
        

 

 

 

 

ОБОСНОВКА 

към предложение за подпомагане на земеделски стопани по Временната рамка за 

мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния 

епидемичен взрив от COVID-19 

 

 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки за ограничаването ѝ доведе до 

отрицателен ефект върху световните икономики, което рефлектира силно и върху 

селскостопанския сектор, създавайки огромна заплаха за устойчивостта му. 

Въведените противоепидемични мерки, чиято цел е да се ограничи максимално 

разпространението на заболяването COVID-19 и овладяване на епидемията, доведоха до 

различни по характер забрани и ограничения, които въздействаха пряко върху нормалното 

функциониране на селскостопанския сектор в страната и го изправиха пред предизвикателства, 

свързани с неговата икономическа устойчивост. 

Едни от най-сериозно засегнатите от пандемията продължават да бъдат малките и 

средните предприятия (МСП), заети в първичното производство на земеделски продукти, които 

са изправени пред редица предизвикателства, от които най-сериозно очертаващото се е 

невъзможността да покриват значително нарасналите си производствени разходи. Освен 

завишените разходи е налице и проблем с намалената ликвидност на активите и финансова 

автономност. Съвкупността от тези проблеми оказва негативен ефект върху тяхната финансова 

ликвидност и е предпоставка за невъзможност за адекватно посрещане на формиращи се в 

текущ и краткосрочен план задължения. 

Това би оказало отрицателно въздействие върху тяхното икономическо състояние в 

средносрочен и дългосрочен план. 

От една страна, затвореният в началото на пандемията канал за реализация на 

земеделска продукция HORECA и работещ с намален оборот, доведе до намаляването на 

консумацията на основни хранителни продукти – мляко, сирене, месо, плодове, зеленчуци и 

др., което от своя страна възпрепятства и реализацията на произведената продукция. 

От друга страна, създалите се затруднения в доставките на необходимите суровини за 

производство, както и нарастващият недостиг на работна ръка за извършването на основните 

дейности в сектора доведе до нарушаване на процесите на производство и преработка на 

селскостопански продукти и до повишаване на разходите за производство през 2021 г.  

 

 

Пряко негативно отражение на мерките, свързани с COVID-19 върху земеделските 

стопани в секторите животновъдство и производство на плодове и зеленчуци, 

маслодайна роза и ориз 



 

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 

на COVID- 19, с Решение на Народното събрание на Република България беше обявено 

извънредно положение, което продължи два месеца (от 13.03.2020 г. до 14.05.2020 г.). От 

14.05.2020 г. до края месец март на 2022 г. в страната е в сила извънредна епидемична 

обстановка. 

От 13.03.2020 г. до настоящия момент на територията на Република България започна 

въвеждането (със заповеди на министъра на здравеопазването) на редица противоепидемични 

мерки. Една от мерките е преустановяване на посещенията на ресторанти, сладкарници, 

заведения за бързо хранене за период от два месеца. След този период на пълно затваряне на 

ресторантьорския сектор, първоначално се разрешиха посещенията само на откритите площи на 

заведенията за хранене, а след това и посещения, но до определен капацитет на заведението и 

до определен час. Друга мярка беше затварянето на кооперативните пазари за определени 

времеви периоди, съвпадащи с пиковете на пандемията. Тези мерки доведоха до намаляване на 

консумацията на първични селскостопански продукти. 

 Мерките, свързани с ограничаване на предвижването доведоха до нарушаване на 

нормалното функциониране на цялата верига на доставка на храни и суровини, в т.ч. и в 

земеделския сектор. Тези мерки рефлектираха и върху състоянието на работната ръка в 

земеделските стопанства, като доведоха до недостига ѝ, което също се отрази негативно върху 

дейността на фермерите в страната.  

Затварянето на водещи пристанища и летища в световен мащаб и намаленият капацитет 

на товарните превози доведоха до предизвикване на сериозни смущения, както във 

функциониране на действащите вериги на доставки, така и върху вноса и износа на 

селскостопански стоки и храни, водейки до невъзможност за реализация на произведена вече 

продукция, в изпълнение на сключени договори за доставка. Що се касае до нарушените 

канали за дистрибуция на произведена продукция в страната, следва да се отбележи, че 

реализацията на готовата продукция на вътрешния пазар също бе трудно осъществима, в 

резултат на което голяма част от супермаркетите в страната не бяха в състояние да  зареждат 

бързо продукция след безпрецедентно увеличаване на търсенето поради нарасналото 

потребление. 

Поради разрастването на пандемията един от основните източници на реализация на 

земеделската продукция, какъвто е туристическия бранш отчита спад на туристи. Отложен старт 

на летния туристическия сезон, последван от слаб зимен сезон в съчетание с отказани заявени 

почивки от чужди туроператори, лишиха фермерите от основен източник за потребление на 

реализираната от тях  продукция. 

В резултат от формиралата се рецесия на световно и национално ниво бяха 

идентифицирани изброените по-горе проблеми на земеделския сектор в страната - затруднено 

снабдяване с регулярни доставки на основни суровини за производство, ръст на 

производствените разходи, което от своя страна формира негативен тренд на покачване на 

потребителските цени. 



Най-драстично кризата намери отражение върху производството на продукти от 

първичното селскостопанско производство, които се отличават с висока трудоемкост и с кратък 

срок за реализация и съхранение, като плодове и зеленчуци, маслодайна роза, месо и млечни 

продукти.  

Най-драстично повишаване на разходите за производство спрямо 2020 г. се отчита през 

четвъртото тримесечие на 2021 г., като земеделските стопани - животновъди са принудени да 

продължат да влагат все по-скъпи фуражи за изхранването на животните си, да използват 

ветеринарномедицински препарати със завишени цени, което намира отражение върху 

увеличените разходите за производство и води до покачване на себестойността на 

произведената продукция. 

При земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, зеленчукови култури,  

маслодайна роза и ориз и през последното тримесечие 2021 г. също е налице ръст в цените на 

основните производствени компоненти, като минерални торове и препарати за растителна 

защита.  

Наред с увеличението на горепосочените разходи продължава да се отчита и ръст на 

консумативите свързани с първичното производство, като разходите за ток, вода, отопление и 

горива. 

Същевременно, цените на селскостопанските продукти са силно зависещи от редица 

фактори, като търсене и предлагане на пазара, обем на производство, разходи за производство, 

както и от доходите на потребителя, което не дава възможност за своевременна реакция на 

възникнали внезапни сътресения на пазара. 

Земеделските стопани продължават да бъдат изправени пред изключителни трудности в 

осъществяване на основната си  дейност и докато стопаните в сектори „Плодове и зеленчуци“ и 

„Животновъдство“ и производителите на маслодайна роза бяха подпомогнати за част от 

увеличението на разходите през 2021 г., то други земеделски култури, като оризът, не 

получиха подпомагане за осигуряване на ликвидност, което само по себе си води до  риск от 

фалити в краткосрочен план или до свиване на съществуващото производство. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) общият индекс на разходите за 

производство на цените на стоките и услугите, влагани в селскостопанското производство за 

четвърто тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г., е 124,9. Повишението на цените с 24,9 % 

оказва пряко негативно влияние върху дейността на земеделските стопанства и тяхното ниво на 

стабилност и ликвидност. 

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското 

стопанство за четвъртото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 26.6 % спрямо същото тримесечие 

на предходната година и със 24,9 % спрямо 2020 година. През четвъртото тримесечие на 2021 

г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и 

посадъчния материал – с 8,9 %, електроенергията и горивата – с 30,5 %, минералните торове – 

с 114 %, продуктите за растителна защита – с 6,5 %, ветеринарномедицинските продукти – с 

1,7 % и фуражите – с 17,9 %. През четвърто тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. е отчетено 

повишение в цените на: посевния и посадъчния материал – с 5,4 %, електроенергията и 



горивата – с 26,2 %, минералните торове – с 105,3 %, продуктите за растителна защита – с 4,4 

%, ветеринарномедицинските продукти – с 2,5 %, и фуражите – с 20,3 %. 

 

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО ЗА  ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. (INPUT I) 

№ 

по 

ред 

Показатели Връзки 

Индекси при база: 

2015=100 

съответно 

тримесечие 

на 

предходна 

година = 

100 

предходна 

година=100 

1 Общо 1=2+3+4+10+14+ 

15+18+19+20 

123.7 126.6 124.9 

2 Посевен и посадъчен 

материал 

2 107.7 108.9 105.4 

3 Електроенергия; горива и 

други 

3 114.0 130.5 126.2 

4 Минерални торове 4=5+9 195.2 214.7 205.3 

5 Преки торове 5=6+7+8 196.4 216.0 206.3 

6 Азотни торове 6 216.3 225.9 218.5 

7 Фосфорни торове 7 135.2 186.4 161.5 

8 Калиеви торове 8 76.7 153.5 151.6 

9 Смесени торове 9 148.2 162.6 163.0 

10 Продукти за растителна 

защита 

10=11+12+13 96.5 106.5 104.4 

11 Фунгициди 11 96.8 95.8 95.2 

12 Инсектициди 12 102.1 123.1 110.4 

13 Хербициди 13 95.1 108.6 108.7 

14 Ветеринарномедицински 

продукти 

14 115.5 101.7 102.5 

15 Фуражи 15=16+17 128.0 117.9 120.3 

16 Преки фуражи 16 134.1 122.1 125.6 

17 Смесени фуражи 17 124.7 115.7 117.5 

18 Поддръжка и ремонт на 

превозни средства 

18 122.5 104.6 105.6 

19 Поддръжка и ремонт на 

селскостопански сгради 

19 117.7 109.0 109.6 

20 Други стоки и услуги 20 117.0 103.9 104.9 

Източник: НСИ 

 

 

 

 



 

Сектори „Животновъдство“ (едри и дребни преживни животни) и „Пчеларство“ 

Увеличението на разходите за производство за всяко отделно направление представлява 

произведението между производството (в тона) и разликата между средните разходи за 

производство на единица продукция (лева/тон) през 2021 и средните разходи за производство 

на единица продукция 2020 г. Средните разходи за производство на единица продукция 

(лева/тон) през 2020 г. са определени на база експертна оценка - данни на „САПИ“ ЕООД. А 

тези за 2021 г. са актуализирани с индекси на НСИ (124,9) на цените на стоки и услуги за 

текущо потребление в селското стопанство за четвърто тримесечие на 2021 г., което 

представлява увеличение на разходите с 24,9 %. 

Изчислено по този начин общото увеличение на разходите за производство в животновъдството 

(мляко, месо, пчелен мед) възлиза на близо 220 млн. лв. 

                                                             

Сектор Плодове  и зеленчуци, маслодайна роза и ориз 

Увеличението на разходите за производство за всяко отделно направление представлява 

произведението между производството (в тона) и разликата между средните разходи за 

производство на единица продукция (лева/тон) през 2021 и средните разходи за производство 

на единица продукция 2020 г. Средните разходи за производство на единица продукция 

(лева/тон) през 2020 г. са определени на база експертна оценка - данни на „САПИ“ ЕООД. А 

тези за 2021 г. са актуализирани с индекси на НСИ (124,9) на цените на стоки и услуги за 

текущо потребление в селското стопанство за четвърто тримесечие на 2021 г., което 

представлява увеличение на разходите с 24,9 %. 

Изчислено по този начин общото увеличение на разходите за производство на плодове  и 

зеленчуци, маслодайна роза и ориз възлиза на близо 130 млн. лв. 

Потенциалният брой на земеделските стопани, отглеждащи едри и дребни преживни 

животни (крави, биволи, овце, кози), пчелни семейства, както и производителите на плодове и 

зеленчуци, маслодайна роза и ориз е над 50 000.  

 Сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“ бяха подпомогнати за част от 

увеличението на разходите (от 7,7 %.) за първично селскостопанско производство за второто 

тримесечие на 2021 г. Подпомогнати бяха и производителите на маслодайна роза. След второто 

тримесечие на 2021 г. се запазва негативният тренд на покачване на разходите в процеса на 

производство, което особено осезаемо бележи ръст през четвъртото тримесечие  на 2021 г., 

достигайки близо 24.9%. С оглед създалата се ситуация, голяма част от земеделските стопани 

са изправени пред риск от невъзможност за покриване на тези разходи и нормално 

икономическо функциониране, поради което е необходимо те да бъдат допълнително 

компенсирани чрез прилагане на нова мярка, при спазване на условията на Временната рамка 

за мерки за държавна помощ. С цел избягване на възможността за формиране на 

свръхкомпенсация, администраторът на помощта ще следи земеделските стопани да бъдат 

подпомогнати до максимално допустимия размер от увеличението на разходите за първично 

селскостопанско производство, вкл. и за натрупване на помощта с други помощи за същите 

разходи. 


