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_________________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ – Българският агробизнес несъмнено притежава потенциал за устойчиво
развитие. С оглед на ползите от биоземеделието, но и при отчитане на същите от
конвенционалното земеделие е важно да се намери баланса между двата вида земеделски
подходи. Това се налага, защото само, чрез прилагането на подходящи регулационни
инструменти и стимулиращи политики, могат да бъдат извлечени всички възможни ползи,
т.е. продоволствена сигурност, здравословна храна, опазване на околната среда, трудова
заетост и т.н.
Целта на настоящата статия е да бъдат идентифицирани основните възможности и
предпоставки на средата за развитие на земеделието в България посредством по-широкото
прилагане на принципите на биоземеделието, при отчитане и на конвенционалните способи.
Постигането на целта се реализира, чрез методите на анализа, синтеза, дедукцията,
аналитичен, статистически, сценариите и др.
Ключови думи: биоземеделие, конвенционално земеделие, пшеница, съвместно отглеждане 1,
сценарии
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Bulgarian agribusiness has undoubtedly the potential for sustainable development. In
view of the benefits of organic agriculture, but also in the consideration of conventional agriculture,
it is important to find a balance between the two types of agricultural practices. This is necessary
ABSTRACT—
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Под „съвместно отглеждане“ за целите на статията имаме предвид отглеждането на конвенционална и
биопшеница в едно и също стопанство.
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because only by applying appropriate regulatory instruments and stimulating policies all possible
benefits can be derived, food security, healthy food, environmental protection, employment, etc.
The purpose of this article is to identify the main opportunities and prerequisites of the Bulgarian
agricultural development environment through broader application of organic agriculture
principles, taking into account the conventional methods. The achievement of the goal is realized
through the methods of analysis, synthesis, deduction, analytical, statistical, scenarios, etc.
Keywords: organic agriculture, conventional agriculture, wheat, joint farming, scenarios
_________________________________________________________________________________
1. Съвременни модели за развитие на земеделието в България
В миналото интензивното земеделие е било основен подход за осигуряване на
хранителните нужди на населението. То се е извършвало без да се съобразява в пълна
степен с използването на природощадящи практики, които да опазват земеделската земя.
Главната цел на този вид земеделие е била постигането на възможно най-високи добиви от
обработваните площи. Производителността на труда е била висока поради действието на
различни движещи фактори, но най-вече дължаща се на механизацията, автоматизацията,
използването на множество разнородни препарати за растителна защита и увеличаване на
добивите и др. Всичко това обаче носи и редица негативи Сред тях могат да се откроят
следните: висока степен на замърсяване и деградация на почвата, замърсена продукция,
която вреди на здравето на хората, икономическа нерентабилност, произтичаща от
изключително високото държавно субсидиране, което на практика се заплаща от
данъкоплатците и не на последно място води до липсата на свободни пазарни отношения,
при които всеки производител да търси и намира пазари за продукцията си при цени
каквито сам успее да си договори. Този тип интензивна земеделска дейност води до трудно
обратими вредни за околната среда въздействия. Това е така, защото не може да се разчита
само на естествените процеси за възстановяване на природата. Необходимо е преосмисляне
на прилаганите земеделски практики и промяна в отношението към компонентите на
земеделската система (почва, вода, ландшафт, биоразнообразие) (Николова, 2013). По този
начин макар и трудно, може да се намери баланс между производството, търсената печалба
и опазването на природните ресурси, които ние хората ползваме назаем от бъдещите
поколения
(Николова, Екологично устойчиво развитие на агрофирмата, 2013).
Устойчивото управление на съвременните земеделски стопанства е предпоставка за
балансирана икономическа и социална политика по отношение не само на околната среда,
но и за регионални конкурентни предимства и поддържане жизнеността на селските
райони
(Николова, Особености при управлението на растениевъдно земеделско
стопанство, 2013).
При съвременното конвенционално земеделие са налице процеси на намаляване на
интензивността. Въпреки това според нас те не са достатъчно застъпени в земеделската
практика. Всичко това води до логичното продължение на земеделското развитие, чрез пошироко разпространение на принципите и методите на биоземеделието. В тази връзка в
българските стратегически документи за развитие на земеделието и в частност на
биоземеделието са заложени следните стратегически цели (МЗХГ, 2013):
 Повишаване на броя на биопроизводителите и биопреработвателите, както и
постигане на по-висока ефективност и конкурентоспособност на производството по
българското биопроизводството;
 Постигане на по-добра разпознаваемост и по-високо търсене на българските
биопродукти на вътрешния и международния пазар;
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 Засилване на релацията между науката и практиката;
 Участие на всички заинтересовани страни в разработването на националните
политики и стратегии в сферата на биопроизводството.
Във връзка с гореизброените стратегически цели е важно да отбележим, че екип от
учени при многогодишно проучване, съпоставящо конвенционалното и биоземеделието, са
достигнали до извода, че биопроизводството е съпоставимо с традиционното. В резултат на
изследването са изведени следните ключови факти, които са сред водещите причини за
развитие на биоземеделието (Rodale Institutе, 2011):
 До известна степен съществува съответствие между добивите от органично и
конвенционално земеделие;
 В годините на суша органичното земеделие дава по-добри резултати от
конвенционалното. Това е така, защото процеса на възстановяването на подпочвените води
е по-бърз като в същото време оттичането на водите е редуцирано;
 Биологичното земеделие изгражда и повишава съдържанието на важни органични
вещества в почвата, което с течение на времето я прави още по-плодородна. При
конвенционалното земеделие не се осъществяват такива процеси;
 Биоземеделието употребява 45% по-малко енергия, което го прави по-ефективно;
 Парниковите газове отделяни при конвенционалното земеделие са с 40% повече;
 Биологично земеделие при наличието на определени обстоятелства може да бъде попечелившо от конвенционалното.
Може да се твърди, че в България добивите от производството на земеделски продукти
по бионачин все още не са достатъчно високи, т.е. не са постигнати оптимално възможните
количества на добиви спрямо площите отглеждани, чрез методите на биопроизводството.
Причините за това са различни по характер, но могат да бъдат обобщени в следните групи
(Фонданция за биологично земеделие Биоселена):
 немалка част от агробизнеса в сферата на биоземеделието осъществява дейността си с
минимална агротехника и/или съвременни подходи,
 малък брой биопроизводители търсят консултантски услуги и/или преминават
доброволни обучения;
 големите биопрозводители разчитат на собствен екип от агрономи и специалисти, но
ако те не са обучени в областта на биоземеделието, а по-скоро са експерти в
конвенционалното земеделие се достига до неоптимална продуктивност.
В България броят на земеделските биопроизводители бележи ръст през последните
години. Тенденцията е ясно очертана във фигура 1.

Фигура 1. Брой земеделски биопроизводители в България (Eurostat)
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Следва да се отбележи, че прилагането на по-ефективни практики в биоземеделието в
комбинация с нарастващия брой биоземеделци ще засили икономическите, социалните и
екологичните ефекти от органичният начин на производство в сектор земеделие в страната
ни.
В обхвата на биоземеделието се включват редица култури. За целите на настоящето
изследване ние разглеждаме пшеницата, защото от нея се произвежда най-широко
потребяваната в страната ни хранителна продукция, а именно хляб и хлебни изделия. В
България се произвеждат над два пъти повече зърно отколкото е вътрешното потребление
(CAPA, 2016). В този контекст нашето виждане е, че износът на пшеница може да бъде
намален с оглед на увеличаване на площите на отглежданата биопшеница. С оглед на
акцента върху ползите от биоземеделието, но и колебанието в добивите от него,
предлагаме запазване на конвенционалното отглеждане на пшеница, но в комбинация с
увеличаване на засетите площи с биопшеница. Страната ни има голям потенциал за
разгръщане на биопроизводството на пшеница, което се забелязва от данните на фигура 2.

Фигура 2. Годишни добиви, износ и вътрешно потребление на пшеница в България
(Разработено по Агростатистически Бюлетини на МЗХГ 2011-2016; Статистически данни на Food and
agriculture organization of the united nations; CAPA. Средносрочни предвиждания за развитието на избрани
култури от сектор зърно и маслодайни култури. 2016; собствени изчисления)

Същината на модела за развитие на агробизнеса с пшеница, които предлагаме, се
изразява в поставянето на акцента върху стимулиране не само на самостоятелното
биопроизводството, а на прилагане на подкрепящи мерки и за производители на пшеница,
които използват, както конвенционален, така и биометод. Целта е да не се налагат
евентуални бъдещи ограничения за производство само по единия или другия начин. В
същото време да бъдат стимулирани малките и средните производители на пшеница,
защото на-често биопроизводството се прилага от неголемите земеделски стопанства.
Моделът следва алгоритъма представен на фигура 3.
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Фигура 3. Модел за съвместно производство на пшеница в едно земеделско стопанство

Входната позиция на модела са реколтираните площи засети с пшеница в България и
делът на площите с биопшеница. В резултат на проучването на наличните официални
данни се получават следните резултати:
Таблица 1. Биоплощи и общ размер на площите с пшеница в ха
(по данни от Eurostat и собствени изчисления)
Видове заети площи
Биоплощи преминали сертификация и в
процес на сертификация
Общо площи
засети с пшеница

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

4 116

3 941

6 459

15 195

16 677

1 185 000

1 314 000

1 267 001

1 105 001

1 192 001

За разглеждания период площта на биопшеницата през 2016 година спрямо 2012 година
се е увеличила повече от четири пъти. Въпреки това тя все още заема незначителна част от
общия обем. За 2012 година е едва 0.35%, а през 2013 година дори се забелязва спад на
0.30%. След това през 2014 година делът на биопшеницата е 0.51% като за следващите две
години се увеличава почти три пъти, 2015 год. е 1.38%, а 2016 - 1.40% (фигура 4).
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Фигура 4. Биоплощи преминали сертификация и в процес на сертификация

Втората фаза от модела изисква съпоставяне на площите пшеница отглеждани по
конвенционален и бионачин на фирмено ниво. В зависимост от размера на обработваната
земеделска площ от единица земеделско стопанство съотношенията биват следните:
◙ При земеделско стопанство с използвана земеделска площ (ИЗП) до 10 дка,
отглеждащо пшеница, изхождайки от условието да се стимулира
биопроизводството, но да не се отрича конвенционалното приемаме, че
разпределението би могло да бъде в следното съотношение, 6 дка
конвенционално отглеждане и 4 дка биологично.
◙ При земеделско стопанство с ИЗП от 10 до 20 дка при увеличаване ролята на
биото и при запазване на значимостта на конвенционалното съотношението
се променя. То е 12 дка конвенционално и 8 дка био.
◙ При земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100 дка разпределението на
площите на съвместно отглеждане на пшеница има различен вид спрямо
горното. Шестдесет декара са заети от конвенционално, а 40 дка от био.
◙ При земеделско стопанство с ИЗП от 100 до 500 дка – 300 дка са
конвенционално, а 200 дка - био.
Третата стъпка от модела е извършване на предварителна финансово-икономическа
оценка, за да се откроят възможните приходи и разходи от съчетаването на
конвенционално и био отглеждане на пшеница на ниво бизнес единица.
Преди да пристъпим към извършване на необходимите калкулации в трета стъпка
приемаме следните допускания:
1. Изчисленията са извършени за прогнозен период от пет години, от които първите две
съвместно отглеждане в условията на преход към био;
2. Приели сме осреднен дисконтов процент 5%;
3. В приходите са включени продажната цена на тон произведена пшеница от единица
площ и субсидии;
4. В годишните разходите са включени: семена, обработка, тор, гориво за
селскостопанската техника, застрахователни разходи, сертификационни разходи,
препарати, разходи за труд.
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При земеделско стопанство с използвана земеделска площ (ИЗП) до 10 дка
първоначалните инвестиционни разходи са 5628 лв.2. След извършване на нужните
пресмятания достигаме до данните представени в таблица 2.
Таблица 2. Финансови параметри на съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП до 10 дка
Приходи/Разходи
Печалба

Конвенционално и био
производство в период на преход

Конвенционално и био
производство след прехода

I. Годишни приходи3 (лв.)

2585,1

3120,6

II. Годишни разходи (лв.)
III. Годишна печалба (лв.)

1564,0
1021,1

1564,0
1556,6

 вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ), равна на 5,7%;
 нетна настояща стойност (ННС), равна на 115,5 лева.
Положителните стойности на ВНВ и ННС показват, че инвестицията в съвместното
отглеждане на пшеница при земеделско стопанство с ИЗП до 10 дка е рентабилна.
При земеделско стопанство с ИЗП от 10 до 20 дка финасово-икономическите параметри
също са положителни. Те са представени в таблица 3.
Таблица 3. Финансови параметри на съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП от 10 до 20 дка
Приходи/Разходи
Печалба

Конвенционално и био
производство в период на преход

Конвенционално и био
производство след прехода

I. Годишни приходи (лв.)

5170,2

6241,2

II. Годишни разходи (лв.)

3128,0

3128,0

III. Годишна печалба (лв.)

2042,2

3113,2

 вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ), равна на 5,7%;
 нетна настояща стойност (ННС), равна на 231,1 лева.
Данните показват, че инвестицията в съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП от 10 до 20 дка е рентабилна.
Годишните приходи, разходи и печалба на земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100
дка след извършване на нужните изчисления са представени в таблица 4.
2

В първоначалните инвестиционни разходи са включени разходите за обучение на служителите, които по
данни от практиката са средно 250 лв. на човек. За площ 4 дка биопшеница сме приели че е необходимо
обучение на ръководния персонал на висше и средно ниво, както и на работниците за 10 човека.
3

Поради ежегодното определяне на размера на субсидиите съобразно подадените заявления за
подпомагане и наличните средства, за конвенционалното отглежданата пшеница сме заложили средно 30 лв.
на декар.
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Таблица 4. Финансови параметри на съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100 дка
Конвенционално и био
производство в период на преход

Конвенционално и био
производство в след
прехода

I. Годишни приходи (лв.)

25851

31205,8

II. Годишни разходи (лв.)

15722,0

15722,0

III. Годишна печалба (лв.)

10129,0

15483,8

Приходи/Разходи
Печалба

 вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ), равна на 8,6%;
 нетна настояща стойност (ННС), равна на 5636 лева.
Резултатите показват, че инвестицията в съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100 дка е рентабилна.
При земеделско стопнаство с ИЗП от 100 до 500 дка се открояват финансовите
параметри представени в таблица 5.
Таблица 5. Финансови параметри на съвместното отглеждане на пшеница при
земеделско стопанство с ИЗП от 100 до 500 дка
Приходи/Разходи
Печалба

Конвенционално и био
производство в период на преход

Конвенционално и био
производство в след прехода

I. Годишни приходи

129255,0

156029

II. Годишни разходи

79036,0

79036,0

III. Годишна печалба

50219,0

76993,0

 вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ), равна на 8,2%;
 нетна настояща стойност (ННС), равна на 25483,5 лева.
Изходните информация от фигура 5 показва, че инвестицията в съвместното отглеждане
на пшеница при земеделско стопанство с ИЗП от 100 до 500 дка е рентабилна.
Четвъртата стъпка от модела е анализ на чувствителността и преминаване към
съвместно производство, т.е конвенционално и био.
Предвид възможни бъдещи промени в Европейските земеделски политики и/или
националната ни политика в областта на земеделието по отношение на подпомагането,
както на конвенционалното, така и на биопроизводството на пшеница, считаме за
необходимо да проучим при каква промяна съвместното производство би останало
рентабилно. Регулациите и политиките в България са един от най-важните параметри,
които имат отношение към дейността на производителите. Пример, който затвърждава
необходимостта от такъв анализ е въвеждането на ограничаването в страната ни със
заповед на министъра на МЗХГ приемането на заявления за подпомагане по мярка 10
"Агроекология и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г., с
които се поема нов ангажимент (МЗХГ). По този начин се прилага анализ на
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чувствителността на съвместното отглеждане на пшеница, който показва каква е границата
на рентабилност при земеделските стопанства.
Таблица 6. Промени в субсидиите за биопроизводтво при съвместно отглеждане на пшеница в
земеделско стопанство с ИЗП до 10 дка
ВАРИАНТИ

Промени
Промяна в
субсидиите за
биопроизводство (%)
Вътрешна норма на
възвръщаемост (%)
Нетна настояща
стойност (лв.)

1

2

3

4

5%

10%

15%

20%

5,5

5,2

5

4,8

78,6

41,7

4,8

-32,2

Данните от Таблица 6 дават ясната представа, че прогресивното намаляване на
субсидиите за биопроизводство води до намаляване на вътрешната норма на
възвръщаемост и на нетната настояща стойност. Това неминуемо води до спад на
инвеститорския интерес. Очевидно е, че при вариант 4 от Таблица 6, ННС е с отрицателна
стойност. При отрицателни показатели никой земеделски производител не би вложил
средства в съвместно отглеждане на пшеница, независимо от високи социални и
екологични ползи от него.
При намаление на субсидиите в диапазона до -15% все още може да се говори за
финансово-икономически изгоди от отглеждането на пшеница по съчетан начин. Тази
граница е пределът, отвъд който земеделските стопани ще бъдат демотивирани да
отглеждат паралелно конвенционална и биопшеница.
Таблица 7. Промени в субсидиите за биопроизводтво при съвместно отглеждане на пшеница в
земеделско стопанство с ИЗП от 10 до 20 дка
ВАРИАНТИ

Промени
Промяна в субсидиите
за биопроизводство (%)
Вътрешна норма на
възвръщаемост (%)
Нетна настояща
стойност (лв.)

1

2

3

4

5%

10%

15%

20%

5,5

5,2

5

4,8

157,2

83,4

9,5

-64,3

Данните от Таблица 7 дават ясната представа, че прогресивното намаляване на
субсидиите за биопроизводство води до намаляване на вътрешната норма на
възвръщаемост и на нетната настояща стойност. Това неминуемо води до спад в интерес на
земеделските стопани. Очевидно е, че при вариант 4 от Таблица 7, ННС е с отрицателна
стойност. При тези стойности никой земеделски производител не би вложил средства в
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съвместно отглеждане на пшеница, независимо от високите социални и екологични ползи
от него.
При следващата площ, която разглеждаме, показателите, които получаваме след
извършване на необходимите калкулации са представени в таблица 8.
Таблица 8. Промени в субсидиите за биопроизводство при съвместно отглеждане на пшеница в
земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100 дка
ВАРИАНТИ

Промени
Промяна в субсидиите
за биопроизводство (%)
Вътрешна норма на
възвръщаемост (%)
Нетна настояща
стойност (лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

8,1

7,6

7,2

6,7

6,2

5,8

5,3

4,8

4897,4

4158,8

3420,2

2681,6

1943

1204,4

465,8

-272,8

Данните от Таблица 8 правят впечатление по отношение на спада на рентабилността до
отрицателни цифри едва при намаление на подпомагането с 80%. Това ни дава информация
за високата устойчивост и рентабилност за съвместно отглеждане на пшеница в земеделско
стопанство с ИЗП от 20 до 100 дка.
При съвместно отглеждане на пшеница в земеделско стопанство с ИЗП от 100 до 500 дка
икономическите показатели при промени в субсидиите са следните (таблица 9):
Таблица 9. Промени в субсидиите за биопроизводтво при съвместно отглеждане на пшеница в
земеделско стопанство с ИЗП от 100 до 500 дка
ВАРИАНТИ

Промени
1

2

3

4

5

6

7

Промяна в субсидиите
за биопроизводство (%)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Вътрешна норма на
възвръщаемост (%)

7,8

7,3

6,8

6,4

5,9

5,4

5

21790,6

18097,6

14404,6

10711,7

7 018,7

3 325,7

-367,2

Нетна настояща
стойност (лв.)

Отрицателната ННС едва във вариант 7 от таблица 9 очертава характеристики сходни на
тези при съвместно отглеждане на пшеница в земеделско стопанство с ИЗП от 20 до 100
дка, т.е. висока устойчивост за разлика от най-малките площи.
2. Място и условия за съвместно земеделие в България
Сред мерките предлагани от ЕК в областта на развитието на биоземеделието, но все още
недостатъчно развити е съвместно съществуване на биологичното и на небиологичното
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земеделие (Европейска комисия, 2014). Основният акцент се поставя върху
научноизследователска дейност и иновациите в областта на биологично земеделие. В този
контекст своето място намира нашата авторова методика за съвместяване на
конвенционално и биологично земеделие в рамките на отделните растениевъдни
стопанства. Това има своите ползи от икономическа, екологична и социална гледна точка.
Също така дава по-добри персепективи за развитие на биоземеделието.
От икономическа гледна точка ползи при такова съвместяване на горепосочените видове
земеделие се търсят и измерват с нивото на приходите от произведената продукция. Също
така и позиционирането на пазара спрямо конкуренцията. Всичко това обаче пряко
кореспондира със социалните и екологичните измерения, които трябва да се вземат
предвид при пристъпването към растениевъдство по смесен начин. Във връзка с това е
необходимо да отбележим, че доходът на средния български потребител е около 24% от
средния доход за ЕС. Относително голяма част от доходите се изразходва за храна, като
тези разходи възлизат на около 53,5% от общите разходи – това е 3 пъти по-високо,
отколкото средните еквивалентните разходи в ЕС които се равняват на 15 – 17,4%. Найясно очертаната тенденция на пазара на храни за последните години е въвеждането и
маркетинга на нови търговски марки биохрани. Потребителите развиват лоялност към
търговската марка и търсят марките като гаранция за добро качество. Местните хранителни
фирми също полагат усилия да насърчават местните търговски марки на чуждестранните
пазари. Основният фактор, движещ навлизането на храните с етикети за запазена марка в
България, е развитието във фаза зрялост на сектора за продажби на дребно. През
последните години българските потребители постепенно променят хранителните си навици
като избират по-здравословни и качествени храни. Потребителите показват силно
предпочитание към пресните, богати на витамини храни, както и към диетични или
здравословни храни. Поради тази нова тенденция, производители разширяват своята
продуктова гама с „активни“ или „цели“ храни (цели ядки, зародиш от пшеница и др.),
специализиран хляб и природосъобразни продукти. Развитието на земеделието бележи
тенденция към определяне на начина на производство (конвенционално и/или биологично)
спрямо промените в навиците на хранене на населението. (МЗХГ, 2006)
Във връзка с промяната на начина на мислене, хранителните навици и употребата на
земеделски продукти произведени, чрез прилагането на принципите на биоземеделието,
следва да се даде дефиниция за неговата същност. Най-разпространеното определение е
следното: „цялостна система за управление на производството, която насърчава и укрепва
устойчивостта на агроекосистемата, включително и биоразнообразието, биологичните
цикли и почвената биологична дейност. Тя поставя акцент върху използването на практики
за управление вместо входящи вложения извън стопанството, като взема под внимание
факта, че регионалните условия изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява
чрез използване, където е възможно, на агрономични, биологични и физикомеханични
методи, като противовес на използването на синтетични материали, за изпълнение на
определена функция в рамките на системата“ (FAO).
С оглед на прилагането на модела за съвместно производство на пшеница задължително
условие потенциалните ползватели да знаят, че преминаването към биоземеделие,
независимо дали са част от ИЗП или са цялата ИЗП, изисква преминаването през
определени стъпки, както за издаване на разрешение за контрол за спазване правилата на
биологичното производство, така и за включване на нов оператор (земеделски
производител, търговец и др.) в системата на контрол. Сертификацията е дейност, при
която независима оправомощена организация удостоверява, че предмета на сертификация
отговаря на изискванията на определени стандарти. Именно сертификацията е механизма,
който позволява на биопроизводителите да се отличават от земеделските стопани,
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използващи конвенционални методи по отношение на доказано по-високото качество на
биопродукцията. По този начин и потребителите получават гаранции за продуктите,
преминали процеса на сертификация и пълна информация за тяхното качество (Манолов &
Манолова, 2009).
Провежданата ОСП в рамките на ЕС намира отражение в прилаганите в България
регулации по отношение на селското стопанство като цяло. Реформите във водените
политики, които се провеждат на европейско ниво, касаят страната ни във висока степен
като член на ЕС. Това налага актуализирането и синхронизирането на нормативните ни
документи и стратегии. Сред тях е и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
По наше мнение е необходимо съобразяване с националните особености на страната ни, а
не механичното пренасяне на европейските норми в регулативните ни документи по
отношение на агросектора. Сред тези особености са ИЗП, структура на земеделските
стопанства, почвите, климата и т.н. В този контекст впечатление прави, че в действащата
ОСП 2014-2020 се предлагат разнородни мерки за подпомагане на земеделските
производители, които имат ефект върху един или друг аспект на селското стопанство.
Липсват обаче такива, които могат да бъдат наречени съвместни. Имаме предвид, че не е
предвиден механизъм за стимулиране на съвместно (по конвенционален и по бионачин)
отглеждане на едни и същи земеделски култури от даден земеделски производител. Това се
вижда и в националната ПРСР на България. След извършен анализ на мерките предлагани
от ПРСР достигаме до извода, че само част от тях са свързани в по-висока или по-ниска
степен с развитието на съвместно земеделие в България. Сред тези мерки попадат: М01
Трансфер на знания и действия за осведомяване; М02 Консултантски услуги, управление
на стопанство и услуги по заместване в стопанството; М04 Инвестиции във физически
активи; М06 Развитие на земеделските стопанства и предприятията; М10 Агроекологични
мерки и мерки във връзка с климата; М11 Биологично земеделие; М16 Сътрудничество.
Поради това се забелязва необходимост от прилагането на нова мярка, а именно такъв,
която ще синтезира в себе си ефектите от всички досегашни, респективно, чрез
кумулативния си ефект ще довело до по широкото използване на методите на
биоземеделието. Това от своя страна, при ефективното прилагане на мярката, ще даде
достатъчни основания на България да бъде поставена сред страните имащи сериозен
напредък в развитието и стимулирането на агросектора и селските райони в страната ни.
Ползите от прилагането на т.нар. нова мярка на национално равнище ще са социални,
екологични и икономически. Прилагането на нова мярка в ПРСР и промяната в мисленето
са ключ към развитието на съвместно земеделие в България. Поради тази причина в
настоящата статия разработваме възможни сценарии за бъдещето развитие на съвместното
отглеждане на пшеница. Те се реализират чрез използване на модела за съвместно
производство на пшеница. Също така биха позволили да се разгледат предварително
вероятните ефекти от прилагането на някои от тях.
3. Сценарии за бъдещо развитие на съвместното отглеждане на пшеница в
България
За изготвянето на оценка на възможните последствия от симбиозата между
конвенционално и биологично отглеждане на пшеница, се прилага методът на сценарийния
анализ. Сценариите са набор от хипотетични взаимосвързани събития, позволяващи
конструирането на възможни вериги от причинно-следствени връзки, позволяващи
извличането на възможни решения на дадените ситуации (Durance & Godet, 2010).
Методът на сценариите има водещо значение при прогнозиране на процеси и бъдещи
състояния, които са нови за обществото и е необходимо да се определят тенденции на
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развитие. Важността на сценарийния подход в плановата дейност се определя от
възможността, на базата на разработени сценарии, по-лесно да се премине от текущото
състояние към желаното бъдеще. (Павлов, 2014)
Ето защо като възможни перспективи при съвместното отглеждане на пшеница
разглеждаме три основни сценария:
 Оптимистичен сценарий (сценарий, ориентиран към прилагане и увеличаване на
съвместното производство на пшеница);
 Песимистичен сценарий (сценарий, ориентиран към прилагане на съвместното
производство на пшеница, но без подпомагане);
 Реалистичен сценарий (сценарий, ориентиран към прилагане на съвместното
производство на пшеница, но с намаляване на подпомагането до определена степен).
3.1.

Оптимистичен сценарий

При оптимистичния сценарий се предполага въвеждането на механизма за съвместно
производство и неговото по-широко разпространение. Това ще доведе до значително
увеличаване на използваните земеделски площи за отглеждане на биопшеница. Всичко
това следва да се реализира чрез провеждането на устойчиви национални политики
отразени в дългосрочна и стабилна стратегия за развитие.
Броят на земеделските стопанства с ИЗП, попадаща в границите до 10 дка и от 10 до 20
дка, отглеждащи пшеница в България за периода 2005-2016 г. бележи значителен спад. От
друга страна за същия период стопанствата в земеделската сфера с ИЗП от 20 до 100 дка
нарастват с леки темпове. При земеделските стопанства с ИЗП с площ от 100 до 500 дка се
наблюдава значителен темп на увеличаване.
Таблица 10. Брой земеделски стопанства с ИЗП до 10 дка и от 10 до 20 дка, от 20 до 100 дка,
от 100 до 500 дка
(Разработена на база данни от Евростат и собствени изчисления)
Година
2005
2007
2010
2013
2016

Брой земеделски
стопанства с площ до 10
дка и от 10 до 20 дка
456 620
417 390
294 960
183 640
137 730

Брой земеделски
стопанства с площ от
20 до 100 дка
10 440
10 060
10 730
10 880
10989

Брой земеделски
стопанства с площ от
100 до 500 дка
1 330
1 630
3 060
3 410
4 808

С оглед на увеличаване на производството на биопшеница на територията на страната
ни, чрез прилагането на авторовия ни модел на съвместно производство ще пристъпим към
анализ на възможното оптимистично бъдещо сценарийно развитие, което залага на
възможно най-широко прилагане на съвместно производство на пшеница. Това не отрича
възможността за развитие на земеделски стопанства използващи само биометоди.
При прилагана на модела за съвместно отглеждане на пшеница спрямо броя на
земеделските стопанства с ИЗП отглеждащи пшеница до 10 дка и от 10 до 20 дка, от 20 до
100 дка, от 100 до 500 дка през 2016 г. се получават следните изходни данни:
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Таблица 11. Промени в субсидиите за земеделските стопанства с ИЗП отглеждащи пшеница до 10 дка и
от 10 до 20 дка, от 20 до 100 дка, от 100 до 500 дка
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП до 10 дка и от 10 до 20 дка
Стойност на
Надбавка 20%
Крайна стойност на
субсидията
към субсидията
субсидията
в период на преход на
определени площи към
556 лв./ ха
111,2 лв./ ха
667,2 лв./ ха
биопроизводство
(4 дка и 8 дка)
Биопроизводство
329 лв./ ха
65,80 лв./ха
394,80 лв./ха
(4 дка и 8 дка)
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП от 20 до 100 дка
Стойност на
Надбавка 10%
Крайна стойност на
субсидията
към субсидията
субсидията
в период на преход на
556 лв./ ха
55,6 лв./ ха
611,6 лв./ ха
определени площи към
биопроизводство (40 дка)
Биопроизводство (40 дка)
329 лв./ ха
32,90 лв./ха
361,90 лв./ха
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП от 100 до 500 дка
Стойност на
Надбавка 5% към
Крайна стойност на
субсидията
субсидията
субсидията
в период на преход на
определени площи към
556 лв./ ха
27,8 лв./ ха
583,8 лв./ ха
биопроизводство (200 дка)
Биопроизводство (200 дка)
329 лв./ ха
16,45 лв./ха
345,45 лв./ха

Данните от таблица 11 изискват да разгледаме промяната в НСН и ВНВ.
Таблица 12. Промени в НСН и ВНВ

Размер на ИЗП
Вътрешна
норма на
възвръщаемост
(%)
Нетна
настояща
стойност (лв.)

Стойности на икономическите
показатели при стандартно
субсидиране
От 100
До 10 От 10 до От 20 до
до 500
дка
20 дка
100 дка
дка

Стойности на икономическите
показатели при допълнително
субсидиране
От 100
До 10
От 10 до От 20 до
до 500
дка
20 дка
100 дка
дка

5,7

5,7

8,6

8,2

6,6

6,6

9

8,4

115,5

231,1

5636

25
483,5

263,3

526,5

6374,6

27 330,0

От така получените резултати за НСН и ВНВ (табл. 12) се налага извода, че след
прогнозния пет годишен период може да се пристъпи към постепенно намаляване или
премахване на допълнителното субсидиране. Това ще спомогне за намаляване на тежестта
върху крайния потребител. В същото време се предполага, че както в земеделските
производители, така и в потребителите ще е налице изградено мислене, водещо към
употребата на здравословни продукти, при чието производство са използвани
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природощадящи практики, каквито се прилагат при отглеждането на пшеница по
бионачин. Ето защо би могло да се премине към цялостно съвместно отглеждане на
пшеница във всички земеделски стопанства, независимо от размера на ИЗП.
Ползите от разглеждания сценарии са следните:
 Увеличаване на площите биопшеница;
 Постепенно преминаване на всички земеделски стопанства, отглеждащи пшеница по
конвенционален начин към прилагане на съчетания метод;
 Засилване на ролята на земеделските производители за опазване на околната среда;
 Социални ефекти като създаване на заетост и опазване на човешкото здраве.
В продължение на оптимистичния сценарий могат да бъдат направени някои
допускания, които биха довели до преминаване към сценариино развитие, допускащо
пълно преминаване към пшеница отглеждана по биологичен начин. В този контекст могат
да бъдат направени следните изчисления:
 Към 2016 г. общият размер на площите засети с пшеница в България е 1192001 ха;
 Към същата година биоплощите пшеница преминали сертификация и в процес на
сертификация са 16677 ха;
 За периода от 2012 г. до 2016 г. средният темп на растеж на площите заети с пшеница
в процес на биосертификация или преминали този процес е 51,16%.
След извършване на необходимите изчисления достигаме до извода, че при прилагане
на модела за съвместно производство на пшеница, може хипотетично да се твърди, че през
2025 г. площите биопшеница ще надхвърлят размера на тези заети с конвенционално
отглеждана пшеница (вж. Фигура 5).

Фигура 5. Нарастване на площите заети от биопшеница

От фигура 5 е видно, че спрямо засетите през 2016 г. общо площи с пшеница,
произвежданата по бионачин ще заема повече от половината. В резултат на съвместното
производство на пшеница. Възможни пътища за развитие след 2025 г. в страната ни са
задържане на това равнище или продължаване към пълно преминаване към биопшеница.
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Фигура 6. Отглеждане на пшеница само по бионачин

При пълно преминаване към биопшеница хипотетичният резултат е, че към 2027 г. е
възможно всички площи засети с пшеница да се отглеждат по бионачин. Както вече беше
установено в настоящата статия, страната ни потребява по-малко пшеница, отколкото
произвежда. Поради това, ако в бъдеще се премине изцяло към биоземеделие, вероятността
от недостиг на храна, поради по-малките добиви при органичното земеделие, ще бъде
сведена до минимум.
3.2.

Реалистичен сценарий

При този сценарий националната стратегии и политики за регулиране и стимулиране на
агробизнеса в България са насочени към прилагане на метода на съвместно отглеждане на
пшеница, но при поетапно намаляване на субсидиите.
Идеята е, че при съвместното отглеждане на пшеница стопанствата имат вече натрупан
земеделски опит, макара и в конвенционалното земеделие. Те също така разполагат с
определени капитали, които да инвестират в биопроизводство и не на последно място се
предполага, че възоснова на установените си вече пазарни отношения по-лесно ще намерят
пазар за биопшеницата си. Ето защо разглеждаме следното примерно намаление на
субсидирането, което е съобразно големината на ИЗП, т.е. при по-малките стопанства е помалко, а при по-големите повече, но при запазване на положителната рентабилност:
Таблица 13. Намаление на субсидиите
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП до 10 дка и от 10 до 20 дка
Стойност на
Намаление на
Крайна стойност на
субсидията
субсидията 10%
субсидията
в период на преход на
определени площи към
556 лв./ ха
55,6
500,4
биопроизводство (4 дка и 8
дка)
Биопроизводство (4 дка и 8
329 лв./ ха
32,9
296,1
дка)
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Таблица 13. продължение
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП от 20 до 100 дка
Стойност на
Намаление на
Крайна стойност на
субсидията
субсидията 20%
субсидията
в период на преход на
определени площи към
556 лв./ ха
111,2
444,8
биопроизводство (40 дка)
Биопроизводство (40 дка)
329 лв./ ха
65,8
263,2
Земеделски стопанства отглеждащи пшеница с ИЗП от 100 до 500 дка
Стойност на
Намаление на
Крайна стойност на
субсидията
субсидията 25%
субсидията
в период на преход на
определени площи към
556 лв./ ха
139
417
биопроизводство (200 дка)
Биопроизводство (200 дка)
329 лв./ ха
82,3
246,7

При така получените резултати в таблица 13 в реалистичния сценарий се предполага
стимулиране на съвместното производство на пшеница, но не чрез големи финансови
средства, а минимални такива, които позволяват поддържане на печалбата на определени
равнища. По–скоро се разчита на осъзнатост относно необходимостта от биоземеделието, а
самите доходи на отглеждащите пшеница по съчетан начин да се формират основно от
цените, на които търгуват продукцията си.
Таблица 14. Икономически показатели при стандартно и при намалено субсидиране

Размер на ИЗП

Стойности на икономическите
показатели при стандартно
субсидиране
От 100
До 10
От 10 до
От 20 до
до 500
дка
20 дка
100 дка
дка

Стойности на икономическите
показатели при намалено субсидиране
До 10
дка

От 10 до
20 дка

От 20 до
100 дка

От 100
до 500
дка

Вътрешна
норма на
възвръщаемост
(%)

5,7

5,7

8,6

8,2

5,2

5,2

7,6

7,3

Нетна
настояща
стойност (лв.)

115,5

231,1

5636

25
483,5

41,7

83,4

4 158,8

18 097,6

Реалистичният сценарий ще доведе до прилагане на модела за съвместно производство
на пшеница. Вероятността това да е повсеместно е малка.
3.3. Песимистичен сценарий
Сценарият, изключващ субсидиране на биопроизводството, предполага, с оглед на
икономически интереси, запазващи статуквото на конвенционалното земеделие, да се
ограничи до минимум или напълно прекрати подпомагането на земеделските
производители на биопшеница. В дългосрочен план при това положение съществува
реална опасност от прекратяване на биопроизводство. Някои рестриктивни регулативни
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мерки в България, като например спирането на приемането на заявления за подпомагане по
мярка 10 "Агроекология и климат" и мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020
г., с които се поема нов ангажимент (МЗХГ), води до ограничаване на растежа в сектора на
биоземеделието. В този смисъл от една страна, при прекратяване изцяло на субсидирането
растеж няма да има не само в съвместното отглеждане на пшеница, а и в самостоятелните
биоземеделски стопанства. От друга страна е голяма вероятността част или всички
съществуващите стопанства, които отглеждат биопшеница да прекратят биодейността си.
Всичко това касае също така и биоземеделието в България като цяло.
При анализ на чувствителността по отношение на спирането на биосубсидиите, се
получават следните изходни данни за чувствителността на инвестициите в съвместно
отглеждане на биопшеница:
Таблица 15. Чувствителност на инвестициите
Размер на ИЗП

До 10 дка

От 10 до 20 дка

От 20 до 100 дка

От 100 до 500 дка

Вътрешна норма
на
възвръщаемост
(%)

1,3

1,3

3,9

3,5

Нетна настояща
стойност (лв.)

-623,0 лв.

-1 246,1 лв.

-1 750,0 лв.

-11 446,1 лв.

При параметрите от таблица 15 никои земеделски инвеститор не би насочил средства,
време и усилия за реализиране на биопроизводство на пшеница. Това ще доведе до
значително свиване на сектора на биоземеделието. Ето защо ще се наложи промяна на
водените национални политики и прилаганите регулации, но те вероятно ще са
ненавременни и ще бъдат нужни значителни усилия за преодоляване на негативите.
Заключение
В резултат на получените данни от изследването, може да се каже, че съществуват
перспективи за развитие на биологичното земеделие в страната ни. Немалка част от
земеделските производители са се насочили към биологичното производство. Целта на
настоящата статия е напълно постигната, което се изразява в очертаните възможности и
предпоставки на средата за развитие на земеделието в България посредством по-широкото
прилагане на принципите на биоземеделието, при отчитане и на конвенционалните
способи.
Разгледаните сценарии очертават възможни пътища за бъдещето развитие на
биопроизводството в България. Оптимистичният сценарий залага основно на съвместното
отглеждане на пшеница, а в даден момент би могло да се премине изцяло към
биопроизводство. С оглед, обаче на значителните ресурси, които са необходими, както и
необходимостта от значителна промяна в мисленето би бил трудно реализируем.
Песимистичният дава представа за евентуални негативни тенденции в българския аграрен
сектор. Като най-изпълним към настоящия момент се очертава реалистичния сценарии.
Това виждане се налага, защото биопроизводството има важна роля за опазването на
околната среда и човешкото здраве, но предвид спецификата си (неизползване на
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изкуствени препарати, торове и т.н.) не може да осигури достатъчно висока
продоволствена производителност, както конвенционалното производство.
Производството на биологични продукти е скъпо начинание, за което бъдещият
биопроизводител трябва да има ясна визия за ползите от него и възможностите за
подпомагане на начинанието му.
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