската 
църква). Особено агресивни присвоители на поземлени пло-
щи са манастирските игумени и монаси. 

В зависимост от това чии земи обработват, руските 
селяни се разделят на три групи: държавни, наричани още 
черни палешници (“черносошные”), които владеят т.нар. 
“черни” („черныe”), т.е. държавни земи (принадлежащи на 
държавата); владелски (владельческие) – на боляри; двор-
цови (дворцовые) – на дворяни.  

“Държавните селяни” имат най-много формални пра-
ва да се разпореждат с предоставените им от държавата по-
землени участъци. Макар да са собственост на държавата, 
тези участъци могат да се предават по наследство, да се про-
дават, заменят, залагат и изоставят срещу получаване на 
нови земи.    

Светските и църковните феодали придобиват позем-
лена собственост чрез отнемане на държавни и общински 
земи, предоставени за индивидуално ползване на селяни, 
които имат малки стопанства и собствени средства за произ-
водство. Тези селяни загубват своята самостоятелност (в рам-
ките на общината) и за да оцеляват физически, обработват 
феодални земи на изполица. Първоначално феодално зави-
симите селяни могат да сменят феодалите и да преминават 
от едно княжество в друго, но през ХІV в. това право им е 
отнето по силата на подписани междукняжески договори.  

Към края на ХV–ХVІ в. в обединената руска държа-
ва се извършва поредното преразпределение на земята. 
Московското правителство отнема земите на победените и 
отстранени от власт князе и боляри, чиито княжества са 
присъединени към Москва. Тези земи се дават на москов-
ски дворяни и търговци. Дворянството получава и общин-
ски (волостные) селски земи. Неговите представители се 
възнаграждават, като им се дава правото да усвояват ново-
завладени от държавата земи.  

Постепенно се оформя т.нар. дворянско, помешчи-
ческо (“поместно”) земевладение. Обикновено негови пред-
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ставители са дворяните, които получават земи за временно 
ползване, при условие че са лоялни към централната власт. 
Тогава болярството, считано за опозиция на московското 
правителство, е подложено на  радикална “чистка”, а земи-
те на болярски родове се отнемат и раздават на лично пре-
даните на монарха дворяни. Например конфискуваните зе-
ми на новгородското болярско и търговско съсловие (ку-
печество) се раздават на няколко хиляди московски дворя-
ни и болярски деца, които съставят и многобройна дворян-
ска войска.  

Съгласно с московски преписи към края на ХV в. 
дворянските (поместные) земи в Новгород представляват 
около половината от поземлените площи в района, а в сре-
дата на ХVІ в. техният дял достига 90 %. Тогава в този 
район делът на т.нар. “черни” (държавни) земи, дадени на 
селяни за обработване под аренда, намалява от около 30 % 
на 1 %4 (т.е. и тези землени площи се отнемат и дават на 
дворяните). 

В централните райони на старомосковската руска 
държава повечето земи остават във владение на имащите 
право да ги наследяват светски и църковни феодали. В сре-
дата на ХVІ в. само православните християнски манастири 
притежават около една трета от частната земя в страната 
(например Троице-Сергиевият манастир има имения в над 
30 околии). 

В северните руски райони край Бяло море, Онеж-
ското езеро, р. Мезен, р. Печора и т.н. (които по онова вре-
ме представляват половината територия на Русия) няма част-
но светско и църковно земевладение. В тях земята е дър-
жавна и общинска и се обработва от индивидуални стопа-
ни срещу ежегодно плащане на данъци и натурална рента 
(главно селскостопански продукти). 

Така сложилата се структура на руската поземлена 
собственост показва, че в северозападните райони, които са 
по-близко до страни от Западна Европа, преобладават ин-
                                                

4 Пак там, с. 86. 
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дивидуалните селски стопанства. В Източна и Централна 
Русия, където почвено-климатичните условия за водене на 
стоково земеделие са сравнително по-благоприятни, господ-
ства крупното болярско и дворянско земевладение. 

През ХVІ в. в Русия се формират две феодални гру-
пи. Едната включва едрите феодали (князе, боляри, манас-
тири), а другата – средния слой феодали (имащи право на 
собственост върху земята) и помешчици, които могат само 
да я ползват. Едните и другите се приспособяват към раз-
ширяващите се стоково-парични отношения, като претенди-
рат вместо натурална рента селяните да им плащат парични 
ренти за ползваната феодална земя. За да постигнат това, 
болярите и помешчиците отнемат земи, ползвани от селяните, 
и ги заставят по-дълго да работят ангария върху наследст-
вените и дворянските земи. Селяните се задължават първо 
да орат господарските земи, а след това да се трудят на пол-
званите от тях сравнително малки (100–200 дка) нископло-
дородни и нискодобивни парцели. 

Така с превръщането на придворните слуги и охра-
нители в дворяни (помешчици) се подкопават устоите на сел-
ските общини и на индивидуалното селско стопанство. 
Огромни маси от селското население в Русия остават без 
парче земя и се принуждават да стават ратаи и роби на зе-
мевладелците. Под натиска на помешчиците и другите сред-
ни земевладелци се приемат закони за закрепостяване на ра-
ботещите в техните стопанства безимотни селяни. В Съдеб-
ниците (Судебники), включително и на този, приет (1550 г.) 
при царуването (1547–1584 г.) на деспотичния руски цар 
Иван ІV (Иван Грозни), е записано, че селянинът може да 
преминава от едно селско имение в друго само 14 дни пре-
ди и след есенния Юрьев ден (Димитровден). 

Докато болярите са на власт, масово разграбват дър-
жавни и дворцови земи. Това правят и църковните отци и 
монаси, които при придобиването на земи разкриват исти-
ната, че написаните от Мойсей и допълнени от Исус Хрис-
тос “Божии заповеди” (“Не кради”, “Не убивай” и т.н.) се 
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отнасят само за робите и безнаказано се нарушават от бога-
ташите и господарите.    

След коронясването за цар на младия Иван Грозни 
(1530–1584 г.) в Русия открито се прилага политика на ог-
раничаване и ликвидация на болярското земевладение. 
Правителството толерира и оземлява дворяните и търгов-
ците. Това засяга интересите на болярите, които всячески  
(включително чрез държавна измяна и заговори срещу пра-
вителството) се мъчат да запазят своите богатства, приви-
легии и мястото на първенци в държавата. Главно по тези 
причини през 60-те години на ХVІ в. много от тях са из-
бити, а наследствените им земи и имоти са конфискувани.  

За разправа с болярската опозиция и за нейното пъл-
но ликвидиране през 1564 г. цар Иван Грозни въвежда нов 
ред на държавно управление, наречено “опричнина”. Към 
това силно централизирано дворцово и наказателно ведом-
ство е прикрепена “опричнинска войска”, наброяваща 1000 
войници.  

Опричниците имат отделна хазна и се разпореждат 
предимно с княжеско-болярското земевладение. Изпадна-
лите в немилост боляри се изселват и лишават от своите 
родови феодални земи и имения. Онези от тях, които про-
явяват лоялност към царя и самодържавието, могат да пре-
доставят земите си на опричниците и да се запишат в мест-
ните държавни служби за получаване на нови земи. Иззе-
тите от болярите огромни землени площи се предават в 
собственост на опричниците (“опричные служилые люди”). 

Под натиска на укрепилите се в държавната власт 
помешчици се ограничава и църковното земевладение.  

Както е известно, при това земевладение се води ек-
стензивно и нерентабилно земеделие. Извършва се безми-
лостна експлоатация на трудещите се селяни. Църковната и 
манастирската земя се използва главно за изхранване на 
постоянно нарастващия състав на партията на християнски-
те попове и монаси, за парични приходи и строителство на 
църкви, манастири и параклиси и за духовно покоряване на 
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безпросветните и нещастните хора. Тази земя не може да 
служи като основно средство за задоволяване на потребнос-
тите на цялото общество от хранителни и нехранителни 
продукти. 

Още при царуването на Иван Грозни в Русия се свик-
ва църковен събор (1580 г.), на който са приети решения за 
ограничаване на размерите на църковните и манастирските 
земи и за данъчно облагане на онези от тях, които са наслед-
ствени. Няколко години по-късно се премахват данъчните 
привилегии на църквите и манастирите.  

При управлението (1762–1796 г.) на императрица Ека-
терина ІІ през 1764 г. е ликвидирано манастирското земевла-
дение. Работещите на манастирските земи милиони земе-
делски труженици стават съставна част на “държавните се-
ляни”. До статута на тази селска категория се приближават 
и дворцовите, помешчическите селяни. Тогава държавните 
селяни представляват около 40 % от руското селячество. 
Обикновено срещу ползваната държавна земя те плащат на 
държавата паричен данък. 

По онова време почти цялата държавна власт в Ру-
сия е в ръцете на дворяните. Императрицата им раздава 
допълнително около 850 хил. “държавни” и “дворцови”  кре-
постни селяни. 

При хилядолетния феодален социално-икономически 
строй в Русия най-мъчителен и многострадален е животът 
на руските крепостни селяни. Както се отбеляза, това са 
селски труженици, закрепостени към земята на даден едър 
земевладелец – феодал, който има неограничена власт над 
тях. Положението им се влошава най-много, след като дър-
жавната власт е овладяна от феодалната фракция на дворя-
ните. Още при царуването на Иван Грозни се приема ре-
шение (1581 г.) да се прекрати преминаването на крепост-
ните селяни от едно феодално имение в друго и да се от-
мени “Юрьев ден”. В страната е създадена специална орга-
низация за издирване на избягали селяни. Заловените бе-
гълци (заедно с техните жени, деца и имущество) се връ-
щат на съответните помешчици.  
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Към края на ХVІІ в. се очертава и разпределението 
на крепостните селяни съобразно със земевладението на от-
делните фракции на феодалната класа. По сведение на дър-
жавни преписи от 1678 г. към болярите и дворяните са 
прикрепени 68 % от крепостните селяни, към църквата и 
манастирите – 20 %, към дворцовите владения – 12 %. В 
трите категории стопанства работят около 80 % от селските 
жители на страната. Делът на “държавните” селяни от Се-
вера, Сибир и Поволжието възлиза на под 20 %5.  

Помешчиците извличат основните си доходи, глав-
но като задължават крепостните селяни да обработват поме-
шчи-ческата земя безплатно. В южните черноземни райони 
те са принуждавани да работят на господарските земи 2–4 
дни в седмицата. Наред с ангарията в нечерноземните цен-
трални райони на страната селяните плащат на помешчи-
ците и  рента, включително в пари. Навсякъде из страната 
селяните, владеещи земи, са длъжни да изпълняват не само 
трудови повинности на феодалите, но и да плащат на дър-
жавата данъци (в по-малки размери от тези, които плащат 
държавните селяни).  

Към средата на ХVІІІ в. (при царуването на дъще-
рята на цар Петър І – Елисавета) крепостните селяни не се 
признават за поданици на държавата. Съдбата им е изцяло в 
ръцете на господарите (помешчиците). През 1747 г. е разре-
шено на помешчиците да продават селяни – “новобранци”, а 
през 1760 г. да изпращат крепостници за заселване в Сибир. 
Няколко години по-късно (след възцаряването на Екатери-
на ІІ на руския престол) помешчиците получават и право 
да изпращат своите селяни на каторга. Под заплаха за жес-
токи наказания на крепостниците се забранява да се оплак-
ват от господарите. 

Робското отношение към крепостните селяни дости-
га своя апогей по времето на тридесетгодишното царуване 
(1825–1855 г.) на руския цар Николай І. През този период 
продължава експлоатацията на селяните, зверските им из-
                                                

5 Пак там, с. 139. 
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мъчвания и издевателствата над техните “души”, включи-
телно от т.нар. феодална, „наследствена полиция”.  

През 1855 г.(година след встъпването на престола) 
цар Александър ІІ (освободител на българите от турско 
робство) се среща с московските дворяни и им заявява, че 
е по-добре крепостните селяни да са освободени “отгоре”, 
отколкото да се чака, когато те започнат сами да се осво-
бождават “отдолу”. През 1861 г. той подписва два доку-
мента (“Положения за селяните, излезли от крепостна зави-
симост” и “Манифест за отмяна на крепостното право”), с 
които се дават известни правни селски свободи. Селяните 
получават право да притежават недвижимо имущество, да 
се занимават с търговско-промишлена дейност, да водят 
съдебни дела.  

Помешчиците остават собственици на своите земи 
и икономически господари в обществото. Те се лишават 
само от правото да продават и подаряват селяни, а също и 
да се месят в семейните им дела (включително и от правото 
на първа брачна нощ).  

Селяните се оземляват с помешчически землени учас-
тъци, които изплащат около половин век на държавата и по-
мешчиците на четворно по-висока цена. “Откупните плаща-
ния” са в пари, натура и труд. Една част от откупа (около 
80 %) се изплаща с високи лихви на държавата, тъй като 
правителството плаща в брой на помешчиците по-голямата 
част от сумата, определена за земята на предоставените на 
селяните помешчически земи. Останалата част от този от-
куп, селяните изплащат на помешчиците десетилетия на-
ред с арендни плащания и ангария.  

“Откупните плащания” са отменени от руския ца-
ризъм едва през ХХ в., по време на първата в човешката 
история буржоазно-демократична революция (1905–1907 г.). 
Междувременно “разкрепостените” селяни отново са заро-
бени чрез високи рентни плащания, “отработвания” на по-
мещическа земя, натоварване с високолихвени финансови 
задължения към държавата. 



 430 

През 1906 г. царската камарила отстъпва пред бур-
жоазните искания за частично реформиране на поземлени-
те отношения, като назначава за премиер П. А. Столыпин. 
При неговото управление се реализират мерки за развитие 
на капитализма в руските села. Ръководеното от него пра-
вителство започва да прилага политика на създаване на ед-
ри семейни фермерски стопанства главно чрез ликвидация 
на общинската поземлена собственост. Основен инструмент 
на тази политика (“столыпинские реформы”) е изземването 
на общински земи и раздаването им на едри фермери, “ку-
лаци”.  

За целта е издаден правителствен указ, разрешаващ 
на селяните да излизат от общините, да получават общин-
ски земи и да ги превръщат в лична собственост. Правител-
ството осигурява данъчни и други облекчения на селяните, 
напуснали общините. Посредством тази политика в руски-
те села се формира кулашка прослойка, чиито представи-
тели потискат огромната маса от бедни и средни селяни и 
съдействат за укрепване на разклатения от революцията 
монархически режим. Кулаците стават и основният класов 
съюзник на помешчиците, които се опасяват, че при евенту-
ална победа на революционния пролетариат ще загубят го-
лемите си поземлени владения. 

Векове наред общините в Русия символизират ко-
лективния дух на руското общество. Те способстват за 
изграждане на богатата душевност и толерантност на рус-
кия народ. По време и след затихването на въпросната бур-
жоазно-демократична революция царската власт води по-
литика на ликвидация на общините. Реализират се мерки за 
разрушаване на общинската система на стопанисване на зе-
мята и на угнетяване на селяните – общинници (вероятно 
и заради участието им в революцията).  

Тази политика активно се прилага след 1910 г., ко-
гато посоченият указ се утвърждава от руската Дума (Пар-
ламента). В изпълнение на указа специално са създадени 
въоръжени групи и земеустройствени комисии раздават 
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на кулаците плодородни общински земи. Бедните селяни 
веднага продават предоставяните им малки парцели от об-
щинските земи, понеже нямат с какво да ги обработват. 

Земеустройствените комисии раздават на помешчи-
ците големи и комасирани масиви общински земи, които се 
открояват сред разпръснатите дребни поземлени парцели 
на бедните и средните земевладелци. Собствениците на го-
лемите поземлени участъци могат да се заселват на тях и 
да формират ферми по подобие на тези в Западна Европа.  

Още през 1881 г. големият икономист Карл Маркс 
предвижда гибелта на руските селски общини. В черно-
вите (три на брой) на изпратено до руската социалистка 
Вера Засулич писмо, той стига до заключението, че в Русия 
може да се очаква промяна на начина на експлоатация на 
народните маси, като се “унищожи общинската собстве-
ност” и земята се даде на “състоятелното малцинство от се-
ляните”, формиращи “средна селска класа, а огромното мно-
зинство се превърне просто в пролетарии”6.  

Тези чернови и самото писмо са написани в отговор 
на въпросната руска гражданка, която през февруари 1881 г. 
писмено помолва К. Маркс да изрази мнението си за бъде-
щата съдба на руската селска община. Този въпрос възник-
ва след като руските социалисти прочитат неговата класи-
ческа книга “Капиталът”, където се доказва, че дребната 
частна собственост се превръща в капиталистическа, т.е. ос-
нована на експлоатацията на чужд човешки труд частна соб-
ственост, а развитието на последната неминуемо води към 
нейното обобществяване – коопериране и одържавяване. 
При такъв закономерен, естествен ход на общественото раз-
витие основателно възниква въпросът дали може да се из-
бегне разграбването на общата общинска земя и нейното 
превръщане в частна капиталистическа собственост, като се 
има предвид че “физическата конфигурация на руските зе-
ми” благоприятства тяхната машинна и колективна обра-
                                                

6 Маркс, К., Ф. Енгелс. Съчинения. Изд. на БКП, Т. 19, С., 1967, с. 413. 
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ботка. Отговорът е, че руската община е “опорна точка на 
социалното възраждане на Русия”, но нейното съществу-
ване в капиталистически условия “е застрашено от един 
заговор на мощни интереси”.    

Столипиновата поземлена политика включва и при-
нудително заселване на обезземлените селяни в Сибир и по 
покрайнините на руската държава (Средна Азия, Кавказ и 
т.н.). За периода 1906–1910 г. са преселени над 2,5 млн. ду-
ши. Близо една трета от тях успяват да се върнат в родните 
места, други се присъединяват към просяците и скитни-
ците, а трети се разболяват и измират. 

Царските власти обвързват преселническата с нацио-
налистическата политика. В Казахстан, Средна Азия и За-
байкалието се изземват най-плодородните и удобни земи 
на местните жители и се предават на преселили се кулаци. 
Вследствие на това в местното население се трупа ненавист 
към руските преселници и великоруския колониализъм и 
шовинизъм.  

Трудещите се селяни оказват съпротива на столи-
пиновата политика. За това може да се съди и по факта, че 
в страната има общо 9,5 млн. селяни, работещи по законите 
на общината, но от тях само 2,5 млн. успяват да придобият 
собственост върху общински земи. 

През периода 1907–1910 г. ежегодно избухват по ня-
колко хиляди селски бунта. Нощно време се подпалват и 
изгарят помешчически и кулашки имения. Населението в 
страната масово гладува (особено след сушавата и ниско-
добивна 1911 г.). Основна храна на руските жители е чор-
бата от лобода (вид плевел, който говедата не пасат). По-
явява се епидемия от тиф. 

 Всичко това е нагледно доказателство за фалита на 
Столипиновата поземлена политика. Селяните продължават 
да се борят за разделяне на помешчическите земи и за запаз-
ване на общинското земевладение. В руската Дума предста-
вителите на буржоазната конституционно-демократическа 
партия в Русия (кадетите) продължават да призовават за по-
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нататъшно отчуждаване на част от помешчическата земя и 
за нейното откупване от селяните. Селските депутати се обя-
вяват за национализация на земята и за нейното безплатно 
раздаване на селяните.  

Преди включването (лятото на 1914 г.) на Русия в 
Първата световна война (1914–1919 г.) се постига известен 
растеж на селскостопанското производство. През 1912 г. рус-
кият експорт на зърно достига над 15 млн. тона. Това се 
дължи главно на обстоятелството, че селяните престават да 
плащат на държавата откупни плащания, а в повечето кулаш-
ки имения се внедряват усъвършенствани земеделски оръ-
дия и инвентар (Столипин залага на “здравите и силни се-
ляни”). След военната мобилизация и избиването на някол-
ко милиона руски селяни във войната селското стопанство 
в Русия е доведено до пълна разруха и настъпва повсемес-
тен глад. Под лозунгите за “хляб” и “мир” през 1917 г. в рус-
ката държава са извършени две революции – буржоазна, 
капиталистическа (февруари) и пролетарска, социалисти-
ческа (ноември).  

С Февруарската революция в Русия се слага край на 
многовековния царски деспотизъм и се установява репуб-
ликанска форма на управление на държавата. Начело на бур-
жоазното правителство е избран Александър Керенски, при 
чието кратковременно министерстване е заточен (през ля-
тото на 1917 г.) руският цар Николай ІІ.  

 
1.2. Поземлената политика в съветска 
       и постсъветска Русия   
След победата на Великата социалистическа револю-

ция (7 ноември 1917 г.) в руската държава се установява 
власт на съветите на работниците и селяните. Извършват се 
дълбоки социално-икономически преобразувания. Започва 
да се прилага поземлената политика в съветска Русия. 
Веднага след свалянето на буржоазното правителство и 
овладяването на държавната власт от болшевиките (кому-
нистическа фракция на руската социалдемократическа пар-
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тия) се приема Декрет за национализация на руската земя. 
Определени са начините и формите на използване на зе-
меделските поземлени ресурси. Конфискуват се земите на 
помешчиците и се предават за вечно владеене на бедните и 
средните селяни. Върху част от конфискуваните земи се съз-
дават държавни и кооперативни стопанства. 

През второто десетилетие на ХХІ в. в Русия общият 
размер на земеделските земи е около 1,9 млрд. дка (около 
190 млн. хектара). От тях орните земи са близо 1,2 млрд. 
декара. Общият размер на земеделските земи в руската дър-
жава е по-голям от този (1,7 млрд. дка) на 28-те страни – 
членки на Европейския съюз, и двукратно по-малък от всич-
ки фермерски площи (над 4 млрд. дка) на САЩ. Значител-
на част от руските земи обаче се намират в райони със су-
ров климат (край Северния ледовит океан и арктичните ос-
трови), където е невъзможно да се отглеждат топлолюбиви 
селскостопански култури.  

Идеята за национализация на земята в Русия е на вож-
да на болшевиките и на пролетарската революция Влади-
мир Илич Ленин7. За нейното осъществяване в практиката 
спомогат и т.нар. “есери” (партия на селските социалисти  
революционери), които се борят за власт чрез лозунга за 
“социализация на земята” и след революцията няколко ме-
сеца участват в коалиционно правителство с болшевиките.   

Във връзка с издадения Декрет за земята В. И. Ле-
нин обяснява, че с национализацията на земята се отменя 
нейната частна собственост8. Земята се включва в общона-
роден поземлен фонд, поставен под контрола на централ-
ната държавна власт. Правото за разпореждане, владеене и 
ползване на одържавената земя по места се предоставя на 
местните съвети и селски комитети. На всеки селянин се 
дава еднакъв размер земя, която трябва лично да обработ-
                                                

7 Владимир Илич Ленин има около 50 публикувани изследвания, посве-
тени на развитието на селското стопанство и аграрните отношения. Още толкова са 
и публикациите му по националния въпрос.  

8 Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Изд. политической литера-
туры,  т. 35, М., 1969, с. 24. 
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ва, като може свободно да избира формата (семейна, кому-
нистическа, колективна и т.н.) на стопанисване на предос-
тавената му земя. 

Земите на редовите селяни и на казаците не са 
конфискувани. Не подлежат на експроприация и земите 
на средните селяни и на кулаците (конфискация на кулаш-
ки земи може да се прави само при въстание и саботажи на 
кулаци). 

Съветската власт облага средните селяни с данък, 
но не допускат никакво насилие над тях; прави им редица 
отстъпки и ги подпомага с премии, за да бъдат приобщени 
към извършващите се социалистически преобразувания. 

Социализацията на земята се посреща с ентусиазъм 
от преобладаващото селско население, което започва да об-
работва и изоставените при царизма безмерни пустеещи зе-
ми. Вместо да се отдадат на дългоочаквания мирен труд 
много селяни трябва да защитават раздадените им земи от 
стотиците хиляди царски и чуждестранни войски, които са 
изпратени да воюват за завладяване на Москва и унищо-
жаване на болшевишките лидери, за реставрация на монар-
хията и възстановяване на собствеността върху земедел-
ските земи на аристократите и помешчиците. 

Докато отблъснат и унищожат (през 1919 г.) тръгна-
лите към Москва стотици хиляди царски, английски, аме-
рикански, френски и т.н. интервентски войски, болшевиш-
ките ръководители се принуждават да действат “по военному” 
и да въведат т.нар. “военен комунизъм” в съветската държа-
ва. Те прибягват до централизирано събиране и планово раз-
пределение (развертка) на хранителните продукти, включи-
телно за командваната от големи пълководци работническо-
селска “чeрвена армия”. През 1921 г. започва да се прилага 
разработената от В. И. Ленин Нова икономическа политика 
(НЭП). Вместо планово разпределение на хранителни изли-
шъци или предоставянето им на работническо-селската 
държава под формата на данък се преминава към свободен 
търговски обмен на селскостопански и промишлени стоки. 
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В. И. Ленин отчита, че болшевишката власт “отива 
твърде далече по отношение на национализацията на тър-
говията и промишлеността по пътя на закриването на мест-
ния оборот”9. При създалата се военна обстановка “тази по-
литика е правилна”.  

Извършеното изравняване на поземлената собстве-
ност на селяните (посредством национализацията на земя-
та) способства за повишаване на производителността на 
селскостопанския труд и за ускорено развитие на руското 
селско стопанство. Още през 1925 г. в Съветска Русия се 
достига довоенното (1913 г.) равнище на селскостопан-
ското производство, а за периода 1920–1928 г. обемът на 
общата селскостопанска продукция в страната се увеличава 
близо два пъти.  

През 20-те години на ХХ в. Съветският съюз (в т.ч. 
Русия) е единствената социалистическа държава в света. 
Дори и след разгрома (1919 г.) на чуждестранните интер-
венти нейното право на съществуване не е признавано от 
повечето западни правителства, включително от герман-
ския по произход български цар Борис ІІІ. За оцеляването 
на тази огромна държава тогава е трябвало да се избегне 
обхваналата (1929–1933 г.) САЩ “велика стопанска депре-
сия” и да се извърши повсеместна индустриализация на 
изостаналата в промишлено отношение руска икономика, 
като се следва политика на опора на собствените сили и на 
доставяне на западна техника срещу износ на местно зърно.  

Практиката показва, че в онази обстановка на импе-
риалистическо обкръжение на съветската страна и на дреб-
но и средно фермерство е почти невъзможно да се увеличи 
производството, износът и потреблението на пресни и пре-
работени селскостопански стоки. Все по-належащо става при-
лагането на политика на масова колективизация на дреб-
ните и средните селяни и на формиране на едри и високо-
механизирани държавни и кооперативни земеделски сто-
                                                

9 Пак там, т. 43, с. 72.  
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панства, където земята може да се използва рационално и 
да се води модерно земеделие, да се произвеждат нужните 
за населението и промишлеността селскостопански храни-
телни и нехранителни продукти. 

Срещу започналата (в началото на 30-те години на 
ХХ в.) кампания за колективизация на селяните в съвет-
ската страна се опълчват неколкостотин хиляди кулаци. 
Тези “рожби” на извършените през периода 1906–1911 г. 
“реформи” на министър-председателя П.А Столыпин (убит 
през септември 1911 г. в театъра на гр. Киев) успяват върху 
предоставените им общински земи да създадат едри по раз-
мер земеделски стопанства и да заемат господстващо поло-
жение в селата. Те крият от властите своето жито и отказ-
ват да дават определените им от държавата наряди. Сабота-
жите им срещу болшевишката власт се засилват и през 
1932–1933 г., когато има голяма суша и масов глад сред на-
селението. В отговор на тези провокации съветското прави-
телство, начело с Й. В. Сталин, прилага политика на разку-
лачване и изземване на земята на кулаци, както и на прину-
дително изселване на стотици хиляди кулашки семейства в 
Сибир (по примера на руския цар Николай ІІ и на премиера 
П. А. Столыпин).  

След Втората световна война (1941–1945 г.) в Русия 
и другите републики на Съветския съюз земята продължава 
да бъде държавна собственост и се владее предимно от дър-
жавни земеделски стопанства (совхози) и кооперативни зе-
меделски стопанства (колхози). През 1989 г в совхозите са  
стопанисвани 68 % от земеделските земи на страната, в кол-
хозите – 30 % , а в личните, вилните – 1–2 %.  

През 70-те години на ХХ в. се извършва масова “сов-
хозизация” (превръщане на колхози в совхози), междусто-
панска кооперация и аграрно-промишлена интеграция. 
Тази държавна политика се оправдава с теорията за по-бър-
зо сближаване и сливане на кооперативната (груповата) с 
държавната собственост. 
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В совхозите и колхозите се постига рационално из-
ползване на земята. Прилага се модерна техника и се внед-
ряват подходящи за местните почвено-климатични условия 
сортове растения и породи животни. Получава се сравни-
телно добра реколта от земеделските култури и средно ви-
сока продуктивност на селскостопанските животни. Чрез 
влагане на огромни държавни инвестиции за обновяване на 
основните производствени фондове и за увеличаване на по-
ливните площи значително се повишава рентабилността на 
селскостопанското производство. Чувствително се увелича-  
ват и доходите на земеделските производители.  

В приетия през 1964 г. граждански кодекс на Руската 
съветска федеративна социалистическа република (РСФСР) 
се потвърждава, че цялата нейна земя е собственост на дър-
жавата. Отделните поземлени площи се изключват от граж-
данския търговски оборот и не могат да бъдат предмет на 
покупко-продажба. Дава се право на граждани безплатно и 
вечно да ползват предоставени им парцели земя.     

След 1985 г. в СССР се прилага политика на “пе-
рестройка” на социализма. Вместо усъвършенстване на 
този обществен строй (подобно на реформирането му в Ки-
тай) фактически се поема курс към реставрация на капи-
талистическите (“рыночные”) обществени отношения. През 
1990 г. се приемат конституционни поправки (обявяващи 
земята за собственост на народите на СССР и РСФСР) и 
серия от поземлени документи (закони, кодекси, деклара-
ции), които допускат частна собственост върху земеделски 
земи, ползвани за индивидуално земеделие, градинарство и 
животновъдство. Въвежда се правото на гражданите да пре-
дават по наследство ползваните (основно вилни) парцели, 
да ги дават на лизинг. Те могат да продават своите парцели 
на държавата. По този начин се откриват юридически въз-
можности за извършване на сделки със земи.  

 По време на “перестройката” (1985–1991 г.) на социа-
лизма на съветска земя се създават хиляди американо-руски 
финансови и търговски компании и се прехвърлят в САЩ ог-
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ромни количества руско злато, алуминий, мед и други ре-
сурси. По този начин американската икономика се извежда 
от поредната циклична капиталистическа криза (1987 г.). В 
Русия се формира икономически и политически мощна кла-
са на финансовата олигархия, чиито представители се съю-
зяват с американски олигарси и успяват да създадат иконо-
мически и юридически предпоставки за разрушаване (през 
1991 г.) на могъщия Съветски съюз.  

Представителите на отвъдокеанската финансова оли-
гархия (начело със собствениците на дванадесетте частни 
банки на Федералния резерв на САЩ) придобиват абсолют-
на глобална власт и преразпределят националните терито-
рии и пазари. За целта чрез подвластните на Федералния 
резерв международни финансови институции – Световна 
банка и Международен валутен фонд, се прилагат познати-
те до болка политически и икономически механизми (“нежни 
революции”, приватизация, реституция, либерализация на 
международните валутни и поземлени отношения). При оп-
ределени обстоятелства се водят войни, включително и ка-
то се използват войските на военно-политическия между-
държавен блок НАТО.  

В Руската федерация (изоставена от Украйна, Грузия, 
Литва и другите четиринадесет републики) се въвежда бур-
жоазно президентско и парламентарно държавно управле-
ние, което определя насоките на поземлената политика в 
постсъветска Русия. Тази политика се насочва главно към 
денационализация и приватизация на руските земеделски 
земи и предаването им в собственост на местни и чуждест-
ранни земевладелци.  

Основополагащ елемент на тази политика е приетият 
още през декември 1990 г. “закон за селската ферма”, поз-
воляващ разделяне на колхозната и совхозната земя меж-
ду отделните работници и служители. Всеки от тях може 
да прекрати членството си в колективното стопанство, да 
получи полагащия му се дял земя и да създаде отделна фер-
ма. Той може също да получи своя землен дял във вид на 
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акции и удостоверения и след това да остави физическия 
парцел земя за съвместно ползване в съответното колектив-
но стопанство.  

Мотивите за приемането на този закон са национа-
лизираната земя под друга форма да се даде на селяните, 
т.е. на тези, които ще я обработват, но без право да се из-
вършват покупко-продажби на земеделски земи, както по-
велява действащата по онова време конституция.   

В приетата през 1993 г. Конституция на Руската фе-
дерация е гарантирана частната собственост върху земята. 
Нейното реализиране се възлага на централните и регио-
налните власти. Тогавашният руски президент Борис Елцин 
(изпълнител на политиката на налагане на отвъдокеански 
световен ред) издава укази, разрешаващи сделки с раз-
делените колхозни и совхозни земи. Така в Русия започва 
формирането на обществена каста от поземлени спекулан-
ти, които смятат десетилетия наред да се препитават от тър-
говия със земеделски земи.    

В изпълнение на въпросните укази за едно десети-
летие (1990–2000 г.) в частна собственост се превръщат 
около 1,3 млрд. дка (130 млн. хектара), или близо 70 % от 
руските земеделските земи. По-късно се приемат федерални 
закони за узаконяване на сделките с такива земи (2003 г.) и 
за тяхното ипотекиране (2004 г.).  

По данни на Федералната служба на регистрацията, 
кадастъра и картографията в изпълнение на въпросния за-
кон земеделската земя в Русия е разделена на много учас-
тъци, които се състоят от по неколкостотин дяла. Един дял 
може да е в размер на няколко ара или на няколко хектара. 
Поземлени дялове получават 11,8 млн. граждани.  

“Книжното земеразделяне” довежда до сегашното 
положение, при което не е известно кои са собствениците 
на руската земеделска земя, макар правната логика да по-
казва, че собственици на тази земя продължават да бъдат 
държавата и общините (муниципалы). 
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С разрешаването на търговията с поземлени дялове 
в Русия се прави първата стъпка към постигане на отвъд-
океанската геополитическа цел – създаване на свободен по-
землен пазар и изкупуване на руски плодородни земи от чуж-
денци. Такава е лелеяната мечта на новите господари на зе-
мята и на банковите и борсовите спекуланти и мошеници. 
При преследването на въпросната стратегическа цел те под-
лъгват притежателите на поземлени дялове, че в бъдеще ще 
арендуват своите земи и ще получават големи ренти, т.е. 
нетрудови доходи, а когато решат да продадат земления си 
участък, наведнъж ще получат огромни парични суми.   

Политиката на денационализация и прокапиталис-
тическо земеразделяне задълго задържа развитието на об-
ществените производителни сили в селата. При нейното при-
лагане се отприщват частнособственическите мераци на от-
делни индивиди и групи в обществото и се задълбочават 
противоречията в поземлените отношения, семействата и 
обществото, ангажира се цяла армия от държавни чиновни-
ци и безполезно се изразходват огромни парични ресурси 
на държавата. 

Изпълнението на Елциновите укази връща с близо 
сто години развитието на руските поземлени отношения. 
Изкуствено се пораждат поземлени проблеми (уточняване 
на титулите на собственост върху земеделските земи, без-
смислени държавни разходи на парични и трудови  ресур-
си, спекула, престъпност), чието решаване ще се проточи 
още десетилетия наред и ще забави възстановяването на ве-
ликата руска държава.   

При така осъществяваната поземлена “реформа” в 
постсъветска Русия доминира арендната форма на стопа-
нисване на земята. Понастоящем делът на арендуваната 
земя в руските селскостопански предприятия (кооператив-
ни, акционерни, държавни) и фермерски стопанства е сред-
но около 60 %. Това показва, че още дълго време в руската 
страна ще се запази безстопанственото отношение към зе-
мята и ще се влошава нейното плодородие, а руското земе-
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делие ще бъде монокултурно (пшенично) и слабопродук-
тивно. Вместо да се използват ефикасни механизми за сти-
мулиране на неговото развитие в центъра на руската позем-
лена политика отново ще бъдат поставяни инструментите 
за разширяване на пазара на земеделските земи. Обикно-
вено арендаторите плащат на притежателите на землени дя-
лове рента в натура (главно зърнени храни).  

Съвременната руска поземлена политика се насочва 
главно към формиране и разширяване на поземления па-
зар в Русия. Началото на узаконяването на този пазар се 
поставя с приемането (2002 г.) на Федералния закон за обо-
рота на земи със селскостопанско предназначение (Феде-
ральный закон об обороте земель сельскохозяйственного наз-
начения). С посочения закон фактически се легализира съ-
ществуващият след 1990 г. нелегален пазар на земеделски 
земи. Засега на руския поземлен пазар се продават предим-
но дялове земя (физическа и във вид на акции) на бивши и 
настоящи колхозници и совхозници. За проучването и рек-
ламирането му са учредени множество агенции и бюра. На 
руска територия са разположени филиали на западни фи-
нансови и имотни компании. 

Във водената десетилетия наред кампания за създа-
ване на свободен поземлен пазар в руската държава се включ-
ват политици (космополити) и представители на специали-
зирани печатни и електронни медии. Те твърде рафинира-
но втълпяват на обществото измамната теза, че сегашният 
упадък на руското селско стопанство се дължи единствено 
на липсата на свободен пазар на земеделски земи. Твърди 
се например, че “изоставените”, пустеещите земи са “в мес-
тата, където няма търсене на земя”10. Под формата на меж-
дународни сравнителни анализи на “пазарните показатели” 
индиректно се правят внушения, че стесненият местен по-
землен пазар е причина за сравнително ниската ефектив-
ност на руските земеделски земи и за слабата производи-
телност на труда на един зает в селското стопанство.  
                                                

10 Федеральный портал “Индикаторы рынка земли”, www.land-in.ru, 10.04.2009. 
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Стотиците милиони декари неизползвани руски зе-
ми може да се въвличат в сеитбооборота и да се използват 
рационално главно чрез увеличаване на земеделските до-
ходи. Жизненият опит показва, че за по-високи доходи мно-
го млади хора са готови да се трудят и в най-отдалечените 
кътчета. Руските федерални власти, вместо да водят такава 
ефикасна политика, възнамеряват да прокарат закон за из-
земване на изоставени земеделски земи и предаването им 
на Федералния фонд за съдействие на развитието на жи-
лищното строителство. Проблемът с пустеещите земи ще 
се решава и като се увеличават данъците върху тях (по 
двадесетина долара на хектар). По този начин вероятно ще 
принуждават собствениците на такива земи да ги продават 
на “инвестиционни” фондове с чуждестранен капитал.      

С оглед на опростяване на процедурите, свързани с 
разпродаването на руската земеделска земя, се използват 
легални и нелегални методи и средства за нейното разде-
ляне и раздробяване на малки (лесно и бързо продаваеми) 
землени участъци. Глобализаторите и спекулантите не мо-
гат да се примирят с факта, че в руската земеделска земя 
все още около 95 % от парцелите са с размер над 50 хекта-
ра (500 дка). Върху тях се създават едри, високомеханизи-
рани земеделски стопанства. Големите землени площи да-
ват неограничени възможности за внедряване и използване 
на най-новите постижения на науката и техниката. Запаз-
ването им е от решаващо значение не само за осигуряване 
на продоволствената безопасност на руската държава, но и 
за гарантиране на нейната независимост и териториална 
цялост. 

В този смисъл извършената в съветска Русия на-
ционализация на земята е епохално, прогресивно и на-
родополезно дело. Всичко, което се прави за денациона-
лизацията на руските поземлени ресурси и за превръща-
нето им в обикновена стока, обслужва интересите на от-
въдокеанската финансова олигархия.  
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В сравнение със западните фермери, руските земе-
делски производители имат освен комасирани земи и други 
останали още от съветско време предимства, като безплат-
но земеползване и евтини енергийни и материални ресурси11. 
Засега в Русия са ниски и цените на земеделските земи, 
вариращи между 180 и 1100 долара на хектар, или между 
18 и 110 долара на декар (в САЩ цената на хектар орна зе-
мя е около 5–6 хил. долара). Евтините земеделски земи са в 
основата и на сравнително ниското равнище на пазарните 
цени на селскостопанските стоки, продавани от местните 
производители. 

Фарисейски са твърденията, че след като се разпро-
дадат на отделни лица, разделените частни землени учас-
тъци ще могат с малки разходи и доброволно да бъдат от-
ново съединени чрез комасация. Както показва практиката 
в западноевропейските държави, пазарната комасация на 
земята е многовековно, насилствено и скъпо струващо ме-
роприятие. Това се премълчава от служителите на Светов-
ната банка, която предоставя на България и други бивши 
социалистически страни щедри държавни заеми (“помощи”) 
за разделяне и предпазарна подготовка (включително из-
готвяне на кадастри) на местните земеделски земи. С тези 
високолихвени заеми се осигуряват стабилни доходи на 
глобалните лихвари и се откриват възможности за мирно 
завладяване и заселване на набелязаните национални те-
ритории.    

 В акцията за разделяне на земеделските масиви на 
малки участъци е сезиран и Конституционният съд на Рус-
ката федерация. Към края на 2008 г. съдиите издават реше-
ние, потвърждаващо конституционната разпоредба, че като 
специфични обекти на гражданските права земята и земле-
ните ресурси се регулират от публичните власти, т.е. право 
да се разпореждат с руските земи все още имат държав-
ните и общинските органи. 
                                                

11 Беспахотный, Г. Новые механизмы приоритетного развития сельского 
хозяйства. Ж. “Экономист”, № 7, М., 2008, с. 91. 
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В наше време отвъдокенската финансова олигархия 
налага политика на завладяване на земеделски земи чрез 
тяхното изкупуване от чуждестранни банки и “инвести-
ционни” фондове. Тази политика се осигурява финансово 
от Световната банка и МВФ и се реализира с долари (без 
златно покритие), печатани във Федералния резерв на САЩ. 
Официално това се признава през май 2008 г. в Рим на кон-
ференция на Международната организация по земеделие и 
прехрана (ФАО), чийто ръководител Жак Диуф заявява, че 
закупуването на земи от чуждестранни компании е “нова 
форма на неоколониализъм”, водеща до смяна на собстве-
ника на територията и до принудително изселване на мест-
ните жители от собствените им парцели.  

Засега с изпълнението на отговорната геостратеги-
ческа задача за изкупуването на плодородни земи в Русия, 
Украйна, Казахстан, Нигерия, Аржентина и други страни 
са натоварени компаниите Goldman Sachs, Morgan Stanly, 
Black Rock, Louis Dreyfus. Тези компании приоритетно по-
лучават парични ресурси от Световната банка и МВФ, ко-
ито освен че финансират операцията, заставят (посредст-
вом отпускане на държавни заеми и “помощи”) правителст-
вата на определените страни да прокарват закони, позволя-
ващи на чужденци да придобиват собственост върху мест-
ни земеделски земи.  

Голямо постижение на руските власти е приетата през 
2002 г. забрана на чужденци да придобиват собственост 
върху земеделски земи в Русия. В Закона (2002 г.) за обо-
рота на земите със селскостопанско предназначение изрич-
но е записано, че в руската държава тези земи не могат да 
се продават на чужденци. Чуждестранни инвеститори мо-
гат да стопанисват руски земеделски земи под аренда.   

През последните години този закон се заобикаля от 
западни корпорации, които под формата на осигуряване на 
парични ресурси на руски селскостопански компании пос-
тепенно ги изкупуват и установяват контрол над техните зе-
меделски земи. Същевременно с помощта на лобита, “непра-
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вителствени организации”, медии, адвокатски кантори и т.н. 
те подготвят почвата за узаконяване на придобитата позем-
лена собственост.  

Босовете на западните корпорации, които влагат ми-
лиарди долари за закупуване на руски земеделски земи, си-
гурно са поощрявани от представителите на отвъдокеан-
ския глобализъм и неоционизъм (политическа и финансова 
котерия за създаване на глобална държава, ръководена от 
американска земя). Навярно имат и уверения, че в Кремъл 
отново ще бъде поставен проамерикански ръководител, кой-
то ще ги направи законни господари на заетите руски зе-
меделски земи.       

 Сега в Русия чужденци контролират 1 млн. хек-
тара (10 млн. дка) орни земи12. Сред чуждестранните зе-
мевладелци са: шведският инвестиционен фонд Black Earth 
Farming, владеещ 300 хил. хектара (чрез руската компания 
“Агроинвест”); шведската компания Alpcot agro – 49 хил. 
хектара; израелско-американско-британската компания Rav 
Agro-Pro – 150 хил. хектара; датската компания Trigon Agri – 
120 хил. хектара; китайска компания – 80 хил. хектара (в 
Далечния изток). 

По сведения на масовия печат шведи изкупуват (по 
30–60 долара/дка) милиони декари руски земеделски земи 
в района на гр. Пенза, т.е. на източния край на Черноземи-
ето. По този начин те активно участват в направляваната 
отвъд океана кампания за завладяване на Русия чрез изку-
пуване на нейните необятни земи от чужденци. 

Ръководители на руски продоволствени холдинги 
(вероятно в съдружие със западни “инвеститори”) и сел-
скостопански предприятия изкупуват землени дялове на 
работници и пенсионери. Предлага се тази процедура да се 
извършва за сметка на държавата13.  
                                                

12 Морозов, М. Ю. Пакистан и новая форма неоколониализма (покупка земли иност-
ранными компаниями), http: / www.iimes.ru/ rus/stat/2009/18-02-2009 

13 Беспахотный, Г. Новые механизмы приоритетного развития сельского хозяйст-
ва. Ж. “Экономист”, № 7, М., 2008, с. 92.  
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Междувременно целенасочено се дава невярна ин-
формация относно правото на чужденци да закупуват зе-
меделски земи в западните страни. Например по интер-
нет е разпространена фантасмагорията, че всеки руснак мо-
же незабавно и свободно да си купи участък германска зе-
меделска земя или ферма срещу определена сума в евро.  

В представените разработки на информационно-ана-
литичната служба на Федералния портал почти липсват све-
дения за реалните възможности на чужденец да купи зе-
меделска земя или ферма в САЩ и в западноевропейските 
държави (Англия, Франция, Германия и т.н.). Само се спо-
менава, че някои страни “предоставят право на собственост 
на земя на свои и чуждестранни граждани, някои – не пре-
доставят съвсем или с определени ограничения”14.      

Истината е, че чужденец не може да отиде в нито 
една западна държава и свободно да купи земеделска земя 
или ферма. Това не може да стане поради ред законови раз-
поредби и традиции. Например в Германия още действа ве-
ковният закон за майората, съгласно с който фермата е не-
делима и се наследява от най-големия син (във Франция от 
наследника, притежаващ диплома за агрономическо обра-
зование). Ако някой фермер реши да продаде своята ферма, 
е длъжен най-напред да я предложи на своите съседи. В 
случай че всички се откажат (което е малко вероятно по-
ради предоставяните от държавата бонуси и стимули за 
уголемяване на фермите), той трябва да предостави грижа-
та за бъдещето на тази ферма на общината.  

Земеделска земя или ферма трудно може да се купи 
и по линия на договорите и споразуменията между страни-
те – членки на Европейския съюз. В тях покупко-продаж-
бите на земеделски земи са регламентирани отделно от спо-
годбите за свободно движение на стоки, капитали и хора 
между страните – членки на Евросъюза. Придобиването на 
собственост върху фермерска земя от гражданин на една стра-
                                                

14 www.land-in.ru, p. 6. 
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на в друга е отнесено към частта за правото на “установя-
ване”, т.е. на заселване. Едни клаузи на Римския договор 
(1957 г.) формално разрешават заселвания и покупки на фер-
ми и земеделски земи в рамките на ЕС, но други поставят 
неизпълними изисквания за спазване на това право.  

Чужденци нямат законово право да придобиват соб-
ственост върху земеделски земи и в Полша. Такова право не 
е дадено дори и след нейното присъединяване към ЕС.  

Апологетите на свободния поземлен пазар трудно мо-
гат да посочат данни за покупко-продажби на земеделски 
земи и ферми от граждани на различни страни – членки на 
ЕС. Трудно може да бъде намерен и чужденец, закупил фер-
ма в “свободните” САЩ, преди да се е сдобил с т.нар. “зе-
лена карта” за работа и постоянно пребиваване на амери-
канска територия. 

През последните няколко десетилетия се очертава 
тенденция на чувствително увеличаване на населението в 
света при неизменен размер на обработваемите землени пло-
щи на нашата планета. В рамките на изпълнената с проти-
воречия капиталистическа обществена система значителна 
част от годните за обработване земеделски земи се използ-
ват нерационално или се оставят да пустеят. Главно поради 
това напоследък лидери на държави с недостиг на земи за 
изхранване на местното население търсят да купят чуждест-
ранни земеделски земи. Например шейховете на Саудит-
ска Арабия предлагат да вземат под аренда, на концесия или 
да закупят 400 хил. хектара (4 млн. дка), включително от 
Украйна и Виетнам. Инвестиционни фондове и компании 
на Обединените арабски емирства и Бахрейн инвестират в 
Пакистан за производство на растителни и животински про-
дукти, в т.ч. месо и мляко.    

Понастоящем в Русия натрупалите се поземлени проб-
леми могат да бъдат решени с един замах, като се създаде 
Федерален фонд на земеделските земи. Този фонд трябва 
да получи държавни парични ресурси и да изкупи колхоз-
ните и совхозните землени дялове. На него могат да се въз-
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ложат функциите, свързани с управлението на държавните 
земи, включително тяхното стопанисване и арендуване в 
селскостопанските предприятия и фермерските стопанства. 
Ръководителите на фонда могат да върнат на държавата и 
незаконно закупените руски земеделски земи от чужденци.  

През следващите десетилетия в Русия трябва да се 
води политика на запазване на руската принадлежност 
на земята. Поставянето на земеделските земи под пълен 
контрол на държавата в съчетание с патриотично ориенти-
рана финансова и отбранителна политика ще гарантира те-
риториалната цялост на руската държава и ще способства 
за възвръщане на нейното величие.  

Такова развитие на обградената от натовски войски 
и военни бази Русия е в интерес и на мнозинството бълга-
ри, които дълбоко в душата си хранят надежди за помощ от 
своите руски братя. Те вярват, че великата руска държава 
ще им съдейства да си върнат заграбените от чужденци бъл-
гарски земи, банки и имоти.   

2. Механизми на аграрната политика в Русия   
След разрушаването на Съветския съюз (1991 г.) про-

западните политически и обществени сили в Русия упорито 
прокарват политика на ликвидация на колхозните и сов-
хозните форми на стопанисване на земята и на развитие 
предимно на семейните ферми. Според техни представи-
тели за повишаване на ефективността на руското селскосто-
панско производство е “нужно да се създава фермерска, ко-
тежна Русия по модела на САЩ” (“Нужно создавать фер-
мерскую, коттеджную Россию на манер модели США”)15.  

През ХІХ в. в Англия приключва продължилият око-
ло пет века процес на експроприация на земята на селяни-
те, като се премахват котежите (малки къщи с прилежащи 
до 15–20 дка земя). Тогава лендлордовете (едрите земевла-
делци) в качеството си и на членове на парламента приемат 
                                                

15 Смирнов, А. Экономика России: политика роста, www/viperson.ru, 13.10.2009. 
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закони за т.нар. очистване на имотите (Clearing of Estates), 
чието изпълнение довежда до пълно прогонване на хората, 
населяващи котежите16.  

Съвременното американско фермерство се крепи на 
редовното нисколихвено кредитиране на фермерите от съз-
дадената в началото на ХХ в. (с държавни финансови ре-
сурси) специализирана фермерска кооперативна банка. То 
съществува и благодарение на щедрото държавно субсиди-
ране с пари на ограбени народи (чрез износ на финансов 
капитал, предоставяне на стокови кредити срещу закупува-
не на американска царевица, селскостопанска техника и т.н.). 
При все това в САЩ се увеличава размерът на арендува-
ните и пустеещите земи, много от фермерите са възрастни, 
а синовете им изоставят бащините ферми и стават щатски 
служители. По сведения на местни асоциации за набиране 
на арендатори намалява и броят на кандидатите, желаещи 
да обработват земя под аренда. 

В индустриално развитите държави, където земеде-
лието се дотира, е важно да има стабилни и жизнеспособни 
земеделски стопанства (държавни, общински, кооператив-
ни, семейни), които рационално да използват предоставя-
ните им държавни парични ресурси. Субсидираните пари 
трябва да се изразходват за повишаване на личните фер-
мерски доходи, за подобряване на плодородието на почва-
та, за внедряване на модерни и високопроизводителни сел-
скостопански машини и технологии, а също и на високо-
добивни сортове селскостопански култури и продуктивни 
породи животни.  

Всяка от посочените форми на собственост и стопа-
нисване на земята може успешно да се развива в благопри-
ятна икономическа среда. Трудно ще бъде оцеляването на 
земеделските стопанства сред навъдилите се след 1989 г. в 
Русия, у нас и в други бивши социалистически страни тър-
говски посредници и прекупвачи, частни търговски бан-

                                                
16 Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съчинения, Изд. на БКП, т. 23, С., 1968., с. 732. 
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ки, финансови къщи и застрахователни компании, които 
присвояват почти целия продукт на труда (включително 
предоставяните държавни субсидии) на земеделските про-
изводители. 

Политиката на развитие само на семейни ферми во-
ди до закрепостяване на повечето фермери и на техните нас-
ледници в селата. Както показва историята, много селяни 
имат дарби за други общественополезни дейности и стават 
знаменити учени, конструктори, пълководци.  

Понастоящем в Русия има три основни групи земе-
делски стопанства:  

• селскостопански организации (акционерни дру-
дружества, селскостопански кооперативи, държавни пред-
приятия); 

• селски семейни ферми;  
• домакински стопанства, наричани още стопанства 

на населението (лични подсобни стопанства, колективни и 
индивидуални овощни и зеленчукови градини – сады и ого-
роды).  

През 2013 г. руските частни фермерски стопанства 
наброяват общо над 268 хиляди, а селскостопанските про-
изводствени организации – над 20 хил. броя. След 2009 г. 
протича процес на съкращаване на броя на земеделските 
стопанства чрез тяхното окрупняване и създаване на едри 
индивидуални ферми.  

Макар и относително малко на брой, селскостопан-
ските организации (предприятия) осигуряват половината от 
произвежданата на руска територия селскостопанска про-
дукция. В тях се стопанисват над 75 % от посевните пло-
щи на страната и се произвеждат около 70–80 % от доби-
ваните количества зърно, захарно цвекло и слънчоглед и 
близо половината от производството на месо и мляко. 
Средната площ на едно руско селскостопанско предпри-
ятие е около 3–4 хил. хектара (30–40 хил. дка). Много та-
кива предприятия разполагат с още по-големи средни по-
землени площи.   
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Стопанствата на населението осигуряват над 40 % от 
производството на селскостопанска продукция в различните 
категории земеделски стопански структури на страната. В 
тях е съсредоточено главно производството (около 70–80 %) 
на картофи и зеленчуци, но се произвеждат и значителни ко-
личества животински продукти – месо, мляко, яйца и вълна. 
   Личните и подобните стопанства притежават средно 
по 0,5 хектара (5 дка) земя. Средният размер на поземлените 
участъци на колективните и индивидуалните овощни и зе-
ленчукови градини е едва 0,07–0,08 хектара (7–8 ара).  

В частните семейни ферми се обработват средно по 
70–80 хектара (700–800 дка) земя и се произвеждат пре-
димно зърно и слънчоглед. Относителният дял на тяхната 
обща продукция в руското селскостопанско производство е 
около 9–10 %.  

Засега в Русия основни производители на селскосто-
пански стоки са селскостопанските организации. През 
2015 г. в техния общ брой (над 20 хил.) сравнително най-
голям е делът (над 40 %) на търговските дружества с ог-
раничена отговорност. След тях се нареждат: селскосто-
панските производствени кооперативи – с дял над 30 %; от-
критите и закритите акционерни дружества – 15 %; дър-
жавните предприятия – 3–4 %.  

Прилаганата след 1990 г. в Русия политика на пре-
образуване на совхозите в търговски и акционерни дру-
жества дава негативни резултати. Тази тенденция продъл-
жава, въпреки че напоследък на селскостопанските органи-
зации ежегодно се предоставят по няколко милиарда евро 
държавни субсидии. Днес в Русия местното селскостопан-
ско производство осигурява 75–80 % от количествата ос-
новни селскостопански стоки, които са необходими за нор-
малното изхранване на 146-милионното население на стра-
ната, т.е. все още не може да гарантира продоволствената 
безопасност на руските народи.  

Политиката на десоциализация на икономическите от-
ношения и на реставрация на капитализма в Русия води до 
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намаляване на почвеното плодородие на земеделските земи 
и до постоянно съкращаване на руските посевни площи.  

В условията на наложеното ембарго през 2014 г. от 
САЩ, Канада и страните – членки на ЕС, руското сел-
скостопанско производство нараства с 3–4 % годишно. По-
вод за налагането на това ембарго са предприетите от рус-
кото правителство решителни мерки за защита на многоми-
лионното руско население в Украйна по време на извърше-
ния (през зимата на 2014 г.) в Киев кървав държавен преврат.  

Преди 1990 г. в Русия годишната зърнена реколта е 
около 117 млн. т зърно. След разрушаването (1991 г.) на 
Съветския съюз тази реколта намалява на 70–80 млн. тона. 
През второто десетилетие на ХХІ в. годишното зърнопро-
изводството възлиза на 105–115 млн. тона (Росстат). През 
2015 г. производството на зърно от царевица достига око-
ло 13 млн. т, на соя – 2,6 млн. т, на ориз – 1,1 млн. тона. 

През 2015 г. в руската страна са произведени с 50 % 
по-малки (спрямо 80-те години на ХХ век) количества месо 
и мляко17.  

Резултатите на прилаганата аграрна политика нами-
рат израз и в равнището на потребление на хранителни 
продукти на човек от населението. През 80-те години на 
ХХ в. потреблението на мляко и млечни продукти на човек 
от населението в Русия е около 320–390 кг, през 2014 г. – 
244 кг (Milknews.ru), а през ембарговата 2015 г. – 230 ки-
лограма.  

Сегашното потребление на основни хранителни про-
дукти от руското население е далеч от препоръчваните на-
учно обосновани норми на хранене при местните сурови 
природно-климатични условия. Съгласно с препоръките на 
учените от съветско време руските граждани трябва еже-
годно да потребяват: месо – 82 кг, мляко – 405 кг, яйца – 
292 броя, зеленчуци – 148 кг, плодове – 113 кг. Засега в 
руската страна на препоръчваните норми съответстват са-
                                                

17 Безпахотный, Г. Новые механизмы приоритетного развития сельского 
хозяйства. Ж. “Экономист”, № 7, М., 2008, с. 90.  
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мо ежегодно потребяваните количества хляб и хлебни из-
делия, картофи и захар. Има значителни количествени и ка-
чествени различия в храненето на бедните и богатите от 
руското население, което силно се разслоява при реставра-
цията на капитализма.     

След 1990 г. в Русия е променена и системата на вън-
шна търговия с пресни и преработени селскостопански 
стоки. Редица държавни външнотърговски обединения са 
ликвидирани и мястото им е заето от частни чуждестранни 
и местни търговски компании.  

В руската страна има значителен внос на хранител-
ни стоки. След наложеното през 2014 г. ембарго от САЩ, 
Канада и страните – членки на Евросъюза, на внасяните хра-
ни вносът им в Русия е съкратен наполовина (от 42 млрд. 
през 2011 г. на 23 млрд. долара през 2015 г.). Рязко е нама-
лен (с близо 3 млн. т) вносът на говеждо месо, на плодове и 
на зеленчуци.   

През последните години в Русия се осъществява срав-
нително голям износ на зърно. Само през 2015  г. от руската 
страна са изнесени в чужди държави около 25 млн. тона зър-
нени храни (основно пшеница). Износът на големи коли-
чества евтина и субсидирана руска пшеница е своеобразна 
форма на субсидиране на западни животновъди. Този износ 
(при недостатъчно местно производство на царевица, соя и 
други фуражни продукти) поражда потребност от внос на 
месо и месни продукти от чужбина.  

През 1984 г., т.е. преди започналата на следващата 
година “перестройка” на социализма, вносът на месо в це-
лия Съветски съюз е около 800 хил. тона, доставяни пре-
димно от братските социалистически страни)18. Това коли-
чество е пет пъти по-малко от ежегодния внос на месо през 
първото и второто десетилетие на ХХІ в. в Русия.  

При социализма в съветска Русия е водена политика 
на внос на големи количества чуждестранно зърно пре-
                                                

18 Димов, А. Аграрно-промишленото сътрудничество между страните – член-
ки на СИВ. Земиздат, С., 1986, с 49.  
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димно за изхранване на отглежданите многобройни сел-
скостопански животни. Осигурява се собствено производ-
ство на скъпоструващите животински продукти (месо мля-
ко, яйца).     

Напоследък руското правителство провежда нацио-
нално отговорна политика на увеличаване на импортно 
заместващите производства и на съкращаване на вноса 
на зърно, месо и месни продукти. Преди всичко се защи-
тават местните земеделски производители чрез повишаване 
на митата и таксите на съответните вносни селскостопан-
ски стоки и се противодейства на наложеното през 2014 г. 
от САЩ, Канада и 28-те страни – членки на ЕС, ембарго на 
внасяните в Русия основни хранителни стоки.   

При сегашната система на търговия (износ на зърно 
и внос на месо) в Русия се облагодетелстват предимно мест-
ни и чуждестранни  банкери, търгаши и спекуланти. Техни-
те фирми и компании ежегодно изкупуват на безценица рус-
ка пшеница и я продават в развиващи се страни, а за забо-
гателите руски потребители внасят от Запада месо и други 
животински стоки. Брутално се изземват почти всички до-
ходи на зърнопроизводителите, като им изкупуват продук-
цията на ниски цени и я продават многократно по-скъпо на 
обикновените консуматори. Под формата на държавни суб-
сидии (покриване на част от високите лихви по кредитите 
на зърнопроизводителите) съвременната руска държава фак-
тически плаща за засяване и отглеждане на пшеницата, пред-
назначена за експорт от търговците и борсовите акули. След 
това, за да върнат взетите заеми на банките, зърнопроизво-
дителите се принуждават да продават своето зърно на цени, 
по-ниски от неговата себестойност. Главно поради това рус-
ките земеделски производители получават мизерни дохо-
ди, нямат нужните средства за закупуване на модерна сел-
скостопанска техника, не могат да обработват всички земе-
делски земи и да увеличават селскостопанското производ-
ство. Заставени са да работят за обогатяване на банкови, 
търговски и борсови спекуланти.  



 456 

Важно средство за промяна на това статукво е съз-
дадената (след 2007 г.) държавна Обединена зърнена ком-
пания за търговия със зърно. Нейната непосредствена за-
дача е да интервенира руския зърнен пазар и да продава оп-
ределени количества продоволствено и фуражно зърно в 
чужбина (разрешение за интервениране на зърнения пазар 
е дадено в действащ закон за селското стопанство).  

С оглед да бъде ограничено системното ограбване на 
производителите и потребителите на селскостопански сто-
ки, през декември 2009 г. се приема закон за основите на 
държавно регулиране на търговската дейност в Руската 
федерация. В закона се съдържат антимонополни разпо-
редби, насочени към по-справедливо разпределение на пе-
чалбите между производители, преработватели и продава-
чи на пресни и преработени селскостопански стоки, както и 
правила за пазарна реализация на селскостопанските стоки 
на сравнително по-адекватни потребителски цени. Напри-
мер предвидено е да бъде ограничен до 25 % максималният 
пазарен дял на една търговска верига на дребно в дадена 
община (муниципален район на държавата). Правителство-
то може да се намесва и да регулира цените на социално 
значими стоки, ако в продължение на определен (месечен, 
тримесечен) срок в даден район цената на някоя стока се 
повиши повече от 50 %. Тези антимонополни мерки веро-
ятно ще елиминират част от дребните търговски посредни-
ци в единния възпроизводствен процес – селскостопанско 
производство – преработка – пласмент. За регулиране на 
изкупните цени е целесъобразно да се приеме специален за-
кон, стимулиращ и кооперирането, и интегрирането на раз-
членените при капитализма фази (производство, преработка 
и търговия) на аграрно-промишления производствен процес.  

За целта е необходимо в Русия с държавна помощ да 
се формира широка мрежа от земеделски кооперативи. 
Тези кооперативи (финансови, снабдителни, консултантски, 
изкупвателни, преработвателни и пласментни) могат да ели-
минират завладелите аграрно-промишления комплекс лих-



 457 

вари, спекуланти и търговски посредници, които безжа-
лостно ограбват продукта на труда на земеделските произ-
водители. Земеделските кооперативи оказват всякаква по-
мощ (финансова, научна, техническа, търговска и т.н.) на 
своите член-кооператори и задължително им изкупуват (по 
пазарни цени) произвежданите продукти. След тяхната пре-
работка и реализация съответният кооператив връща на сво-
ите земеделски производители част от крайната коопера-
тивна печалба.  

Хилядолетия наред славяните, в т.ч. руснаците, жи-
веят в общини и запазват кооперативния, колективния си 
дух и традиции. При социализма над 70 % от селските сто-
панства се обединяват в кооперативи, които осигуряват две 
трети от продаваните на дребно селскостопански стоки.  

 След “перестройката” на социализма и извършени-
те през 90-те години на ХХ в. трансформации на позем-
лената собственост в Русия се води политика на възраж-
дане на “селскостопанските потребителски кооперации” 
(кредитни, търговски, преработвателни, обслужващи). 
Активното прилагане на тази политика започва с приема-
нето (2006 г.) на Националния проект “Развитие на АПК”, в 
който са набелязани мерки за създаване на система за при-
вилегировано (“льготно”) кредитиране на земеделските сто-
копроизводители и за стимулиране на аграрно-промишле-
ната интеграция чрез създаване на селскостопански потре-
бителски кооперативи. Целта е да се увеличава селскосто-
панското производство, заетостта и доходността на селско-
то население и да се насърчава развитието на инфраструк-
турата и индустрията в селските райони. Правова основа на 
дейността на селските потребителски кооперативи е прие-
тият през 1995 г. Закон за селскостопанската кооперация.  

През второто десетилетие на ХХІ в Русия функци-
онират хиляди селскостопански производствени и стотици 
селскостопански потребителски кооперативи, повечето от 
които са кредитни. Освен тях има неколкостотин снабди-
телно-пласментни (търговски), преработващи и други коо-
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перативи. С държавна финансова помощ се създават нови 
селскостопански потребителски кооперативи, като с предим-
ство се учредяват снабдителни и пласментни селскостопан-
ски кооперативи, които помагат на селските стокопроизво-
дители да продават своята продукция без посредници и пре-
купвачи.  

При възраждането на руското кооперативно движе-
ние особено внимание се отделя на създаването на коопе-
ративни селскостопански пазари (засега в цяла Русия има 
само десетина кооперативни пазара). Подготвя се създава-
не и на Федеративно земеделско обединение на пазарите на 
дребно (“розничные ринки”). По такъв начин производите-
лите ще могат пряко да продават своите стоки на потреби-
телите, които пък от своя страна ще имат възможност да ку-
пуват качествени хранителни продукти, родно производство.  

Засега селскостопански потребителски кооперативи 
има в близо сто районни структури (субекта) на Руската фе-
дерация, а в близо 40 региона са сформирани (с “помощ-
та” на американски и германски програми и консултанти) 
двустепенни системи на селски кредитни кооперации (при 
двустепенната система кооперативи от първо равнище са 
обединени в кооперативи от второ равнище). На федерално 
равнище функционират и кооперативи (междурегионални 
кредитни потребителски селскостопански кооперативи) от 
трето равнище  

Жалко ще бъде, ако изгражданите (с държавни пари 
и методична помощ) земеделски потребителски коопера-
тиви на огромната руска територия се използват за нахлу-
ване на западни капитали и изкупуване и експорт на сел-
скостопански стоки от западни транснационални и мулти-
национални компании. Така ще се опорочи и изкористи прог-
ресивната кооперативна идея.    

Значима роля за възраждане на кооперативното дви-
жение и за възстановяване на селско стопанство в Русия има 
Руската селскостопанска банка (ОАО “Россельхозбанк” –
открито акционерно общество). Тази банка е създадена 
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през 2000 г. с указ на президента на Руската федерация 
В. В. Путин. Нейният капитал изцяло (100 %) принадлежи 
на държавата, представлявана от Агенцията за управление 
на държавното имущество.  

Руската селскостопанска банка: 
 • предоставя кредити предимно на юридически и 

физически селскостопански стокопроизводители, включи-
телно на селскостопанските потребителски кооперативи; 

 • има широка филиална мрежа в страната и пред-
ставителства в чужбина; 

 • при провеждане на търгове на стоковата борса под-
помага търговското интервениране и регулиране на аграр-
ния пазар;  

 • осъществява и международни разплащания.  
Руската селскостопанска банка осигурява държавна 

поддръжка на селскостопанските стокопроизводители и пос-
редством покриване на дължимите им плащания за част от 
лихвите по получени банкови кредити. По силата на поста-
новление (от декември 2007 г.) на руското правителство 
държавата покрива 95 % от размера на лихвения процент 
(определен от Централната банка на Руската федерация), а 
не по-малко от 5 % е за сметка на съответния субект на Рус-
ката федерация.  

На пръв поглед чрез тази политика се оказва финан-
сова подкрепа единствено на селските стокопроизводители, 
но всъщност така държавата подпомага предимно банкери-
те, опериращи с държавни пари. Едва ли е случаен фактът, 
че при прилагането на политиката на “льготно” кредитиране 
за няколко години руските селскостопански организации са 
натрупали банкови дългове, възлизащи на над 900 млрд. руб-
ли (около 20 млрд. евро)19.    

Както показва вековният опит на индустриално раз-
витите държави, ускорен растеж на селскостопанското про-
                                                

19 Буздалов, И. Перекачка как отражение социально-экономической ущерб-
ности аграрной политики. Ж. “Вопросы экономики”, М., 2009, с. 130. 
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изводство се постига чрез изкупуване на основни селскосто-
пански стоки на гарантирани изкупни цени. Поддържа-
нето на високо равнище на изкупните цени (включително 
чрез интервениране на аграрния пазар от държавата) на ос-
новни селскостопански стоки е сравнително най-ефикасни-
ят и справедлив способ за държавно субсидиране и стиму-
лиране на развитието на земеделието. Така земеделските про-
изводители получават субсидии и допълнителни доходи за 
количество произвеждани и реализирани селскостопански 
продукти. Тези производители могат и без банкови кредити 
да разполагат с финансови ресурси за внедряване на модер-
ни машини и технологии в земеделието. 

Ефикасен механизъм на руската аграрна политика е 
ОАО “Росагролизинг”. Представителите на това дружест-
во предоставят на селските стокопроизводители селскосто-
панска техника (нови видове трактори, комбайни и други 
селскостопански машини), автомобили, племенни животни 
и оборудване на лизинг. Съдействат за правилната им екс-
плоатация и поддръжка.  
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ХІХ. АГРАРНАТА ПОЛИТИКА В КИТАЙ  
Китайската социалистическа държава е с най-мно-

гобройното население на Земята – над 1,3 млрд. души. През 
последното десетилетие то ежегодно нараства със 7–8 млн. 
души, въпреки че в страната се прилага политика на огра-
ничаване на раждаемостта. 

Естественият прираст на китайското население про-
дължава при почти неизменен размер на земеделската земя 
в страната – около 1,3 млрд. декара, т.е. на един китайски 
жител се пада по около 1 декар земеделска земя (при нуж-
ни 5 декара на човек за осигуряване на нормалното му хра-
нене с разнообразни растителни и животински продукти).  

Огромният брой хора и ограничените поземлени ре-
сурси в Китай придават специфичен характер на селското 
му стопанство. В страната има около 200 млн. фермери, ко-
ито стопанисват средно по 6,5 дка земя или стотици пъти 
по-малко, отколкото например е средната поземлена площ 
на американските ферми.  

В структурата на китайското селско стопанство пре-
обладава растениевъдството. Животновъдният подотрасъл 
има спомагателна роля и се развива предимно в индивиду-
алните стопанства. В него преобладава свиневъдството, ко-
ето осигурява около 90 % от китайското месо. През 2010 г. 
на територията на Китайската народна република (КНР) се 
отглеждат над 1 млрд. прасета, или половината от общия 
им брой в света. 

Китай произвежда главно ориз, пшеница, царевица, 
просо, ечемик, картофи, лук, зеле, слънчоглед, тютюн, соя, 
памук, фъстъци и чай.  

От китайската държава се изнасят големи количест-
ва памук, фъстъкови ядки, зеленчуци, ябълки, чай, бубена 
коприна. Някои от тези стоки, като чая и бубената коприна, 
са с вековна слава и са едни от най-търсените на между-
народните пазари.  

Съвременното състояние на китайското земеделие е 
резултат и на водената през последните няколко хилядоле-



 462 

тия в Китай аграрна политика. Тази политика трябва да се 
изучава не само защото възниква в една от най-древните 
държави, но и поради прякото ѝ въздействие върху разви-
тието на международните политически и икономически от-
ношения.  

1. Аграрната политика в династичен Китай   
Китайската цивилизация произлиза от различни гра-

дове държави по поречието на Жълтата река през епохата 
на неолита. Най-големи са три господстващи династии – 
Ся, Шан и Джоу1. Ся владее територията на днешната про-
винция Хънан, Шан – долината на север по средното тече-
ние на Жълтата река, а Джоу – земите на запад (в днешната 
провинция Шаанси).  

Древните китайски династии са устроени по подо-
бие на княжествата в Европа. В тях има господари, войски, 
административни и данъчни служби. Държавната власт е 
главно за господство в обществото, за защита на държав-
ните граници и за завладяване на нови земи.  

Закономерното обществено развитие в отделните 
китайски династии е с ясно очертана азиатска специфика. 
Това развитие до голяма степен се определя от продължа-
ващото над две хиляди години феодално земевладение. По-
литиката на съсредоточаване на земите в ръцете на импера-
торски фамилии и феодали, на закрепостяване на малоимот-
ните селяни и на лишаване на многобройното селячество от 
поземлени площи води до периодични селски въстания, тра-
гедии и упадък на обществото.  

Китайският комунистически лидер и основател на 
съвременната Китайска народна република Мао Дзъдун 
(1893–1976 г.) пише, че в Китай “многобройните селски въс-
тания” са “насочени против господството на феодалите”, 
които икономически експлоатират и политически угнетя-
ват селячеството. Според него “в китайското феодално об-
щество само тази класова борба на селячеството, само тези 
                                                

1 Робъртс, Дж. А. Г. История на Китай. Изд. “Рива”, С., 2009, с. 36. 
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селски въстания и войни са истински движещи сили на 
историческото развитие”2.      

Влияние върху общественото развитие в древен Ки-
тай имат местните традиции и обичаи, както и особените 
организационни структури и нрави на заселвалите се на 
китайска земя номадски (“варварски”) племена – монголи, 
тюрки, манджури.  

За икономическото и социалното развитие на китайс-
ката държава допринася и нейното географско разположе-
ние. В страната периодично настъпват природни бедствия – 
земетресения, суши, наводнения (само през 1911 г. навод-
ненията на реките Яндзъ и Хан костват живота на 2,5 млн. 
души), чието преодоляване предполага изграждане на цент-
рализирана и ефикасно функционираща държава.     

В древен Китай трудът на робите е използван от 
аристократичните семейства за домашна и земеделска ра-
бота, за изсичане на гори и  за превръщане на освободените 
площи в земеделски земи, за строителство на селищни сте-
ни и други дейности. Засега на китайска територия не са раз-
крити гладиаторски арени и стадиони от типа на римските, 
където роби се бият до смърт и служат за забавление на 
представителите на робовладелската аристократична класа. 

Още от древността в китайската държава се създава 
традиция да се оказва всестранна помощ на учените и да се 
стимулира развитието на науката. Началото на тази тра-
диция се поставя през V в. пр.н.е. в царство Джоу – с уста-
новено централизирано държавно управление (от цар, фео-
дални господари и потомствени министри), а на управлен-
ски постове са назначавани за длъжностни лица мъже – 
интелектуалци (шъ). 

При овладяването на държавната власт отделните 
владетели прилагат различни механизми на поземлената 
политика в китайските царства. Земите са разпределяни 
в полза на представителите на господстващата обществена 
прослойка.  
                                                

2 Цзэдун, М. Выдержки из произведений. Пекин, 1966, с. 10.  
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До VІІІ в. пр.н.е. в повечето от съществуващите (по 
писмени данни) около 170 китайски царства земята е об-
щинска собственост. Стопанисват я отделни семейства по 
т.нар. “кладенец – ниви” система. При нея общинската зе-
мя се разделя на девет части, чиито разделителни граници 
очертават йероглифа “кладенец”. Осем от парцелите се пре-
доставят за обработка на отделни семейства, а деветият се 
обработва общо, като получаваната на него реколта се да-
ва на княза, царя. 

Още от второто хилядолетие преди новата ера в ня-
кои китайски царства започва формирането на феодални 
поземлени отношения. В тогавашното царство Западно 
Джоу (1122–771 г. пр.н.е.) владетелите подаряват на свои 
васали големи феоди (земи), очаквайки от тях да бъдат пре-
дани служители и военачалници.  

Отношението към собствеността върху земята е от-
разено в “Книга на песните” (“Шъдзин”):  

“И няма под обширното Небе земя нецарска. 
 И няма в земните предели нецарски хора”3.   
В древен Китай владетелите обявяват определените 

за всеки феодал поземлени дарения на тържествени цере-
монии. Някои от тях се увековечават с надписи върху брон-
зови съдове. За сравнение е редно да припомним, че през 
Средновековието в Англия феодалите, лендлордовете окруп-
няват своите земи и създават обширни пасища за овце, като 
избиват и прогонват стотици хиляди селяни, собственици 
на парцели земи и котежи. Това жестоко отнемане на имо-
тите на беззащитните селяни също е описано в книги на 
съвременници.  

В древен Китай феодалите ползват подарените им 
земи, докато те и синовете им служат на владетеля и дър-
жавата. Тези феодални господари не са собственици на пре-
доставените им земи и не могат да ги продават или преда-
ват в наследство. В европейските държави феодалните име-
                                                

3 Робъртс, Дж. А. Г.  История на Китай. Изд. “Рива”, С., 2009, с. 42. 
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ния са наследствени. Земите и замъците може да са обект 
на спекулативни сделки.  

Вследствие на сравнително по-бързото усъвършен-
стване на бронзовите и железните оръдия на труда в някои 
от древнокитайските царства се постига по-високо равни-
ще на икономическо, административно и военно развитие. 
Това им позволява да водят войни за завладяване на нови 
територии и обединяване на отделните малки китайски кня-
жества и царства. Така през 221 г. пр.н.е. се създава пър-
вата китайска империя – династия Цин  (221 г. пр.н.е. – 
220 г. сл.н.е.). Неин основател е князът на царство Цин, ко-
ето се намира в западната част на Китай. След неколкого-
дишни военни кампании, ръководени от него, се извършва 
обединение на съществуващите дотогава седем големи ки-
тайски държави. Обединителят им е първият император от 
династия Цин – Цин Шъхуанди.   

След обединяването (221 г. пр.н.е.) на отделните цар-
ства се извършват редица реформи в първата китайска 
империя. Стандартизират са мерките и теглилките и се 
пускат в обръщение стандартни златни и медни монети. Ре-
формира се писменият език, като се въвежда валидна за 
цялата империя норма в изписването на йероглифите. С 
труда на огромна армия от осъдени хора се построява Ве-
ликата стена, чиято дължина е над десет хиляди ли (над 
5700 км). 

Построената преди новата ера в Китай “велика сте-
на” е направена от пръст и служи за защита на границите 
от набезите на идващи от север номадски племена. Ини-
циатор и организатор на изграждането на тази стена е пъл-
ководецът Мън Тиен, под чието ръководство е построен и 
“вълшебният канал” между реките  Яндзъ и Си. 

 Строителството на днешната Велика китайска сте-
на започва през 1474 г. от н.е. при неколковековното управ-
ление на династията Мин (1368–1644 г. сл.н.е.). Това е най-
голямото военно укрепление, което е служило за защита от 
нападение.  
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Днешната стена е туристическа атракция. Дължина-
та ѝ (по последни данни) е 8850 км, височината – 5–15 м, 
широчината – 5–8 метра. 

При управлението на различните имперски динас-
тии се прилагана определена аграрна политика в първата 
китайска империя. При властването на династията Цин 
(221–206 г. пр.н.е.) в империята земята (включително но-
вопридобитите територии) се разпределя между управите-
лите на командории и префектури и феодалното благород-
ничество. Тогава избухва първото голямо народно въста-
ние на бедните и безимотните селяни, които са преоблада-
ващата част от населението, но нямат достатъчно земя и не 
могат повече да плащат високи данъци (включително за 
покриване на разходите по строителството на стени, канали 
и гробници).  

След победата на въстаниците управлението на пър-
вата китайска империя се оглавява от династията Хан 
(206 пр.н.е. – 9 г. сл.н.е.). Неин върховен император е Лиу 
Бан – един от водачите на въстанието. Този император (на-
ричан Гаодзу) води политика на оземляване на селяните. 
Той издава указ, повеляващ на работа в администрацията да 
се привличат всички способни и заслужили мъже. Такава 
политика се води и от следващите императори на динас-
тията Хан. По сведения на историци при управлението на 
тази династия в империята се постига разцвет на научна-
та дейност. Написани са съчинения за Вселената, за исто-
рията на Китай, за ролята на жената в семейството и други.  

През първите две столетия на управлението на ди-
настията Хан, т.е. до новата ера, разпределението на земи-
те е сравнително по-равномерно. В земеделието се изпол-
зват селекционирани високодобивни семена на растения и 
модерни за времето техники на поливане. По-късно в от-
делните феодални области на империята, наред с владени-
ята на предишни благородници, се появяват все повече 
имения, дарени от императора на заслужили граждани слу-
жители, пълководци и племенни вождове. Това довежда до 
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съсредоточаване на земите в ръцете на ограничен брой зе-
мевладелци, които засилват експлоатацията, съответно и не-
доволството на многобройното селячество. Все повече нама-
лява притокът на данъчните постъпления и се занемарява  
поддържането на съоръженията за защита от наводнения при 
прииждането на водите на големите реки. През 30–29 г. пр.н.е. 
водите на Жълтата река излизат от речното корито, унищо-
жават реколтата и предизвикват смъртта на много хора. 

При настъпилия стопански и династичен упадък през 
9 г. сл.н.е. начело на имперската власт застава тогавашният 
регент Уан Ман, който се обявява за император от динас-
тия Син (9–23 г. сл.н.е.). Той се опитва да спаси почти 
разпадналата се империя, посягайки на богатствата и при-
вилегиите на феодалите. С оглед на това прилага смела 
поземлена реформа. През 9 г. сл.н.е. с императорски указ 
се извършва “национализация” на земята. Налага се заб-
рана на продажбата на поземлени площи и роби. Връща се 
“кладенчовата” поземлена система, при която семействата 
получават равни по размер ниви. Въвежда се държавен мо-
нопол върху солта и желязото. Установява се контрол вър-
ху пазара на зърно, тъкани и коприна.  

По такъв начин Уан Ман способства за подобряване 
на живота на народа и за запазване на китайската империя. 
През 23 г. срещу него се надигат засегнатите от реформите 
едри земевладелци и търговци, които заедно със свои те-
лохранители и манипулирани селяни (“Червените вежди”) 
го обявяват за узурпатор, отнемат му трона и по-късно го 
убиват.  

След това властта се използва за укрепване на въз-
становената династията Хан (25–220 сл.н.е.). Отново се 
установява господството на едрите земевладелци и “благо-
родници”, които си връщат конфискуваните им от Уан Ман 
имения. В тези имения се увеличават поливните площи, а 
при оранта започва масовото използване на железни палеш-
ници. Бедните селяни обаче не могат да се снабдяват с но-
вовъвежданите земеделски сечива и се задължават все по-
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вече да работят ангария (безплатно) на своите феодални 
господари и да им плащат парични данъци. 

В началото на ІV в. се учредява първата чуждест-
ранна династия в Китай. Това става, след като китаизира-
ният цар на племето сюн-ну (принадлежащо към степните 
народи на Монголия) Лиу Юен превзема столицата Луо'Ян 
и обявява възстановяването на династията Хан. Тази ди-
настия съществува сравнително кратко време. След нейна-
та намеса в политическия живот на Китай векове наред се-
верната му част се управлява от некитайски династии.   

През втората половина на ІV в. в северната част на 
Китай нахлува тюркското племе тоба и създава (386 г.) 
династията Северна Уей с център (близо да намиращия се 
днес на запад от Пекин) гр. Датун. Представителите на ди-
настията следват политика на китаизация на племето чрез 
приемане на китайски презимена, поощряване на смесени 
бракове, използване на китайския език на общуване в дър-
жавните институции. През 477 г. в империята Тоба (една от 
най-могъщите в Източна Азия) се извършва поземлена ре-
форма. Земята отново се обявява за собственост на държа-
вата. Дял от нея получават свободните мъже и жени. Всеки 
от тях може само да ползва полагащия му се дял земя. Към 
нейното преразпределяне се пристъпва след смъртта на съ-
ответния ползвател.  

Тази система на поземлени отношения се оказва ефи-
касна и функционира близо три века (до 750 г.). Тя спо-
собства за увеличаване на местното производство на зърно, 
за осигуряване на паша на многобройните коне на племето 
тоба и за адаптиране на неговите членове към уседнал на-
чин на живот.  

Следващата е династията Тан (618–907 г.). Неин 
основател е Ли Юен – член на северен аристократичен род. 
По време на властването на тази династия значително се 
увеличава територията на китайската империя, чиято грани-
ца на запад достига до Персия.  
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През периода 690–705 г. властва овдовялата импе-
ратрица У, която с помощта на будисткото духовенство 
узурпира трона и влиза в китайската история като първата 
жена монарх. Управлението на императрицата е успешно – 
Китай укрепва и се разширяват границите му; повишават 
се доходите на най-бедните. Същевременно историци от-
белязват, че тя създава тайна полиция и проявява “сърце на 
змия и природа на вълк”.    

При управлението (712–756 г.) на един от наследни-
ците на династията Тан – император Сюендзун, през 720 г. 
е разширена и системата за регулиране на цените на зър-
нените храни. Тази система включва държавно изкупува-
не на определени количества зърно, което се съхранява в 
т.нар. “регулиращи цените хамбари”. Това зърно се продава, 
когато на пазара се засилва търсенето на зърнени продукти 
и се покачат техните цени. Така се способства за огранича-
ване на спекулата със зърнени продукти и за увеличаване 
на тяхното производство и потребление. 

По време на управлението на династията Тан отно-
во се разрастват поземлените имения на феодалите. Съ-
щевременно се сблъскват интересите на отделните кланове 
на аристократичната феодална класа. В борбата за власт 
активно участват и евнусите, които се обединяват в свое-
образна партия и оказват пряко влияние върху решенията 
на императора. Много от тях са назначавани за армейски 
надзорници, чиято задача е да шпионират пълководците и 
да дават сведения за тяхната лоялност към императорската 
особа. Докато господарите феодали и дворцови бюрократи 
живеят в разкош и се боричкат за получаване на повече власт, 
многомилионното селско население тъне в мизерия и ни-
щета. В отделни провинции избухват въстания, водещи до 
западането и рухването на поредната династия.  

След това в династичен Китай се сменят много ди-
настии4, но почти неизменна остава феодалната система 
                                                

4 След края на династията Тан в Китай управляват следните династии: Сун 
(960–1279 в.); монголската Юен (1279–1368 г.); Мин – “светлина” (1368–1644 г.); 
манджурската Цин – “чистота” (1644–1911 г.). 
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на земевладение. Както е известно, при нея земята се вла-
дее от сравнително малко на брой феодали и се обработва 
под формата на ангария от стотици милиони селяни, които 
притежават по малко парче земя или са безимотни. През 
хилядолетния период (907–1911 г.) на по-нататъшна динас-
тична форма на управление на Китай много рядко се из-
вършват реформи за намаляване на феодалното земевладе-
ние и за оземляване на стотиците милиони безимотни се-
ляни. Всяка от тези спорадични и краткотрайни реформи се 
посреща на нож от притежаващите войски и телохранители 
аристократи земевладелци, а провеждащите я императори 
и министри са низвергнати и убити.  

Доказателство за това е и развитието на поземлени-
те отношения в династията Южна Сун (1127–1279 г). През 
първите години от царуването на тази династия се премах-
ва “системата на равномерно разпределение на земята за 
ползване” (“дзюнтиен”). Отстранени са и ограниченията на 
пазара на земя. Така още повече се окрупняват феодалните 
имения и се увеличава броят на крепостните и безимотните 
селяни.  

В големите имения се внедряват нови сортове ориз, 
включително бързо зреещи, доставени от Виетнам. Разши-
ряват се някои от напоителните системи и се откриват 
възможности за получаване на няколко оризови реколти на 
година.  

Политиката на либерализация на поземления пазар 
носи изгоди и печалби предимно на търговците и на едрите 
земевладелци (които са и лихвари). Тя води до засилване 
на експлоатацията и до все по-голямо обедняване на кре-
постните селяни. Вследствие на това се задълбочават класо-
вите обществени противоречия и назряват социални конф-
ликти и преврати. В такава обстановка през 1259 г., т.е. две 
десетилетия преди да рухне разлагащата се династия Южна 
Сун, за неин главен министър е назначен Дзя Съдао. Под 
негово ръководство през 1263 г. са прокарани закони за 
поземлената собственост. Тези закони са насочени срещу 
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растящата концентрация на земята в ограничен кръг лица, 
които увеличават своята икономическа власт и дори укриват 
данъци. С въпросните закони се определя максималният 
размер на земята, която може да стопанисва едно селско се-
мейство. Предвижда се да се извърши конфискация на зе-
мите, които са над определения размер за ползване. Кон-
фискуваните земи се продават от държавата, а получените 
пари се използват за нуждите на армията. Изпълнението на 
законите продължава над едно десетилетие (до 1275 г.), а 
от продажби на конфискувани земи се събира значителна 
парична сума.   

Политиката на справедливо разпределение на земя-
та настройва едрите земевладелци срещу династията и ней-
ния главен министър. За да си върнат отнетите земи, по-
вечето благородници на Сун се присъединяват (1275 г.) към 
преминалите р. Яндзъ окупационни монголски войски и 
заедно с тях воюват срещу своето отечество. В състоялата 
се битка монголските орди разбиват сунската войска. Лич-
но командващият я реформатор Дзя Съдао е свален от ми-
нистерския пост, а законите му са отменени. 

При династията Сун се разширява практиката китай-
ките да си правят краката по-красиви и привлекателни, ка-
то формират т.нар. “лотосови стъпала”. Тези стъпала тряб-
ва да са малки (не повече от 7,5 см) и да приличат на ло-
тосов цвят и луна. За целта още от четиригодишна възраст 
китайските момичета ходят с бинтовани стъпала. Те се 
подлагат на това многогодишно изтезание, за да могат след 
това да носят по-голяма естетична и сетивна наслада на  
мъжете5.  

Едрото феодално земевладение в Китай се подкрепя 
и след завладяването на страната от монголите и създава-
нето на монголската династия Юен (1279–1368 г.). Завла-
дените земи в Северен Китай са конфискувани и разпреде-
лени на феодален принцип между завоевателите. В Южен 
                                                

5 Робъртс, Дж. А. Г. Историята на Китай. Изд. “Рива”, С., 2009 г., с. 281. 
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Китай остават непокътнати именията на китайските едри 
земевладелци. На китайците, чиято земя се оставя, се нала-
гат тежки данъци. 

Съгласно с монголската военна традиция военният 
статут е наследствен и следователно раздадените на мон-
голци земи се предават по наследство. Макар и възнаграде-
ни с китайски земи и роби, семействата на монголските во-
енни (след завладяването на Китай) трудно привикват към 
земеделската дейност и не могат дори да развиват натурал-
ни земеделски стопанства, тъй като и много от китайските 
роби успяват да избягат. 

По онова време необработените земи в северната 
част на китайската държава вероятно запустяват. Тогава ки-
тайският учен Лиу Ин (1249–1304), който отказва да ра-
боти за монголите и да преподава в императорския универ-
ситет, написва стихотворение, съдържащо думите: “...със 
храсти и със трън обрасли са нивята ни”.        

Прочутият монголски вожд Темуджин (Чингис хан) 
тръгва да завоюва света най-напред от днешен Китай. Той 
е роден около 1167 г. в семейството на племенен вожд, за 
който се твърди, че е отровен от татари. След като е приз-
нат за вожд на монголско племе, Темуджин създава орга-
низирана (в поделения по 1000 души) и дисциплинирана 
армия и е приветстван като Чингис хан, всеобщият суверен 
на степните народи. През 1210 г. той напада царство Запад-
на Ся (северозападен Китай) и го принуждава да му плаща 
данък. Няколко години по-късно (1215 г.) разбива джурджен-
ската династия Дзин (Северен Китай), но я оставя. Отправя 
се на запад и завладява Бухара и Самарканд (Узбекистан). 
През 1226 г. отново завзема царство Западна Ся, където по 
време на военната кампания умира. На мястото му на хаган 
е издигнат третият му син Угедей, който през 1234 г. завла-
дява Северен Китай, а на запад монголските конници по-
беждават руските войски.  

Към средата на следващия (ХІV) век в Китай поло-
жението на народа рязко се влошава и избухват редица 
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местни въстания. Милиони хора гладуват и стават жертва 
на периодично появяващите се опустошителни природни 
бедствия и наводнения. С оглед да се осигури снабдяването 
на столицата (близо до днешния Пекин) със зърно, хиляди 
хора са заставяни да работят за отпушване на затлачения с 
тиня Велик канал (свързващ столицата с Източнокитайско 
море). Въстанията прерастват в гражданска война, която 
довежда до премахване на монголското владичество. През 
1368 г. императорското семейство бяга в Манджурия. 

Така започва тривековното управление на династи-
ята Мин (1368–1644 г.). Неин основател е един от вода-
чите на селските въстания Джу Юенджан (с императорско 
име Хун'у). След победата на въстаналите селяни и будис-
ти – “Червените кърпи”, императорът на Мин (“светлина”) 
укрепва своята власт, като удовлетворява предимно интере-
сите на земевладелците благородници, т.е. на владеещите 
земи държавни служители. Той запазва установеното при 
монголското владичество право на военните (офицерската 
каста) да наследяват земя. Въпреки народния си произход 
Хун'у загърбва интересите на трудовото селячество. 

Такава политика се следва и от наследниците на ди-
настията Мин. При тяхното управление столицата е пре-
местена от Нанкин в Пекин (чието изграждане започва през 
1406 г. и завършва през 1417 г.), извършва се почистване и 
разширяване на Големия канал (1415 г.), започва (1474 г.) 
строителството на Великата китайска стена. 

В началото на ХVІ в. династията Мин води активна 
външна политика, отваря Китай за европейците – португал-
ци, испанци, холандци. 

През разглеждания период в Китай навлизат нови сел-
скостопански култури – царевица, сладки картофи и фъстъци. 
Те се доставят по море от открития преди това американ-
ски континент.  

По същото време се пускат в обращение неконвер-
тируеми банкноти и се разширяват комерсиалните отноше-
ния в стопанския живот на страната. Въвежда се парично 
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плащане на поземления данък и на трудовата повинност.  
Комерсиализацията обхваща и търговията със земе-

делски земи. Тази търговия води до изкупуване на позем-
лени площи и още по-голямо увеличение на поземлените 
имения на разполагащите с парични ресурси богати благо-
родници.     

Само два месеца по-късно (юни 1644 г.) китайската 
столица Пекин е завладяна от манджурите и започва власт-
ването на последната китайска династия Цин (1644–1911 г.). 
След като овладяват столицата, манджурите, под команда-
та и на преминалите на тяхна страна китайски командири, 
успяват за няколко години да подчинят (1650 г.) местното 
население, включително в Южен Китай.  

Манджурските племена живеят в планините Чанбай 
(Североизточен Китай). Те търгуват с китайците, като им 
доставят коне и лекарственото растение “жен-шен”. През 
ХІІ в. основават династия Дзин, а в началото на ХVІ в. обя-
вяват създаването на Късна Дзин и започват офанзива за зав-
ладяване на Китай. Мотивите за тези действия са изложени 
от тогавашния император Нурхаци в обнародвано послание, 
озаглавено “Седемте неотмъстени обиди”.     

След завладяването на Китай от манджурите започ-
ва конфискация на земи на китайски земеделци. Стопа-
ните на конфискуваните земи са изселвани и на тяхно място 
се заселват манджури. В началото на ХVІІІ в. само в окол-
ностите на Пекин се заселени и обезпечени със земя стотина 
манджурски гарнизона. Тъй като значителна част от ман-
джурите са главно коневъди, те не могат сами да стопанис-
ват предоставените им земи и икономически да се замогнат. 
В именията на манджурските императори, принцове и дру-
ги аристократи работят като роби и крепостни селяни – пре-
димно етнически китайци. Прехраната на населението се 
осигурява главно от китайските феодали и крепостни селяни.  

През ХVІІІ в. в Китай се произвеждат предимно ориз, 
жито, просо, памук, коприна и чай. Осъществява се износ 
главно на чай в Англия чрез Британската източноиндийска 
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компания. Все повече (до една трета) от произвежданите 
земеделски стоки се насочват към пазара. Постепенно се 
разширява производството на памучни прежди, тъкани и 
керамични изделия.  

Процесът на индустриализация на страната, едва започ-
нал, се прекъсва от първата “опиумна” война (1839–1842 г.). 
Това е пиратска война, започната и водена от Англия, за да 
колонизира китайската държава и я принуди да вдигне заб-
раната на продажбата на опиум. Повод за нейното избух-
ване са предприетите от китайските власти мерки срещу 
нарастващия брой на местните наркомани и нелегално из-
градената от английски търговци мрежа за разпростране-
ние на носещата огромни печалби дрога. В отговор на те-
зи мерки английското правителство (под въздействието на 
тогавашния министър на външните работи лорд Палмер-
стън) и наркобароните в Лондон изпращат в Южноки-
тайско море кораби с войници, които избиват множество 
китайци, и след няколко военни акции срещу китайски гра-
дове заставят манджурската династия да подпише “нерав-
ноправни договори”.  

Съгласно с тези договори Англия анексира Сянган 
(Сайгон), а англичани могат да живеят и да търгуват в пет 
пристанищни града, в т.ч. Гуанджоу (Кантон) и Шанхай.  

В търговията с китайската страна Англия е призната 
за “най-облагодетелстваната държава”. Чужденците в Ки-
тай получават дипломатичен имунитет, т.е. не подлежат на 
съдебно преследване за извършени от тях престъпления. 
Митническата тарифа за внасяните чуждестранни стоки е 
фиксирана (5 % от тяхната стойност). Китайската страна се 
наказва да плати на Лондон контрибуции в размер на ня-
колко десетки милиона долара. 

По-късно (1856–1860 г.) Англия и Франция водят сре-
щу китайската империя втора “опиумна” война. Като пред-
лог за започване на тази война английското правителство 
използва извършения (през октомври 1856 г.) от китайски 
държавни служители арест на екипажа на контрабандния 
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кораб “Ароу”. В отговор лорд Палмерстън (вече министър-
председател на Великобритания) изпраща в Китай експеди-
ционна войска, която завладяла столицата Пекин. 

През лятото на 1860 г. на р. Байхе е провокиран по-
реден инцидент, който служи като повод за започване на 
трета английско-китайска “опиумна” война. Китайска 
батарея е предизвикана и открива огън срещу английски 
кораби, които се движат по въпросната река без разреше-
ние. Убити и ранени са десетки английски и френски вой-
ници. В издавания тогава английски проправителствен вест-
ник Daily Telegraph пише, че “китайците трябва да се на-
учат да ценят англичаните, които стоят по-високо от тях и 
които трябва да им бъдат господари”6.  После в знак на мъст 
английски и френски дипломати и войници изгарят Стария 
летен дворец, отново завладяват Пекин и принуждават ман-
джурската династия да подпише допълнително заробващо 
споразумение.  

Посредством опиумните войни се поставя началото 
на над стогодишната (до 1949 г.) полуколониална зависи-
мост на Китай от западните и японските  империалисти. 

След като слагат ръка върху китайските природни и 
човешки ресурси, повечето английски колонизатори започ-
ват да ограничават търговията с опиум, тъй като се нужда-
ят от годна за експлоатация човешка работна сила, а дроги-
рането изтощава и убива младите китайци. Постига се съг-
ласие да се повишат митата за внос на опиум в Китай, а 
търговията с тази вредна за хората стока да става в опре-
делени китайски пристанища. 

По време и след “опиумните” войни в Китай избух-
ват редица бунтове и въстания на селяни и религиозни сек-
ти като християнското Тайпинско въстание (1851–1864 г.) 
и будисткия “боксьорски бунт” (1900 г.). Тези въстания 
застрашават съществуването на манджурската династия, но 
са потушени с английско оръжие и английски армейски сили. 
                                                

6 Цитирано по: Маркс, К. и Ф.  Енгелс, Съчинения, Изд. на БКП, С., 1964 г., 
т. 13, с. 533. 
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След 1889 г. китайската империя фактически е управ-
лявана от вдовстващата императрица Цъ Си (1835–1911 г.). 
До нейната смърт (1908 г.) не се извършват промени в ки-
тайските феодални отношения. По нейно нареждане са ек-
зекутирани видни китайски учени и съветници, които пред-
лагат да се извършат реформи, засягащи интересите на дво-
ра и благородничеството. Към края на ХІХ в. обстоятел-
ствата (претърпяното през 1894 г. поражение във войната с 
Япония, при която са унищожени 12 китайски кораба, поя-
вата на антимонархически организации и т.н.) я карат да 
отстъпи и е обявена програма (1908–1917 г.) за създаване 
на конституционна монархия, за изготвяне и приемане на 
конституция, за избиране на национално народно събрание 
и на провинциални народни събрания.  

Преди края на китайската династия е издаден (през 
1905 г.) императорски указ, обявяващ началото на десетго-
дишна кампания за изкореняване на маковите и другите опи-
умни насаждения. Дадена е директива пушачите на опиум 
да се прогонват от наркоманските свърталища и да се обя-
вяват за национални предатели. 

Към края на 2009 г. в Китай е осъден на смърт и 
разстрелян английски наркотрафикант. По този повод 
заинтересовани английски министри, представители на пра-
возащитни “неправителствени организации” и медии се 
застъпват за правата на наркопласъора и представят (както 
в миналото) китайците за един “нецивилизован народ”, ка-
то се прикрива истината за водените през ХІХ в. английско-
китайски “опиумни” войни. Нищо не се споменава и за мъ-
ките, униженията и обидите, които британците причиняват 
на многострадалния китайски народ.  

Случаят с английския наркотрафикант показва, че 
днешните империалисти и неолиберални глобалисти отно-
во използват опиума в политиката им на дестабилизиране и 
колонизиране на Китай. Чрез продажби на опиум и финан-
сиране на сепаратистки, етнически, религиозни и други 
“неправителствени организации” се преследват няколко це-



 478 

ли: китайската социалистическа държава да се превърне в 
марионетна парламентарна република, чиито партийни ли-
дери да се определят от отвъдокеанската финансова оли-
гархия; подобно на Съветския съюз и Югославия огромна-
та китайска държава да се раздели, като от нея се отделят 
Тибетски, Синдзян-Уйгурски и други райони.  

Направеният преглед на прилаганата през последни-
те две хиляди години поземлена политика в Китай потвър-
ждава тезата, че развитието на обществото протича при 
непрекъснат сблъсък на интереси на отделните обществени 
класи. Когато начело на държавата застават представители 
на богатата феодална класа, се реализират главно мерки за 
увеличаване на земите и именията на феодалите и търгов-
ците. При редките случаи на победи на въстанали бедни се-
ляни държавната власт е използвана за удовлетворяване пре-
димно на техни интереси. Извършва се оземляване на мало-
имотни и безимотни селяни с държавни и общински земи или 
с поземлени площи, конфискувани от едри земевладелци.     

 
2. Аграрната политика в буржоазнодемократичен 
    Китай  
В началото на ХХ в. хилядолетната китайска дър-

жава е доведена до прага на изчезване от политическата кар-
та на света. Манджурската династия упорито брани фео-
далния обществен строй (задържащ по-нататъшното разви-
тие на производителните сили), чуждестранните колониза-
тори безогледно ограбват богатствата на страната, а много-
милионното население страда от безработица, глад и болести.  

Китайските интелектуалци първи алармират за опас-
ността от настъпващия край на съществуването на нацията. 
Те обосноват гледището, че това може да се предотврати 
по революционен път – чрез отстраняване на манджурската 
династия, преминаване към републиканска форма на дър-
жавно управление и изравняване на правото на земя. Тези 
идеи се издигат най-напред от Сун Ятсен (1866–1925 г.), 
известен като Сун Джуншан, който през 1905 г. основава в 
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Токио първата китайска революционна група “Обединен 
съюз” (“Тунмънхуй”). Този съюз включва предимно хора от 
средите на китайската интелигенция, политически емигран-
ти и студенти. С общи усилия те успяват да подготвят поч-
вата за отстраняване на манджурската династия и за създа-
ване на китайска република. Това става към края на 1911 г., 
когато “новите армии” се разбунтуват и обявяват премина-
ването към републиканска форма на управление на държа-
вата. За неин временен (за една година) президент се про-
възгласява Сун Ятсен, а императорът абдикира.  

Сун Ятсен е роден в югоизточния град Гуанджоу, 
близо до Хонконг, където учи медицина. След като посе-
щава някои азиатски и европейски страни и се запознава с 
редица политически произведения, той стига до извода, че 
китайската династична система може да се промени само 
по революционен път.  

Великият руски политик В. И. Ленин се изказва лас-
каво за Сун Ятсен и го нарича “революционер демократ, 
изпълнен с благородство и героизъм”. Преди да почине 
(12 март 1925 г.) Сун Ятсен завещава на своите съпартий-
ци от Националната партия (Гуоминдан) – приемник на 
Обединения съюз, да запазят установеното от него сътруд-
ничество с ККП и да укрепват дружбата със Съветския 
съюз. 

Извършва се реорганизация на партията Гуоминдан 
и към нея се създава Национална революционна армия с 
командир Чан Кайшъ (1887–1975 г.). С помощта на руски 
военни съветници тази армия извършва Северния поход 
(1926–1928 г.), чрез който превзема Пекин и се постига из-
вестно обединение на страната. 

През 1921 г. е основана Китайската комунистическа 
партия (ККП). Мао Дзъдун е един от нейните създатели и 
несменяем пръв ръководител през периода 1943–1976 г. Към 
ККП се формира (през 1927 г.) работническо-селска Наро-
дна освободителна армия (до 1946 г. е известна като Ки-
тайска червена армия). Първото ѝ попълнение е съставено 
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от разбунтували се срещу Гуоминдан офицери и войници 
на гуоминдански войски.   

До 1927 г. двете партии са обединени и съвместно 
работят за реализация на републиканската идея и за деко-
лонизация на китайската държава. Те изпълняват указани-
ята на намиращата се в Москва централа на Комунистичес-
кия интернационал (Коминтерна) за изграждане на единен 
фронт между комунистически, земеделски и буржоазноде-
мократични партии. Още през лятото на 1927 г. по нарежда-
не на Чан Кайшъ (който укрепва позициите си в централно-
то ръководство на националистическата партия) комунис-
тите са изключени от Гуоминдан и подложени на репресии. 

Като ръководител на изпълнителната власт в по-го-
лямата част на страната Чан Кайшъ отказва да изпълнява 
партийната програма, предвиждаща изравняване на разме-
рите на земите на селяните, включително чрез изземване на 
поземлени площи от феодалите, благородниците и търгов-
ците. Той все по-демонстративно брани интересите на ед-
рите земевладелци и на създалата се китайска компрадор-
ска буржоазия, т.е. на класата на посредниците в търгови-
ята с американски, английски и други западни фирми.  

Под командата на Чан Кайшъ на националистичес-
ката революционна армия (през 1933 г. е над 750 хил. души), 
се извършват няколко безуспешни опита да се избият ко-
мунистите чрез обсаждане и атакуване на намиращите се в 
южната част на провинция Дзянси комунистически бази. 

През периода октомври 1934 – октомври 1935 г. под 
ръководството на Мао Дзъдун комунистическата партия 
мести (по стратегически съображения) своята база от юго-
източната област Дзянси в северната област Шаанси. Де-
сетки хиляди войници и цивилни лица изминават Дългия 
поход (около 25 хил. ли – 12,5 хил. км) до Севера (през за-
почналата през лятото на 1937 г. японска инвазия в Китай 
Чан Кайшъ също премества Централната база на Гуомин-
дан от югоизточния гр. Гуанджоу в гр. Чунцин – Централен 
Китай).  



 481 

Когато Япония напада Китай и започва Японско-ки-
тайската война (1937–1945 г.), двете партии сключват съюз 
за обща борба срещу нашествениците. Подписано е двупар-
тийно споразумение, съгласно с което в контролираните от 
ККП провинции комунистите следва да прекратят конфис-
куването на земи на едри земевладелци (с изключение на 
предатели колаборационисти).  

По време на Японско-китайската война части от япон-
ската войска извършват ужасни зверства и насилия. През 
декември 1938 г. превземат гр. Нанкин (тогава столица на 
Китай) и убиват над 300 хил. китайци. Тази война приключ-
ва през 1945 г., когато от американски самолети хвърлят 
атомни бомби над японските градове Хирошима и Нагаса-
ки и избиват стотици хиляди японци. Трагичните резулта-
ти за пореден път разкриват жестоката природа на импе-
риалистическите и националистическите обществени и по-
литически сили.  

След бомбардировките над Хирошима и Нагасаки в 
Китай избухва продължилата три години гражданска война. 
Предвожданите от комунистическата партия селяни и ра-
ботници воюват срещу едрите земевладелци и представи-
тели на компрадорската буржоазия, представлявани от На-
ционалната партия.  

Преди и по време на войната посочените партии дър-
жат под свой контрол различни градове и райони на страна-
та. Всяка партия има възможност на дело да изпълнява уп-
равленските си програми и да покаже доколко нейните кад-
ри могат да решават проблемите на държавата и нацията.  

Националистите водят популистка аграрна полити-
ка в районите, контролирани от Гуоминдан. Те властват, 
без да се ръководят от програмите на своята партия и като 
отказват да изпълняват даваните пред селските труженици 
обещания. Например през 1930 г. се приема закон за нама-
ляване на рентните плащания на арендаторите към земевла-
делците (до една четвърт от получената реколта). Този закон 
не се изпълнява от изпълнителната власт на Националната 
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партия. Нейните ръководители продължават да покровител-
стват едрите собственици на земя, а също им дават и изгод-
ни заеми от специално създадени специализирани банки. 

Националистите отказват да изпълняват и поетите по-
рано обещания за справедливо разпределение на земите на 
селяните. В контролираните от тях провинции почти нищо 
не правят за подобряване на живота на милионите бедни и 
безимотни селски жители. В началото на 30-те години на 
ХХ в. в провинция Гуандун някои селяни дотолкова обед-
няват, че за да оцелеят продават дъщерите си и напускат 
Китай. През 1942–1943 г. в провинция Хънан гладуващите 
наброяват пет милиона души (част от тях умират от глад). 

Последователна и плодотворна е аграрната поли-
тика в районите, контролирани от Китайската комунис-
тическа партия. Целта на тази политика е селяните да по-
лучат еднакви по размер парцели земя. За нейното постига-
не се конфискуват земите на едрите земевладелци и на бо-
гатите селски стопани. В селата се сформират революцион-
ни комитети, които класифицират селяните на няколко ка-
тегории – едри земевладелци, богати селяни, средно богати 
селяни, бедни селяни. Съобразно с класификацията револю-
ционните комитети извършват преразпределение на земите.  

Поземлената политика на ККП е научно обоснована 
от Мао Дзъдун, който още към края на 1926 г. напуска Гу-
анджоу (където оглавява школа за управление на ръководни 
кадри) и се връща в родната провинция Хунан, за да изслед-
ва причините за разрастващата се политическа активност 
на селското население. На основата на изследването е из-
готвен (през 1927 г.) доклад и направен изводът, че в сел-
ски Китай главната сила на революцията ще са стотиците 
милиони китайски селяни, които по пътя към освобожде-
нието ще са стремителни и неудържими като “ураган”7.   

През 1931 г. в Жуйдзин (Югоизточен Китай) е съз-
дадена Китайска съветска република, а първи неин предсе-
                                                

7 Цитирано по: Бурлацкийй, Ф. и Дзэдун, М. Изд. “Международные отно-
шения”, М., 1976, с. 103. 
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дател става Мао Дзъдун. В републиката се приема Закон за 
земята, по силата на който се конфискуват земи на едрите 
земевладелци и на богатите селяни. Тази политика се при-
лага и в провинция Дзянси, където до 1934 г. е разположе-
на базата на ККП.  

В Йен'ан и провинцията Шаанси (Северен Китай), 
където е новата база на ККП, конфискуването на земи на 
едрите земевладелци започва от местния революционен съ-
вет още преди пристигането (1935 г.) на оцелелите (около 
20 хил. от приблизително 86 хил. души) участници в Дъл-
гия поход. В тази и другите няколко провинции, където ко-
мунистите имат бази, се въвежда регистрация на земята. 
Така се слага ред в земеползването и се осигуряват по-го-
леми гаранции на арендаторите, намаляват случаите на ук-
риване на землени площи от едрите земевладелци и бога-
тите селяни. Във въпросните провинции се извършва и ма-
сово сдружаване на селските стопани, които взаимно си по-
магат с труд и впрегатни животни при обработването на зе-
мята и прибирането на реколтата. Сдружаването способст-
ва за повишаване на производителността на труда в сел-
скостопанското производство и за увеличаване на количест-
вото на произвежданите хранителни продукти. 

През 1942 г. в контролираните от ККП райони ней-
ните ръководители са подели кампания за намаляване на 
рентата. Размерът на рентата, която арендаторите трябва да 
плащат на земевладелците, не може да превишава 37,5 % 
от произведената продукция.  

Аграрната политика на ККП се одобрява от широ-
ките народни маси в Китай. Главно поради това се превръ-
ща в ключов фактор (както и прилаганата тактика на пар-
тизанска война) за победата на комунистите над гуомин-
данските националисти в гражданската война. 

Последвалите политически събития в Китай потвърж-
дават правотата на идеите на Мао Дзъдун за решаващата 
роля на селяните в китайската социалистическа революция. 
През 1936 г. Мао Дзъдун казва на американския журналист 
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Едгар Сноу, че “който завоюва селяните, той ще завоюва 
Китай. А който реши аграрния въпрос, той ще завоюва се-
ляните”8.   

 В тази война ККП и Народоосвободителната армия 
постигат пълна победа, въпреки че предвожданите от Чан 
Кайшъ националисти първоначално контролират по-голя-
мата част от страната и разполагат с двойно по-голяма войс-
ка (около 4,5 млн. души) от комунистите. Окончателният раз-
гром на националистите настъпва в битката (началото на 
1949 г.) на север от р. Яндзъ, където е пленена тристахи-
лядна националистическа армия. През декември 1949 г. Чан 
Кайшъ и два милиона негови привърженици се качват в ко-
раби и заедно с парите от китайския валутен резерв и цен-
ни художествени произведения отплуват за остров Тайван.  

Преди това (9 август 1949 г.) Съветският съюз влиза 
във война с империалистическа Япония и в тежки боеве през 
септември е разгромена елитната японска Квантунска ар-
мия. Така се освобождават Манджурия и други китайски 
райони. Помага се на китайската народоосвободителна ар-
мия да наложи съветска власт в Северен и Централен Китай. 
Централното управление на освободените зони продължава 
да се упражнява от Йен'ан. 

На 21 септември 1949 г. в гр. Бейпин (който след 
няколко дни е преименуван на Пекин – Северна столица) 
започва работа Първата сесия на Китайската народна поли-
тическа консултативна конференция, на която се приемат 
Основен закон и Обща програма (предвиждаща продължа-
ване на революционната поземлена реформа).  

По силата на Основния закон в Китай се установява 
демократична диктатура – диктатура на мнозинството от на-
рода над малцинството експлоататори и народни изедници. 
Ръководната роля на държавата се възлага на ККП. Избира 
се съставът на правителството на китайската държава с пред-
седател Мао Дзъдун. 
                                                

8 Сяопин, Д. Китайският път: реформи и стабилност. Изд. ЛИК и ИК “Снег”, 
С., 1999, с. 4.  
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На 1 октомври 1949 г. Мао Дзъдун тържествено обя-
вява създаването на Китайската народна република (КНР). 
Още на следващия ден съветското правителство я признава 
и установява с нея дипломатически отношения. Между две-
те страни се създават взаимоизгодни икономически връзки, 
чрез които се способства за социалистическо преобразува-
не на китайската икономика и за подобряване на живота на 
народа. За кратко време с научно-техническата и финан-
совата помощ на Съветския съюз в Китай се построяват 
стотици електроцентрали, железодобивни, металургични, ма-
шиностроителни и други промишлени предприятия.  

След това китайското правителство се принуждава 
да включи страната в Корейската война (1950–1953 г.), за 
да защити североизточната граница на Китай, където се раз-
полагат американски войски (тогава САЩ е най-богатата и 
най-силната държава в света). В тази война китайският на-
род дава 700 хил. човешки жертви, сред които е и синът на 
Мао Дзъдун. 

След смъртта (1953 г.) на съветския държавен ръко-
водител Й. В. Сталин започва период на охладняване на ки-
тайско-съветските отношения. По мнение на Мао Дзъдун 
новото съветско ръководство, оглавявано от Н. С. Хрушчов, 
ревизира марксизма-ленинизма и провежда прокапиталис-
тическа политика, подкопаваща устоите на социализма.  

Лидерите на ККП и на мнозинството от китайския 
народ продължават да вървят по социалистически път на 
политическо и социално-икономическо развитие. Успяват 
само за няколко десетилетия да превърнат полуфеодален и 
икономически изостанал Китай в модерна ядрена и косми-
ческа държава с бързо развиваща се икономика.  

Изложените факти показват, че постигнатите успехи 
на ККП в борбата за социализъм и всенародно благосъсто-
яние до голяма степен се дължат и на разработената и при-
лагана аграрна политика в провинциите, контролирани от 
комунистите. Последователното прилагане на тази политика 
на конфискация на земята на феодалите и на справедливо-
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то ѝ разпределение между селяните удовлетворява жизне-
ните интереси на многомилионното китайско селячество и 
то застава на страната на ККП и на Червената армия и доп-
ринася за нейната победа над по-многочислената и по-доб-
ре екипирана гуоминданска войска.   

 
3. Аграрната политика в социалистически Китай 
 
3.1 Аграрната политика при полагане на основите  
      на китайския социализъм  
Китайските комунисти заедно с мнозинството от на-

рода започват да изграждат социалистически обществен строй 
в почти разрушена и ограбена от японските и други импе-
риалисти държава. Към края на 40-те години на ХХ в. в Ки-
тай селяните представляват около 90 % от над половинми-
лиардното население. Градските жители наброяват 50–60 ми-
лиона, от които половината са черноработници (кули). 

При продължилото няколко десетилетия буржоазно-
демократично управление на гуоминданци в китайското сел-
ско стопанство продължават да господстват феодалните и 
полуфеодалните производствени отношения. Феодалите и 
богатите селяни притежават над 70 % от земеделската земя 
на страната. Те жестоко експлоатират безимотните и мало-
имотните селяни, като им предоставят земи за ползване под 
аренда и ги заставят да плащат крайно висока рента.  

При това положение съвсем основателно китайско-
то комунистическо правителство приема програма за осъ-
ществяване на революционната поземлена реформа в со-
циалистически Китай. Съгласно с приетия през 1950 г. За-
кон за аграрната реформа поземлените преобразования тряб-
ва да се извършат във всички райони на страната (с изклю-
чение на районите, населени от етнически малцинства). Чрез 
тези преобразования се цели да се измени хилядолетната 
феодална система в китайското селско стопанство, да се от-
крият широки простори за неговата модернизация и за по-
вишаване на доходите на селските стопани. 
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През пролетта на 1953 г. революционната поземле-
на реформа в общи линии завършва. Национализират се 
над 470 млн. дка феодални обработваеми земи, т.е. близо 
половината от орните поземлени площи на китайската стра-
на. Тези земи се раздават на над 300 млн. безимотни и ма-
лоимотни селяни. Всеки от тях получава по над 1 дка 
землена площ. Оземлените селяни получават сравнително 
малки землени парцели, но са доволни, че вече няма да 
дават на феодалите по-голямата част от продукцията, ко-
ято произвеждат в своите стопанства. С финансова и ма-
териална държавна помощ се включват в сеитбооборота 
пустеещи земи и се възстановяват и създават нови ме-
лиоративни системи, чрез които се напоява над една чет-
върт от земеделската площ на страната. През 1952 г. (т.е. 
за две години) обемът на произвежданата селскостопанска 
продукция в Китай нараства с 50 %.  

Започва масово коопериране на селските стопа-
ни. Навсякъде в страната се води кампания за преминава-
не от семейно към колективно стопанисване на земята. 
Прилагането на тази политика е продиктувано главно от 
сложилите се в Китай специфични поземлени отношения. 
Главно поради високата раждаемост китайците изпитват 
голям недостиг на земя за изхранване на населението. По 
онова време (началото на 50-те години на ХХ в.) в стра-
ната се дават по около 2 дка земя на човек от населението 
(при нужните минимум 5 дка за нормално изхранване на 
всеки човек). След извършената конфискация на феодал-
ната земя и нейното раздаване на бедните селяни средният 
размер на ползваната поземлена площ от едно семейство е 
3–4 дка, при това раздробена на още по-малки ниви, раз-
положени на различни места в селското землище. Върху 
тези малки землени парцели е почти невъзможно да се во-
ди високомеханизирано, ефективно и конкурентоспособно 
земеделие особено при производството на хлебно и фураж-
но зърно.  
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При това положение възниква необходимостта от 
концентрация на земеделските земи. Това може да стане 
чрез експроприация на земите на дребните селяни и предоста-
вянето им за формиране на едри капиталистически (полз-
ващи наемен труд) семейни ферми или като се извърши ко-
опериране и обединяване на частните земи за колективна 
обработка. Тогавашните китайски комунистически ръково-
дители (най-вече партийният лидер Мао Дзъдун) избират 
пътя на доброволното съединяване на отделните семейни 
ниви в общи блокове за съвместна обработка. Те спазват 
марксистко-ленинските кооперативни принципи и ползват 
натрупания в Съветския съюз опит на земеделските произ-
водствени кооперации (колхозите). 

По това време в Китай почти няма индустрия, от ко-
ято да могат да се прехвърлят парични и материални ресур-
си в селското стопанство и да се поддържат доходите на 
китайските селяни. Тъкмо обратното, земеделието е основ-
ният източник на капитали за изграждане на тежка и лека 
промишленост, за осигуряване на безплатно образование и 
здравеопазване в страната. Посредством неговото коопери-
ране, окрупняване и модернизиране става възможно осво-
бождаването на работна сила за ударно изграждане на про-
мишлени предприятия в градовете. 

Задачата за повсеместното коопериране на китайски-
те селяни се поставя на втората сесия на Всекитайското 
събрание на народните представители в средата на 1955 г. 
Събранието решава за две години (до края на 1957 г.) да 
бъдат кооперирани около една трета от селяните. Мао Дзъ-
дун призовава да се използва народният подем и потенци-
алът на партията за форсиране на колективизацията. През 
октомври 1955 г. се провежда пленум на Централния ко-
митет (ЦК) на ККП, който одобрява въпросния призив и 
решава (освен действащите кооперативи) да се създадат 
нови кооперативни стопанства, които да обхванат цялото 
селячество.  
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Последва масово коопериране на селските стопани в 
китайските села. За година и половина (1955–1956 г.) над 
90 % от китайските селски стопани членуват в трудовите 
кооперативни земеделски стопанства. В тях земята се вла-
дее общо, а възнаграждението на член-кооператорите се оп-
ределя от количеството на влагания им труд. Предоставя-
нето на земята за колективно стопанисване става добровол-
но и с ясното съзнание, че в условията на малоземие колек-
тивното обработване на земята е за предпочитане пред ней-
ното предаване в ръцете на малцина кулаци.  

Колективизацията в КНР се саботира (включително 
чрез унищожаване на работен добитък) от помешчици, ку-
лаци и заможни селяни. Срещу нея не се оказва организира-
на съпротива от тези селски класи, чиито представители ве-
роятно са изненадани от бързото извършване на революци-
онната аграрна реформа и отнемането на икономическата 
им власт.  

В сравнение с европейските фермери стотиците ми-
лиони китайски малоимотни и дори средни селяни проявя-
ват сравнително по-слаб интерес към частната собственост 
върху земята. Може би това се дължи и на обстоятелството, 
че през хилядолетията в Китай земите на тази преобладава-
ща част от китайското селячество винаги са обект на перио-
дични окупации, национализации и преразпределения.  

Политиката на коопериране на селските стопани спо-
собства за значително увеличаване на селскостопанското 
производство. През 1957 г. (преди кооперирането) добивът 
на зърно възлиза на 187 млн. т, а през 1958 г. – на 210 млн. т,  
или производството на зърно е нараснало с над 12 %.  

Темповете на икономически растеж в Китай се заба-
вят след 1958 г., когато се следва курс на “големия скок” и 
“народните комуни”. Одобрението на този курс става през 
май същата година на втората сесия на VІІІ конгрес на ККП. 

Обхванати от порива за по-бързо превръщане на Ки-
тай във велика социалистическа държава, партийните и дър-
жавните му ръководители решават в страната се извърши 
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т.нар. “голям скок”. Тази инициатива осъществява скоко-
образно развитие на китайската икономика. За целта се 
актуализира втория петгодишен план (1958–1962 г.) и се 
завишават заложените в него планови показатели. Пред-
вижда се през втората петилетка промишленото производ-
ство да се увеличи средногодишно с 45 % , а това в сел-
ското стопанство – с 20 %.  

При тогавашните условия тази планова задача е твър-
де амбициозна и нереалистична. Нейното поставяне проти-
воречи и на проповядвания от китайския партиен и държа-
вен ръководител Мао Дзъдун идеен принцип за “реалистичен 
подход към нещата”. Както по-късно той признава, за изпъл-
нението на тази задача се разчита главно на “духа на наро-
да”, на “потресаващата сила и енергия на масите”9. Опия-
нението на китайските ръководители вероятно се предизвик-
ва и от постигнатото през първата петилетка (1953–1957 г.) 
двукратно нарастване на промишленото производство, кое-
то настъпва при крайно ниска изходна промишлена база.  

Темповете на икономически растеж зависят от много 
фактори. Основните от тях са:  

 • инвестиции (в предишната петилетка половината 
от инвестиционните ресурси в Китай се получават от Съвет-
ския съюз);  

 • учени и експерти (в изграждането на първите не-
колкостотин големи китайски предприятия участват повече 
от 11 хил. съветски специалисти);  

 • пазари и търсене на произвежданите стоки. 
През втората половина на 50-те години на ХХ в. ки-

тайската икономика се развива при влошаваща се междуна-
родна и вътрешна обстановка. Тогава се провежда (февру-
ари 1956 г.) Двадесетият конгрес на Комунистическата пар-
тия на Съветския съюз, на който вече мъртвият Й. В. Сталин 
е обвинен в насаждане на култ към личността. Оглавява-
ното от Н. С. Хрушчов съветско партийно и държавно ръ-
                                                

9 Бурлацкий, Ф. Мао Цзэдун и его наследники. Изд. “Международные от-
ношения”, М., 1980, с. 110. 



 491 

ководство очаква под формата на осъждане на култа към 
личността да се отстранят от ръководните постове Мао Дзъ-
дун и други, работили със Сталин, лидери на чуждестран-
ни работнически и комунистически партии. 

През декември 1958 г. Мао Дзъдун обявява, че се 
отказва от длъжността председател на КНР (заета от него 
през 1954 г., когато се приема Конституцията на КНР). Той 
преценява, че като остане само председател на ККП, ще 
може “да се концентрира върху теоретическата работа”.  

Творчеството и делата на Мао Дзъдун показват, че 
неговата сила е в идеологията, общата теория и практика на 
политиката. След провала на кампанията за “големия скок” 
на едно от съвещанията на ЦК на ККП (1962 г.) той открове-
но казва, че не разбира много от “въпросите на икономическо-
то строителство”, включително и на “селското стопанство”10.  

През април 1959 г. оставката на Мао Дзъдун е при-
ета и за председател на КНР е избран председателят на Пос-
тоянния комитет на Всекитайското събрание на народните 
представители Лиу Шаоци (чийто син завършва Авиацион-
ния институт в Съветския съюз).  

И до днес “съвременните ревизионисти” на марк-
сизма-ленинизма не пропускат случай да осмеят сравни-
телно кратковременната кампания (края на 1959 г. – януари 
1961 г.) за изпълнение на “големия скок”. Наричат го “скок 
в тъмнината” на Мао Дзъдун, макар че по неговите думи 
прякото му участие в това дело се ограничава до призи-
вите за масово леене на стомана (с оглед нейното произ-
водство да нарасне от 5,4 млн. т през 1957 г. на 10,7 млн. т 
през 1962 г.). В същото време се проявява снизходителност 
към предложения от Н. С. Хрушчов седемгодишен народ-
ностопански план (1959–1965 г.), чието изпълнение ще до-
веде до удвояване на съветското производство на промиш-
лени и селскостопански стоки и до навлизане на общест-
вото във фазата на комунизма, т.е. на изобилие от матери-
                                                

10 Бурлацкий, Ф. Мао Цзэдун. Изд. “Международные отношения”, М., 1976, 
с. 173. 
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ални блага, разпределяни според либералния принцип на 
Карл Маркс: “От всеки според способностите, всекиму спо-
ред потребностите”. Американски журналисти питат Хруш-
чов да не би да се надява, че при изпълнението на седем-
годишния план всички съветски крави ще започнат да близ-
нят и по такъв начин в Съветския съюз ще се удвои про-
изводството на месо. Той отговаря, че за удвояване на про-
изводството на месо ще се отглеждат породисти свине май-
ки. В страната има потенциални възможности за увелича-
ване на броя на ражданите прасета. 

След две десетилетия кампанията за “големия скок” 
се признава за първата крупна “грешка” и от видния син на 
китайския народ Дън Сяопин, който по онова време е член 
на Постоянния комитет на Политическото бюро (Полит-
бюро) на ККП. В беседата (август 1980 г.) с италианската 
журналистка Ориана Фалачи, той казва, че по отношение на 
“големия скок” Мао Дзъдун бързо осъзнава “своята греш-
ка” и предлага “съответните корекции”. Като подчертава, 
че не само Мао Дзъдун има вина за “големия скок”, Дън 
Сяопин добавя: “Ние изобщо загърбихме действието на 
обективните закони, опитвахме се да постигнем отведнъж 
всеобщ икономически подем. А когато субективните жела-
ния се противопоставят на обективните закони, загубите са 
неизбежни”11.  

При извършването на “големия скок” са създадени и 
“народните комуни” в Китай. Съществуването им е срав-
нително кратко (август 1958 г. – април 1959 г.), но курсът 
на преждевременна тотална “комунизация” приключва с 
тежки икономически и социални последици:  

 • задържане на растежа на мизерния чист годишен 
доход на китайския селянин (през 1957 г. този доход е едва 
70 юана годишно, т.е. колкото да се преживява);   

 • спад на производството на зърно (от 210 млн. т 
през 1958 г. на 150 млн. т през 1961 г.);  
                                                

11 Сяопин, Д. Китайският път: реформи и стабилност. Изд. “Лик” и ИК “Снег”, 
С., 1999, с. 45. 
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 • намаление на потреблението на храни на човек от 
населението (опасността от глад е предотвратена чрез ко-
мунистическото разпределение на продуктите);  

 • увеличение на вноса на храни (през 1961 г. китайс-
ката страна става нето вносител на зърно от чужбина, т.е. 
вносът на зърно превишава неговия износ). 

Чрез “народните комуни” се постига своеобразно 
одържавяване на китайската земеделска земя. Освен из-
вършеното след създаването на КНР (1949 г.) конфиску-
ване на феодалните поземлени площи, при формирането на 
“народни комуни” мирно и неусетно се извършва национа-
лизация и на земите на дребните земевладелци. От полити-
ческа гледна точка това е жизнено важен акт в малоземен и 
гъсто населен Китай. С него задълго се слага край на па-
зарната спекула със земеделска земя (чийто размер спрямо 
прираста на населението относително намалява) и се пре-
установяват мафиотските поземлени войни. 

Създаването на “народните комуни” в Китай става 
“отдолу”, по инициатива на местни ръководители на тру-
дови кооперативни стопанства. То само се одобрява от 
Мао Дзъдун и други висши партийни и държавни ръково-
дители.  

Формирането на “народни комуни” започва през ап-
рил 1958 г. в провинция Хунан, където двадесет и седем тру-
дови кооперативни стопанства решават да се слеят и да об-
разуват комуна. Техният пример се последва и в други про-
винции. Едва през август същата година официалните влас-
ти нарушават мълчанието и одобряват начинанието. За някол-
ко месеца “комунизацията” обхваща почти всички (700 хил.) 
китайски трудови кооперативни стопанства, които се обе-
диняват в 24 хиляди “народни комуни”. Всяка комуна включ-
ва средно по 5 хил. семейства. В комуните влизат близо 
122 млн. семейства, или над 500 млн. души12. На практика 
комуните обхващат цялото китайско селячество.  
                                                

12 Бурлацкий, Ф. М. Дзэдун и его наследники. Изд. “Международные отно-
шения”, М., 1980, с. 104. 
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През есента на 1958 г. възникват и “градски комуни”. 
Към промишлената и комуналната дейност в тях се приба-
вя наемането на земя и отглеждането на селскостопански 
култури. 

В комуните всичко се одържавява, включително лич-
ните стопанства в дворовете, личните зеленчукови и овощ-
ни градини, семейният дребен добитък и домашният инвен-
тар и т.н. В някои градове това става под лозунга: “Всичко 
принадлежи на държавата с изключение на четката за зъби”. 

Отделната комуна е едновременно и териториално-
административна единица (община, околия). Тя изпъл-
нява “административни и стопански функции” на околийско 
равнище и представлява низов орган на държавната власт.  

“Народната комуна” има тризвенна организацион-
на структура:  

• комуна;  
• голяма бригада;  
• производствена (малка) бригада или група, съста-

вена от 20–30 семейства.  
Посочените три звена на комуната разполагат с об-

щата земя и други средства за производство и отговарят за 
тяхното рационално използване. С прякото управление на 
производствените ресурси (без домакинските парцели земя) 
се занимават група ръководители. Тяхната дейност се със-
редоточава в производствената бригада (група), където се 
води отчетност за извършената работа. На всеки член на 
комуната ежедневно се начисляват трудодни, удостоверя-
ващи неговото участие в трудовия процес. В края на годи-
ната става разпределение на получените чисти доходи, като 
най-напред се заделят парични ресурси за нетрудоспособни 
семейства и за “петте осигурявания”: безплатно ядене; об-
лекло; топливо; образование; погребение.  

В китайските комуни (по подобие на еврейските ки-
буци) ударно се строят общежития, детски градини, столо-
ви за хранене (“от общ казан”), училища и всичко необхо-
димо за безплатен начин на живот. В някои комуни трудо-
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вата дейност се организира по военен образец и дори селя-
ните ходят да работят на полето под строй.    

Много скоро става ясно, че с останалите от феода-
лизма “мандарински” и казармени методи на политическо 
и стопанско ръководство в страната се задържа нейното по-
нататъшно развитие и се влошава животът на народа. Вул-
гаризира се идеята за постигане на всенародно благосъсто-
яние, основано върху социалистическия принцип “от все-
киго според способностите, всекиму според труда”. 

Само три месеца след приетото от Политбюро на ЦК 
на ККП решение за подкрепа на “народните комуни” в Ухан 
се провежда (декември 1958 г.) пленум на ЦК на ККП, на 
който се дава сигнал за тяхното реорганизиране и възста-
новяване на трудовите кооперативни стопанства. Окон-
чателно решение за това се взема през следващата (1959 г.) 
на пленуми на ЦК на ККП. Тогава се разглежда работата на 
“народните комуни” в селските райони и се дава директи-
ва да се прекрати несъобразената с реалната действителност 
китайска “комунизация”. Комуните трябва задължително да 
се разпуснат, като цялото им имущество се предаде на най-
нисшите им звена – производствените бригади (групите). 
Производствените бригади са преобразувани в предишните 
производствени кооперативи.  

През януари 1961 г. на пленум на ЦК на ККП се 
приема курс към “урегулиране”. Тази политика включва 
връщане на присъединените към комуните лични и дворни 
парцели земя на член-кооператорите, възстановяване на 
кооперативните принципи на управление и заплащане на 
труда. 

Още през 1957 г., т.е. преди да се възприеме курсът 
към “големия скок” и “народните комуни”, се появява опас-
ност от ново колонизиране на Китай чрез отстраняване от 
държавната власт на Мао Дзъдун, Джоу Ънлай, Дън Сяо-
пин и други верни на китайския народ и социалистическата 
идея партийни и държавни дейци. Освен американските 
империалисти и кликата на властващия в Тайван Чан Кай-
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шъ, за смяна на китайското революционно ръководство 
започват да работят и “съвременните ревизионисти” (съ-
ветски и китайски), които представляват формиралата се 
“червена буржоазия”, и водят политика на сближение със 
западната буржоазия и на постепенно прехвърляне на по-
литическата и икономическата власт в ръцете на своите 
деца и внуци.   

Като човек с остър политически нюх Мао Дзъдун 
предугажда, че при създалата се сложна обстановка същест-
вуването на социализма се застрашава от членове на Пар-
тията, облечени във власт и вървящи по капиталисти-
чески път. По-късно (1965 г.) той ги нарича “капутисти”, 
т.е. лица, вървящи по капиталистически път, от които про-
излиза главната опасност за реставрация на капитализма 
(тази теза се оказа пророческа и се потвърди през 90-те го-
дини на ХХ в. в Съветския съюз).  

Обграден от външни и вътрешни врагове и загри-
жен за социалистическото бъдеще на Китай, Мао Дзъдун 
търси защита от широките народни маси, разпалвайки Ве-
ликата културна революция (1966–1976 г.). Няколко ме-
сеца по-късно, той прозира, че тази революция се използва 
от реставраторски и ревизионистични обществени сили, ко-
ито се готвят да вземат държавната власт в социалисти-
чески Китай и да я използват за възстановяване на капита-
листическия обществен строй. 

В началото на юни 1989 г. се осуетява вторият ор-
ганизиран опит на “империалистическия западен свят” да 
пренасочи китайското развитие “по релсите на капита-
лизма”13. Тогава в Пекин по решение на висшето ръковод-
ство на ККП Народоосвободителната армия разчиства 
площад “Тиенанмън” от разположения палатков лагер на 
“протестиращи” младежи, употребени от организаторите 
на отвъдокеански неоколонизаторски “нежни революции”.  

                                                
13 Сяопин, Д. Китайският път: реформи и стабилност. Изд. ЛИК и ИК “Снег”, 

С., 1999, с. 172.  
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Огромна заслуга за запазването на прогресивния со-
циалистически обществен строй в Китай има Дън Сяопин 
(1904–1997 г.). С неговото име се свързва и прилаганата 
понастоящем в китайската страна социалистическа полити-
ка, осигуряваща завидни темпове на годишен икономичес-
ки растеж (8–10 %)14.  

По време на “културната революция” няколко пъти 
Мао Дзъдун изпада в немилост. Наречената (1974 г.) от 
него “банда на четиримата”, която включва съпругата му 
Цзян Цин, зетя Яо Уънюан, Уан Хунуън и Джан Чунцяо 
(кариеристи от феодално и буржоазно потекло), се стреми 
напълно да узурпира върховната китайска власт, като отст-
ранява или ликвидира евентуалните претенденти за нея, 
включително тогавашния авторитетен и начетен министър-
председател Джоу Ънлай (1898–1976 г.) и неговия замест-
ник Дън Сяопин (двамата се сприятеляват още когато учат 
във Франция). “Бандата на четиримата” има подкрепата на 
определени обществени и политически сили. Това са бивши 
феодали и буржоа, ученически и студентски групи на 25-ми-
лионната хунвейбинска организация (“Червени пазители”) 
и служители на службите за сигурност. Целта им е да се въз-
становят феодалните и капиталистическите порядки в Ки-
тай чрез разтуряне на ККП и пълно узурпиране на държав-
ната власт. При преследването на тази цел те си дават вид, 
че се борят срещу обуржоазилите се комунисти и си служат 
с лява фразеология (например лозунга: “По-добре бурени 
при социализма, отколкото златен клас при капитализма”). 

В хунвейбинската организация има невежи младе-
жи, които вилнеят и безчинстват по улиците, разбиват вит-
рини и магазини, рушат художествени произведения (вклю-
чително паметника на гениалния руски поет А. С. Пушкин 
в гр. Шанхай), издевателстват над невинни и интелектуал-
но възвисени личности. Например през 1968 г. в Пекинския 
университет хунвейбини преследват сина на Дън Сяопин – 
Дън Пуфан, който при опита да избегне техните инквизи-
                                                

14 Пак там, с. 6. 
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ции пада от четвъртия етаж на студентската сграда и вслед-
ствие на счупване на гръбначния стълб остава завинаги па-
рализиран.  

След като умиротворят страната Мао Дзъдун и ми-
нистър-председателят Джоу Ънлай реабилитират (1973 г.) 
Дън Сяопин. По неговите думи в началото (1966 г.) на 
“културната революция” “бандата на четиримата” се “полз-
ва с изключителна власт” и нейните участници искат да го 
убият, но “за щастие” е защитен от председателя Мао, който 
му предоставя лична охрана и го изолира от външния свят15.  

Междувременно борбата на Мао Дзъдун,  Джоу Ън-
лай и другите комунисти за превръщане на Китай в могъща 
и независима социалистическа държава се увенчава с ус-
пех. През 1964 г. китайски учени извършват успешно изпи-
тание на първата атомна бомба, през 1967 г. – на първата 
водородна бомба, а през 1970 г. се извежда в орбита първ-
ият спътник около Земята.  

През периода 1973–1976 г. Дън Сяопин е първи за-
местник министър-председател и активно работи за осъщест-
вяване на обявената още през 1964 г. от Джоу Ънлай поли-
тика на “четирите модернизации”, т.е. на модернизация в 
четири области: промишленост; селско стопанство; отбрана; 
наука и техника.  

Джоу Ънлай изпълнява длъжността министър-предсе-
дател година преди да почине (януари 1976 г.) от рак на бе-
лите дробове. В деня на тримесечния му помен бандата ор-
ганизира провокация срещу неговите поклонници, които 
носят венци на площад “Тиенанмън” и лепят възхваляващи 
делото му стихотворения и дацзибао. Доведените от Шан-
хай щурмови отряди на “бандата на четиримата” изземват 
венците и плакатите, палят леки автомобили, преследват 
тълпата към Големия дом на народното събрание и пре-
дизвикват кръвопролития. Вината за всичко това се припис-
ва на Дън Сяопин. Тъй като той не признава “грешките” си 
                                                

15 Бурлацкий, Ф. Мао Дзэдун и его наследники. Изд. “Международные отно-
шения”, М., 1980, с. 259. 
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и обвиненията в подстрекателство на участниците в поме-
на, за трети път е снет от заеманите постове в държавата, а 
за министър-председател и заместник-председател на ККП е 
назначен Хуа Гуофън – партиен функционер от провинция 
Хунан (родното място на Мао Дзъдун).  

 След като отново изпада в немилост, Дън Сяопин 
изрича популярния афоризъм: “Няма значение дали кот-
ката е бяла или черна. Важното е да лови мишки.” Това 
става през пролетта на 1976 г. пред група студенти, които 
участват в един от студентските митинги. Когато те го об-
граждат и започват да закачат по него разноцветни етике-
ти, той произнася въпросния афоризъм, намеквайки, че с 
каквито и цветове да бъде облепен, в него ще останат вро-
дените му делови и управленски качества.  

След този случай посоченият афоризъм се тиражира в 
западния печат и се представя като едва ли не отказ на Дън 
Сяопин от социалистическия идеал. Тълкува се в смисъл, че 
няма значение дали общественият строй е капиталистичес-
ки или социалистически, стига само хората да са заможни.  

Всъщност Дън Сяопин до последния си дъх повтаря, 
че “спасението на Китай е само в социализма”. Аргумен-
тирано доказва, че “без социализъм с китайска специфика” 
Китай не би бил “самостоятелен и независим” и “няма ни-
какви перспективи”16.  

След смъртта (9 септември 1976 г.) на Мао Дзъдун и 
последвалия разгром на “бандата на четиримата” се из-
вършва поредната реабилитация (1977 г.) на Дън Сяопин, 
който за кратко време получава признанието на фактически 
лидер на китайския народ. По негово настояване в КНР се 
следва политика на укрепване на политическата стабил-
ност, на икономически реформи, насочени към усъвършен-
стване на социалистическите производствени отношения 
и на неотклонно подобряване на всенародното благосъс-
тояние. 

                                                
16 Сяопин, Д. Китайският път: реформи и стабилност. Изд. ЛИК и ИК “Снег”, 

С., 1999, с. 172.  
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3.2. Цели, принципи и механизми на съвременната 
       китайска аграрна политика  
През март 1978 г. се провежда историческият Трети 

пленум на ЦК на ККП, на който се решава да се извърши 
икономическа реформа в селата. Както посочва Дън Сяо-
пин, реформирането на икономиката започва “преди всич-
ко със селото”, защото по онова време селяните представ-
ляват около 80 % от населението на страната и изпитват 
“невероятни трудности с храната, облеклото, жилищата и 
транспорта”17. Тази “невероятна мизерия” може да се пре-
махне предимно чрез осъществяване на икономически ре-
форми. Избавянето от нея е необходимо условие за осигу-
ряване на политическа стабилност и социална сигурност в 
обществото.  

Икономическата реформа (1978 г.) включва редица 
мерки:  

 • повишаване на изкупните цени на основни сел-
скостопански стоки (зърно, слънчоглед, памук, свинско месо) 
средно с над 20 %;  

 • увеличаване на държавните субсидии за инвести-
ции;  

 • предоставяне на стопанска самостоятелност на се-
ляните и на кооперативните производствени стопанства (пре-
ди това земеделските производители се задължават от цен-
тралните власти да сеят и отглеждат определени селскосто-
пански култури);  

 • премахване на регионалните ограничения за тър-
говия. 

Политиката на децентрализация и протекциониране 
на селяните способства за повишаване на тяхната матери-
ална заинтересованост, за увеличаване на площите на интен-
зивните и по-доходни селскостопански култури (зеленчу-
кови, овощни, фъстъци) и за използване на повече машини, 
торове и спомагателни материали. Чрез нейното прилагане 

                                                
17 Пак там, с. 140. 
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се формира многоотраслова структура на селското стопан-
ство и значително се увеличават добивите от отделните сел-
скостопански култури (за периода 1979–1984 г. средният до-
бив на зърно достига близо 500 кг на декар, а годишната зър-
нена реколта в страната нараства от около 300 млн. т на 
над 400 млн. тона).  

След 1978 г. в Китай темповете на растеж на про-
изводството на зърно изпреварват прираста на населе-
нието. В сравнение с 1979 г. през 2009 г. производството 
на зърно нараства от 330 млн. на около 500 млн. т, а насе-
лението се увеличава от 975 млн. на над 1300 млн. души. За 
този период годишното производство на зърно се увели-
чава от 340 на над 380 кг на човек от населението (при 
нужни за нормално хранене около 1000 кг, включително за 
получаване на мляко, месо и яйца).  

Изпреварващият растеж на зърнопроизводството спря-
мо прираста на населението е резултат и на прилаганата 
политика на регулиране на раждаемостта в Китай. През 
1979 г. се въвежда схемата “едно дете в семейството”. Ней-
ното поддържане се постига чрез използване на икономи-
чески механизми. Семейните двойки, които подпишат удос-
товерение, че ще имат едно дете, получават пакет от дър-
жавни помощи. На семействата с две деца се правят уд-
ръжки от доходите и им се отнема частният парцел земя 
или поземленият участък, за който отговарят (политиката 
на регулиране на раждаемостта не се прилага към етничес-
ките малцинства). 

Постигнатото след реформите (1979 г.) увеличение 
на селскостопанското производство в личните и колектив-
ните стопанства се съпровожда със значително нарастване 
на доходите на селяните и повишаване на покупателната спо-
собност на населението. Селяните започват масово да стро-
ят жилища и да купуват стоки за бита – електрически печ-
ки, хладилници, перални, прахосмукачки. В районните гра-
дове и селата стартира усилено изграждане на малки про-
мишлени предприятия. В тях са ангажирани на работа де-
сетки милиони безработни китайски граждани. 
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При така разгърналата се стопанска инициатива и над-
превара за получаване на по-големи доходи много селяни и 
селски семейства предпочитат вместо да работят в съответ-
ния колектив срещу заплащане, да наемат от производст-
вените бригади (кооперативните стопанства) земя и да я об-
работват под аренда. Отначало кооператорите вземат пар-
цели земи, върху които отглеждат земеделски култури на 
акорд, т.е. определена част от получената продукция се пре-
дава на ръководството на бригадата срещу извършени от 
нея агротехнически услуги, а останалата част остава на раз-
положение на акорданта. 

Тези форми на стопанисване на земеделските земи 
се въвеждат през 1980 г. по инициатива на селяни в две про-
винции (родната провинция на Дън Сяопин – Съчуан, и Ан-
хуей). Централният комитет на ККП изучава опита в тях, 
но се въздържа да ги налага и разпространява из страната. 
Въвеждането им в другите провинции става доброволно и 
продължава три години (1981–1983 г.). По сведение на Дън 
Сяопин курсът на ЦК на ККП е да се изчаква, докато всич-
ки се убедят в предимствата на арендните отношения меж-
ду член-кооператора и бригадата, стопанисваща държавна 
земя18. 

Фактът, че създаването на “комуни” (1958 г.) и на 
семейни арендни стопанства (1980 г.) в КНР става по ини-
циатива на селяни и низови звена, разкрива демократич-
ния характер на китайската социалистическа държава. 
Такива почини на работници и селяни са абсурдни във въз-
хваляваните буржоазни “демокрации” на капиталистичес-
ките страни, където трудовите хора могат само свободно да 
продават своята работна сила на притежателите на финан-
сов и  промишлен капитал. Въпреки тези очебийни реалнос-
ти западни представители на финансовата олигархия се мъ-
чат да втълпят на човечеството, че КНР е деспотична стра-
на, където се потъпкват човешките права и свободи. Стремят 
                                                

18 Пак там, с. 140. 
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се да отклоняват общественото внимание от изграждания с 
китайска специфика феноменален социализъм, при който се 
постига безпрецедентен икономически възход.  

След неколкогодишно експериментиране на акорд-
ната и арендната форма на взаимоотношения между селя-
ните и производствената бригада (кооперация) към края на 
1984 г. в КНР се въвежда т.нар. “система на отговорност 
на едно домакинство за определен парцел земя”. При та-
зи система бригадната (държавната) земя се разпределя меж-
ду отделните семейства, които сключват с бригадата семе-
ен договор. Средно на едно семейство се дават 5–6 дка зе-
мя, а в районите с интензивен растеж на неаграрното произ-
водство –  2–3 декара. 

Първоначално е дадено право на селяните до 15 го-
дини да стопанисват определен участък земя, а сега този срок 
е тридесетгодишен. Арендаторът може да завещава аренду-
вания участък земя на своите наследници или да го отстъп-
ва на други лица срещу заплащане. 

Обикновено в арендните договори се записва, че се-
ляните, стопанисващи колективна земя, имат право самосто-
ятелно да се разпореждат със своята продукция, останала 
след изплащане на данъците, отчисленията за обществени-
те фондове (колективната организация, бригадата осигурява 
на нетрудоспособните семейства в селото безплатно ядене, 
облекло, топливо, образование и погребение) и изпълнени-
ето на държавните доставки и покупки. На селяните пред-
приемачи се разрешава свободно да продават своята допъл-
нително произведена продукция, да закупуват машини, обо-
рудване и транспортни средства, да ползват наемна сила и 
да се обединяват помежду си за строителство на складове, 
пътища, малки електроцентрали и други обекти. 

 С тези мерки се цели селяните да се убедят в трай-
ността и необратимостта на реформите и да се създават 
правни и икономически условия за по-ефективно използва-
не на землените, водните и горските ресурси.  
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Масовото разпространение на акорда и арендата (след 
нейното тридесетгодишно отрицание) в КНР поражда нова 
научна дискусия за бъдещата собственост на китайската 
земеделска земя. Сякаш отново се откликва на издигнатия 
още в началото на 1957 г. от “кормчията” Мао Дзъдун при-
зив: “Да разцъфтят сто цветя, да си съперничат сто школи”.  

В дискусията между китайските учени се очертават 
няколко становища за бъдещата еволюция на поземлените 
отношения в КНР19. 

Първата група учени предлагат собствеността вър-
ху земята да се прехвърли юридически от държавата и полз-
ващите я селски стопани на колективните земеделски сто-
панства (производствените бригади) и постепенно да се пре-
мине от системата на договорна семейна отговорност към 
пълни арендни отношения между кооператива и семейните 
стопанства. Според тях при китайското малоземие и уравни-
ловъчно разпределение на земята колективните поземлени 
отношения намаляват инициативата на селските маси. Въ-
веждането на възмездно ползване на земята ще способства 
за натрупване на финансови и материални ресурси в колек-
тивните стопанства и за повишаване на културата на земе-
делието.  

Втората група учени, предимно прозападно ориен-
тираните, изразяват становището, че земята и другите сред-
ства за производство следва да се предадат в собственост 
на отделните семейства и да се създават семейни ферми от 
западен тип. Настояват за преминаване от автономия към 
пълна самостоятелност на семейното стопанство и коопе-
рирането му със създаваните в селата снабдителни и обслуж-
ващи фирми и организации.  

Някои китайски учени необосновано твърдят, че пос-
тигнатото през 1979–1984 г. рязко увеличение на селскосто-
панското производство е резултат главно на станалото пре-
минаване от колективно към семейно стопанисване на зе-
                                                

19 Димов, А. Поземлените отношения в съвременното селско стопанство на 
Китай. Сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, С., № 5, 1990, 86–92.  
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мята20, макар да е известно, че системата на договорна се-
мейна отговорност за определен парцел земя е разпростра-
нена в огромната страна едва към края на посочения пе-
риод. Както показва опитът на индустриално развитите дър-
жави, сравнително най-голям стимул за увеличаване на сел-
скостопанското производство са изкупните цени на земе-
делските стоки. Предоставяните след 1978 г. държавни суб-
сидии за поддържане на по-високи (с над една пета) изкуп-
ни цени на основни хранителни и нехранителни стоки и за 
снабдяване с техника и минерални торове способстват в най-
голяма степен за нарастване на китайското селскостопан-
ско производство.  

Всичко това е става възможно, след като в КНР поч-
ти от нулата се създава и развита съвременна индустрия, 
включително и за производство на селскостопански машини 
и минерални торове. Тази индустриална база в страната поз-
волява да се осигуряват бюджетни ресурси за субсидиране 
на селските стопани и за повишаване на тяхната материал-
на заинтересованост да наемат земя и да произвеждат по-
вече и по-качествени селскостопански стоки.   

Третата група учени доказват, че земята, която фак-
тически е държавна собственост, трябва да се дава под арен-
да на колективни или частни лица пряко от държавни по-
землени ведомства или компании. Според тях производст-
вената бригадата е посредническо звено между държавата 
и земеделските производители. Нейното елиминиране мо-
же да стане чрез официално легализиране на фактически 
национализираната китайска земя. Държавните поземлени 
компании ще получават рента от селските дворове и коо-
перативните стопанства и ще осъществяват макрорегули-
ране, “привеждайки селското стопанство на релсите на дър-
жавното планиране”.  

Напоследък се появяват съобщения, че китайското 
правителство купува чуждестранни земеделски земи. То 
предлага да закупи 10 млн. дка земеделски земи в съседен 
                                                

20Yifu Lin, J. Rural reforms and Agricultural Productivity growth in China. 
UCLA Working paper, № 576, 1989. 
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Казахстан, където китайци да отглеждат соя и рапица (за-
сега в тази страна законът забранява на чужденци да придо-
биват собственост върху земеделски земи). Китайските влас-
ти проявяват интерес предимно към земи в Далечния изток и 
Африка, където вече има много китайски фермери. До 2010 г. 
в Далечния изток на Русия (където има забрана да се про-
дават земеделски земи на чужденци) китайци са закупили 
около 800 хил. дка земи за отглеждане на зърнени храни.    

Година след като са приети партийните решения за 
осъществяване на икономически реформи, Дън Сяопин мо-
билизира широките народни маси, като дефинира (февру-
ари 1979 г.) политическото си кредо във формата на четири 
основни принципа:  

 • социалистически път на развитие;  
 • демократична диктатура на народа;  
 • ръководна роля на ККП;  
 • вярност към марксизма-ленинизма и идеите на Мао 

Дзъдун.  
Социалистическият път предполага главно господ-

ство на държавните и кооперативните форми на собстве-
ност върху земята и другите средства за производство и 
ускорено развитие на науката и техниката21. Този път включ-
ва и политиката на поддържане на относително равенство 
чрез икономическо регулиране на тенденцията към дифе-
ренциация и разслояване на обществото на бедни и богати.  

Важна насока на политиката на реформи е отваря-
нето на Китай към света. Както посочва Дън Сяопин, съз-
даването на специални икономически зони и на съвместни 
предприятия със западни фирми и компании няма да дове-
де до общество, в което взема “връх” капитализмът. При-
чини за това са: първо, че повечето китайски предприятия 
са държавни и кооперативни и държат минимум 51 % от 
капитала; второ – в “наши ръце е властта”22, т.е. държавата 
се ръководи от ККП.  
                                                

21 По подробно виж: Димов, А. Китайският социализъм. Изд. на БАС, С., 2005.  
22 Сяопин, Д. Китайският път: реформи и стабилност. Изд. “Лик” и ИК “Снег”, 

С., 1999, с. 190.  
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Посредством осъществяването на тази политика в КНР 
се постига висок икономически растеж. За последните три 
десетилетия тази растеж възлиза средногодишно на 10 %. 
Годишният брутен вътрешен продукт се увеличава некол-
кократно и през 2015 г. достига 17,6 трилиона долара по 
паритет на покупателната способност (с 200 млрд. долара 
повече от получения през същата година БВП в САЩ).  През 
2015 г. делът на селското стопанство в БВП на КНР е около 
10 %. В него са заети над 40 % от трудещите се в страната 
(808 млн.). Произвеждат се редица селскостопански про-
дукти – ориз, пшеница, царевица, просо, соя, слънчоглед, 
захарно цвекло, зеленчуци, плодове, фъстъци, памук, тю-
тюн, чай, свинско и птиче месо. Добивите от селскосто-
панските  култури са едни от най-високите в света, което се 
дължи главно на използването на висококачествени семена 
и много добра агротехника (обработка на почвата, полива-
не, торене, борба с плевелите и неприятелите и т.н.).  

Увеличаването на селскостопанското производство 
се съпровожда и с постоянно нарастване на потреблението 
на хранителни продукти на човек от населението. Например 
през 1985 г. в КНР потреблението на месо на човек от насе-
лението възлиза на 20 кг, а през 2000 г. – на 50 кг. В ки-
тайската страна е твърде ниско потреблението на мляко на 
човек от населението. Понастоящем то е около 10 литра го-
дишно (във Финландия – над 180 л; в Швеция – близо 150 л, 
в България – 46 л). 

Броят на кравите е малък (около 14 млн.) спрямо то-
зи на населението на страната. Повечето крави се отглеж-
дат в частни кравеферми, притежаващи по 50–100 живот-
ни. В страната има едри държавни ферми, в които се от-
глеждат средно по 1000 крави, а също и стопанства към 
големи държавни млекопреработвателни предприятия с по 
10–100 хил. млечни крави.  

Засега местните млекопроизводители не могат да снаб-
дяват китайските градове с нужните количества мляко. Тър-
сенето му от нарастващото местно и чуждестранно градско 
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население отчасти се задоволява чрез внос главно от САЩ, 
западноевропейски държави, Австралия и Нова Зеландия.     

След встъпването (2001 г.) на КНР в Световната тър-
говска организация се извършват значителни промени и в 
насоките на съвременната китайска аграрна политика, 
като се отчита спецификата на местното земеделие (мало-
земие, малки ферми, изобилие от работна ръка в селата, 
ежегодно нарастване на броя на населението на страната при 
почти неизменен размер на земеделската земя, поддържа-
не на социалистически, справедливи отношения в селата).  

Променят се главно основните цели на китайската 
аграрна политика. След като през периода 1949–1979 г. в 
основни линии е завършена индустриализацията на стра-
ната, отпада и преследваната тогава цел на аграрната поли-
тика, а именно да се увеличава износът на селскостопански 
стоки и да се получават валутни ресурси за внос на западно 
оборудване.  

Продължава да се преследва традиционната цел да 
се осигурява продоволствена сигурност в КНР, като се под-
държа стабилно собствено селскостопанско производство и 
се защитават интересите на селските стопани. В правител-
ствените дългосрочни програми се набелязват мерки за раз-
витие на китайското селско стопанство, което трябва да за-
доволява над 95 % от нужните на страната пресни и прера-
ботени селскостопански стоки.  

Съвременната китайска аграрна политика има реди-
ца нови цели. Главните от тях са:  

 • увеличаване на доходите на земеделските произ-
водители;  

 • по-нататъшно развитие на селскостопанската нау-
ка и техника; 

 • повишаване на образованието на селските жители;  
 • подобряване на услугите в селските райони;  
 • опазване на околната среда;  
 • либерализация на китайската външна търговия съг-

ласно с договореностите за присъединяване на КНР към СТО. 
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Съгласно с договора за членство на КНР в СТО дър-
жавната подкрепа на китайските земеделски производите-
ли не може да превишава 8,5 % от стойността на произ-
вежданата продукция в страната. По време на предприсъе-
динителните преговори американските представители от-
хвърлят искането на китайската делегация тази подкрепа да 
бъде поне 10 % (в САЩ е над 20 % и американски тър-
говски компании могат да съсипят китайските производи-
тели на памук, животински и други продукти, като доста-
вят в Китай аналогични дотирани стоки и ги продават на 
дъмпингови цени).  

Важна цел на съвременната китайска аграрна поли-
тика е да се повишават фермерските доходи. Засега в КНР 
доходите на селяните са трикратно по-ниски от тези на ра-
ботещите в градовете.   

Политиката на повишаване на фермерските доходи 
е главното средство за задържане на младите хора в селата, 
за издигане на културата на земеделието и за увеличаване 
на производството и износа на пресни и преработени сел-
скостопански стоки. Посредством тази политика може да 
се осигурява продоволствената независимост на страната и 
успешно да се противодейства на колонизаторските домог-
вания на отвъдокеанските транснационални компании. 

Съвременната аграрна политика на КНР се основава 
на редица принципи. Спазването им е необходимо не само 
за защита на китайските селяни, но и на социализма като 
обществен строй. 

Важен принцип на китайската аграрна политика е 
поддържането на ефикасен държавен контрол върху вън-
шната търговия с пресни и преработени селскостопан-
ски стоки. Този контрол се извършва главно чрез: 

 • държавни външнотърговски предприятия, които 
са оторизирани да изнасят стратегически стоки като ориз, 
царевица и тютюневи изделия на външните пазари;  

 • държавни агенции за правителствените плащания 
на фермерите;  
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 • програма мониторинг (чрез която в Министерст-
вото на търговията се следят тенденциите на вноса, износа 
и цените на определени селскостопански стоки и на тази 
основа се предприемат мерки за защита на местното сел-
скостопанско производство);  

 • данъци, мита и такси, с които се облагат вноси-
телите и износителите на стоки (например за обуздаване на 
инфлацията по време на глобалната капиталистическа кри-
за 2008–2009 г. се потиска износът на царевица, ориз, пше-
ница и маслодайни стоки, като износителите им се задъл-
жават да плащат експортни такси в размер на 5–25 % от 
стоковата стойност). 

 Държавните предприятия и банки са пилоните 
на социализма. Държавната им принадлежност ги прави 
силни конкуренти и недостъпни за западни олигарси и ма-
фиоти, които неоколонизират бедните страни, като изкупу-
ват техните  банки, имоти и земи.  

Както показва досегашната практика в бившите со-
циалистически страни от Централна и Източна Европа, към 
първите мерки за разрушаване на социализма почти винаги 
се включват “демонополизацията”, “приватизацията” и лик-
видацията на държавните външнотърговски предприятия. 
Това е едно от главните условия за оказване на финансова 
подкрепа на марионетните правителства и за отпускане на 
заробващи кредити на васализираните страни от Между-
народния валутен фонд и Световната банка (превърнали се 
в неформални филиали на Федералния резерв на САЩ).  

Ултиматумите за премахване на висококонкурентни-
те държавни социалистически предприятия се обосновават 
с повърхностни доводи. Твърди се, че тези предприятия 
правят търговията “непрозрачна”, а в тях има “корупция” и 
се облагодетелства малка група лица. Премълчава се за от-
въдокеански компании, “инвестиционни”, “хедж” и други 
фондове, чиито босове неотдавна са осъдени за измами на 
вложители и за присвояване на стотици милиарди долари. 
Прикрива се и фактът, че в повечето западни държави 
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бюджетните субсидии (на декар земеделска земя) се дават 
на фермерите, за да засяват и отглеждат селскостопански 
стоки предимно за свързани със селското стопанство част-
ни банки, търговски и застрахователни компании.  

Други важни принципи на китайската аграрна 
политика:  

 • създаване на благоприятни условия за специали-
зация на огромната китайска страна в производството и из-
носа на трудоемки, но високодоходни стоки като зеленчу-
ци (чесън, кромид, праз) и плодове (ябълки, круши);  

• предоставяне на сравнително повече държавни суб-
сидии на производителите на антиимпортни стоки като за-
хар, мляко, овче месо, царевица, памук и соя;  

• поддържане на по-ниско ниво на държавната под-
крепа на изнасяните от Китай стоки – фъстъци, кромид, 
ябълки, яйца, свинско и говеждо месо;  

• насърчаване на вноса на селскостопански сурови-
ни, предназначени за експортно ориентираната местна про-
мишленост (например за китайската текстилна промишле-
ност се внася европейски лен).  

Съвременната китайска аграрна политика е съставе-
на от редица механизми. Повечето от тях са сходни с 
основните механизми на Общата аграрна политика на ЕС.  

Засега по-голямата част (над 70 %) от държавните 
субсидии се предоставят на фермерите под формата на 
преки плащания. Бюджетните пари, отпускани по това 
перо, се изразходват главно за закупуване на висококачест-
вени семена, торове, препарати и други материали, изпол-
звани в производството на основни селскостопански про-
дукти. Преки плащания се правят и на единица обработва-
на земеделска площ (му – 666 кв. м.). Понастоящем субси-
дията за една единица земя (му) е около 10 долара.  

Сравнително малки са заделяните от държавата сел-
скостопански субсидии за преки инвестиции. Предоставя-
ните по това направление държавни парични ресурси се 
използват от фермерите предимно за снабдяване с машини, 
поливна техника и други основни производствени фондове. 
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В аграрния сектор на КНР все по-широко се прилага 
системата на поддържане на изкупните цени на опреде-
лени селскостопански стоки. Ежегодно се определят ми-
нимални изкупни цени на основните продукти – пшеница, 
ориз, царевица и соя. По тези цени държавата изкупува 
(чрез обществени поръчки) значителни количества от посо-
чените продукти. Например китайското правителство еже-
годно изкупува по около 70–80 % от произвежданите ко-
личества (100–110 т) пшеница.  

Основен лост за регулиране на селскостопанското 
производство в КНР са данъците. Понастоящем фермерите 
са освободени от вековния данък върху земята. Държавата 
ги облага с еднакъв данък в размер на 5–10 % от стойност-
та на произведената продукция. За насърчаване на износа 
на определени селскостопански стоки се намалява ставката 
на данък добавена стойност, а когато се цели да бъде пре-
насочен въпросният износ към вътрешния пазар, износи-
телите се облагат с по-високи данъци.    

В социалистически Китай има сравнително по-голе-
ми възможности за закрила на китайските земеделски про-
изводители чрез тарифни и нетарифни митнически огра-
ничения. По силата на спогодбата със СТО в КНР се нама-
ляват митническите тарифи на внасяните селскостопански 
стоки на средно ниво с 15 %. Намаляват се и нетарифните 
бариери за внос на някои стоки. Дава се съгласие за опери-
ране на западни фирми на китайския пазар.  

Определени са митническите тарифи за квоти (TRQ) 
на отделни селскостопански стоки. Например за огранича-
ването на вноса на някои стоки (ориз, пшеница, царевица, 
памук и захар) извънквотните им вносни количества се об-
лагат с твърде високи митническите тарифи. По-голямата 
част от квотите на посочените стоки се дават на държавни-
те външнотърговски предприятия. Вносителите на селскосто-
пански стоки трябва задължително да се лицензират. Китайс-
ката страна може по свое усмотрение да забранява вноса на 
някои от внасяните хранителни и нехранителни продукти. 
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Контролът върху износа се осъществява главно чрез 
квоти за износ, експортни такси, данъчни отстъпки (при на-
сърчаване на износа) и допълнително облагане с данъци, 
когато изнасяните стоки са нужни за вътрешния пазар.  

Направеният анализ на съвременната китайска аграр-
на политика показва, че нейните цели принципи и механиз-
ми са сходни с тези на индустриално развитите държави. 
При социалистическия обществен строй в КНР се постига  
ускореното развитие на индустрията, науката и техниката и 
се осигуряват държавни субсидии, способстващи за пови-
шаването на фермерските доходи, рационалното използване 
на земеделските земи и увеличаването на производството и 
потреблението на селскостопански стоки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Политиката е средство за изграждане и управление 

на държавата. Състои се от цели, принципи и механизми.  
В центъра на всяка политика е борбата за държавна 

власт, която се използва за удовлетворяване на лични и об-
ществени интереси. Властта се налага чрез принудителни, 
компенсаторни и възпитателни методи и инструменти.  

В селското стопанство и свързаните с него промиш-
лени и други отрасли се прилага аграрна политика. Нейната 
главна цел е осигуряването на необходимите хранителни 
продукти за нормално изхранване на населението. Понасто-
ящем тази политика е протекционна (закриляща земевла-
делците и фермерите) и неолиберална, чрез която се премах-
ват митнически, ценови и други механизми за защита на зе-
меделските производители. Представителите на неолибера-
лизма се облагодетелстват, като проповядват, че регулира-
нето на селскостопанското производство може да става са-
мо от пазара.  

В индустриално развитите държави се прилага про-
текционна аграрна политика, която осигурява на фермери-
те големи субсидии и високи доходи. Същевременно от 
правителствата на стотиците развиващи се страни се изиск-
ва да осъществяват неолиберална аграрна политика и да да-
ват свободен достъп на транснационални и мултинационал-
ни компании до местните пазари. 

Аграрната политика обхваща основно поземлената, 
фермерската, арендната, кооперативната, данъчната прива-
тизационната, международната и регионалната политика. 
Чрез нея се способства за формиране и развитие на земе-
делски стопанства, за уреждане на кооперативни и други 
обществени отношения в селското стопанство. 

В Европейския съюз се осъществява Обща протек-
ционна аграрна политика на неговите страни членки. Из-
ползват се главно следните нейни механизми:  

• изкупни цени;  
• кредити;  
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• експортни и преки субсидии;  
• производствени квоти;  
• тарифни и нетарифни ограничения.  
В разширения на Изток Европейски съюз се поста-

вят нови цели и принципи на Общата аграрна политика на 
неговите страни членки. За сметка на пазарните механизми 
(изкупни цени, експортни субсидии) по-широко приложение 
намират производствените квоти и преките плащания на 
фермери, изпълнили определени агротехнически, хигиенни, 
екологични и други норми и стандарти. 

След 1989 г. в България се прилага неолиберална аг-
рарна политика. Извършва се раздробяване на поземлената 
собственост, насилствена деколективизация на земеделски-
те стопани, “демонополизация” и приватизация на държав-
ните и кооперативните преработвателни и външнотъргов-
ски предприятия. 

Едва през 1995 г. у нас е постигнат известен успех в 
борбата за смяна на неолибералната с протекционна аграр-
на политика. Приет е Законът за защита на земеделските про-
изводители, по силата на който се създава ДФ “Земеделие”. 
През 1998 г. този закон е променен така, че по-голямата част 
от държавните субсидии се обсебват от банкери, търговци и 
“собственици” на приватизирани държавни складове и зър-
нохранилища. Освен това в нашата страна повечето селско-
стопански продукти се изкупуват на безценица от посред-
ници, прекупвачи и спекуланти. Земеделските производите-
ли получават крайно ниски доходи, които не им позволяват 
да модернизират и разширяват своето производство. 

В бъдеще е целесъобразно у нас да се прилага про-
текционна аграрна политика. Нейните цели, механизми и 
начини на действие следва да съответстват на тези, прила-
гани в Русия, САЩ и западноевропейските държави.  

Българската аграрна политика трябва да се насочи 
към сближение и всестранно сътрудничество с братска Ру-
сия и формиране на общ безмитен българо-руски пазар. 
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Свободният достъп на нашите производители до ог-
ромните руски пазари е първото необходимо условие за раз-
ширяване на родното селскостопанско производство и за 
увеличаване на потреблението на хранителни продукти на 
човек от населението в българската и руската страна.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
І. Обществени земеделски организации 

в Република България 
  1. Асоциация за биологично земеделие “Екофарм”  
  2. Асоциация на земеделските производители в България  
  3. Асоциация на зърнопроизводителите фермери  
  4. Асоциация на месопреработвателите  
  5. Асоциация на млекопреработвателите в България  
  6. Асоциация на преработвателите и търговците на пчелни  
      продукти  
  7. Асоциация на производителите на комбинирани фуражи  
  8. Асоциация на свиневъдите  
  9. Българска асоциация за селски и екологичен туризъм 

(БАСЕТ)  
10. Българска асоциация на билкарите и гъбарите   
11. Българска асоциация на фермерите  
12. Българска земеделска  камара  
13. Българска национална асоциация “Етерични масла,  
      парфюмерия и козметика” 
14. Българска фондация “Биоразнообразие” 
15. Българска асоциация на хранителната и питейна индустрия 
16. Български пчеларски съюз 
17. Българско дружество за защита на птиците 
18. Национален млечен борд 
19. Национален съюз на водоползвателите 
20. Национален съюз на градинарите 
21. Национален съюз на земеделските кооперации в България 
22. Национална асоциация на млекопроизводителите 
23. Национална лозаро-винарска камара; 
24. Национална федерация “Земеделие и горско стопанство”  
      на КТ “Подкрепа” 
25. Световен фонд за дивата природа (WWF) 
26. Сдружение за устойчиви екологични решения “Агролинк” 
27. Сдружение “Съюз на производителите на растителни 
      масла и маслопродукти в България”; 
28. Съвет на българските аграрни организации 
29. Български аграрен съюз 
30. Съюз на оризопроизводителите в България 
31. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци 
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32. Съюз на птицевъдите в България 
33. Съюз на търговците на храни в България 
34. Федерация на кредитните кооперации в България 
35. Федерация на независимите синдикати в земеделието  
      към КНСБ 
36. Федерация на природозащитни сдружения “Зелени балкани” 
37. Фондация “Блу Линк” 
38. Фондация ТАЙМ –  екопроекти  

ІІ. Държавни институции  
  1. Министерство на земеделието и продоволствието 
  2. Държавен фонд “Земеделие” 
  3. Изпълнителна агенция по лозята и виното 
  4. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 
  5. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция  
      на животните 
  6. Изпълнителна агенция по почвените ресурси  
  7. Изпълнителна агенция по околна среда 
  8. Национална служба за съвети в земеделието 
  9. Национално управление по горите 
10. Национална ветеринарномедицинска служба 
11. Национална служба за растителна защита 
12. Национална служба по зърното и фуражите 
13. Агенция по кадастър 
14. Изпълнителна агенция по хидромелиорации 
15. Аграрен университет – Пловдив 
16. Агробиоинститут 
17. Земеделски институт 
18. Институт по животновъдни науки – Костинброд 
19. Институт по ботаника към Българска академия на науките 
20. Институт по криобиология и хранителни технологии 
21. Институт по аграрна икономика 
22. Институт по почвознание – “Н. Пушкаров” 
23. Институт по растителни генетични ресурси   
      “К. Малков”, Садово 
24. Институт по мелиорации и механизация 
25. Лесотехнически университет 
26. Университет по хранителни технологии 
27. Програма за развитие на ООН (ПРООН) 
28. Напоителни системи ЕАД 
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