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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

ГЛАВА 7 
 

Земеделие – Обща селскостопанска политика и 
развитие на селските райони 
Република България отчита приключването на преговорите за членство с десетте 
държави, които са част от петото поред разширяване на Европейския Съюз. 
Като се вземат предвид резултатите от тези преговори, така както са отразени в 
Договора за Присъединяването на Република Чехия, Република Естония, Република 
Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, 
Република Полша, Република Словения и Република Словакия към Европейския 
Съюз,  
Република България, като част от същия този процес на разширяване, заявява своето 
искане по време на преговорите за присъединяване към страната ни да бъдат 
прилагани същите основни принципи и подходи по отношение на финансовите аспекти 
на глава 7 “Земеделие”, във връзка с прилагането на инструментите за регулиране на 
предлагането, директните помощи и други схеми за премии включени в Общата 
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, както и по отношение на разпределението на 
помощи за селските райони финансирани от ФЕОГА. Тези принципи и общият подход 
трябва да бъдат прилагани по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното 
третиране на България спрямо десетте нови държави-членки през 2007г., като се 
взимат предвид условията на членство в областта на земеделието, които се отнасят 
до тези страни по времето, когато България се присъедини към ЕС, както и всички 
промени и реформи, които вече ще са факт в този момент по отношение на 
съответните достижения на правото на ЕС (acquis).  
Република България отчита влизането в сила през 2003 г. на базовото 
законодателство за реформи в Общата селскостопанска политика на ЕС и приема 
това ново законодателство по Глава “Земеделие” и поема ангажимента да 
предприеме необходимите мерки за навременното му прилагане на нейната 
територия. С оглед на заключенията на Европейските съвети от Солун (2003) и 
Брюксел (2003), определящи, че преговорите с България ще бъдат приключени на 
същата база и принципи, които са приложени към десетте присъединяващи се страни, 
както и съгласно декларираното намерение на Комисията в Стратегическия документ 
на ЕК от 5.11.2003 г., да изготви предложение за финансовите аспекти на 
присъединяването на България към ЕС, базирано на същите принципи и методология, 
разработени за преговорите с десетте присъединяващи се страни, Република 
България продължава да се позовава в позицията си на законодателството, изменено 
или отменено с приемането на реформата на Общата селскостопанска политика. 
На базата на новото acquis, Република България би желала да се възползва от 
новосъздадените с реформата на ОСП схеми на подпомагане. 
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ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ 
Европейски Фонд за Гарантиране и Ориентиране на 
Земеделието  (EAGGF) 
1. СЕКЦИЯ ГАРАНТИРАНЕ (РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EC) 1259/99) 
Единно плащане на база площ (Регламент на Съвета (EC) 1259/99, член1b) 
Република България желае да има възможност да замени плащанията по схемите за 
подпомагане, посочени в Чл.1 от Регламент 1259/99 за период от 5 години с единно 
плащане. Република България желае условията за изчисляване, допълване от 
националния бюджет и мониторинг на единното плащане на база площ да се прилага 
по същите правила и нива на финансиране както за 10-те нови страни членки през 
2007.   
2. Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) 
(Регламент на Съвета (EC) No 3508/1992) 
Идентификационна система за земеделски парцели (Регламент на Съвета (EC) No 
3508/1992, член2b) 
Към настоящия момент в МЗГ е реализиран проект по ФАР BG 9812-01 “Помощ за 
развитието на пазара на земя в България” (както е отбелязано в CONF-BG 56/02). В 
резултат от проекта, в МЗГ и 28-те Областни дирекции “Земеделие и гори” беше 
доставен хардуер и основен ГИС софтуер (Географска информационна система). Въз 
основа на ГИС софтуера беше разработена информационна система за земеделски 
земи АЛИС. Целта на проекта е конвертирането на цялата база данни на наличните в 
МЗГ цифрови модели на картата на възстановената собственост върху земеделските 
земи, както и горите и земите в горския фонд в единна географска база данни. Към 
настоящия момент на ниво на 28-те Областни дирекции (ОД) “Земеделие и гори” се 
извършва първото въвеждане на бази данни, съставени от георгафска и атрибутивна 
информация за реституирането на земеделски земи и гори на собствениците им. 
Всички земеделски парцели са дигитализирани. Регистрите на базите данни са 
изпратени в МЗГ за провеждане на следващи тестове и централизирано въвеждане на 
данни в базата. Данните от дигиталните модели на картата на възстановената 
собственост на земеделска земя, която включва  основна информация за 
местонахождение, собственост, вещни права и други земеделски и горски права, вече 
са въведени в АЛИС от 28-те ОД “Земеделие и гори”. Данните ще бъдат въведени в 
централния сървър към МЗГ. Сега е възможно да се направят определен брой 
справки, баланси и статистически извадки с наличната база данни.  
Данните периодично ще се актуализират на регионално ниво от фирмите, отговарящи 
за поддържане на системата, въз основа на сключени договори с МЗГ. Областните 
дирекции “Земеделие и гори” и МЗГ ще наблюдават и контролират дейността на 
фирмите по поддръжка. 
Предвижда се да се одобри нов ФАР проект 2004-2006 (очаква се Финансовия 
меморандум да се подпише през декември 2004г.), чрез който България ще постигне 
следните цели: 

• Разширяване и развитие на ГИС – АЛИС, разработени по проект на ФАР BG 
9812-01, с нови функционални приложения (модули), съдържащи 
допълнителни специализирани данни относно: карти на почвената покривка, 
трайни насаждения, хидро-мелиоративен фонд, ползване на имотите, засети 
площи по култури, данни за ползвателите на земеделските имоти. 

• Създаване на специализирана поземлена информационна система за работа 
в общинските служби по земеделие и гори /ОСЗГ/, съдържаща данни за 
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поземлените имоти и специализирани данни, за обслужване на  различните 
дейности на МЗГ свързани с оценка на добивите от производството на 
селскостопанска продукция, както и инфомация за кредитирането и 
подпомагането на земеделските производители.  

Към настоящия момент, регистрите на земеделски имоти, земеделски производители 
и животни се водят в отделни бази данни и се използват от две отделни операционни 
системи. Като се има предвид интегрирането на тези бази данни според структурата 
на АЛИС, МЗГ работи по създаването на нов формат за конвертиране на данни и 
организация на системата. В края на проекта по ФАР 2004-2006, регистрите ще бъдат 
съвместими един с друг. 

Система за идентификация и регистрация на животни (Регламент на Съвета 
3508/92 чл.2с) 
Системата ЕВРОВЕТ БГ е напълно функционираща. При изграждането на ИСАК ще се 
вземат необходимите мерки, за да може данните от ЕВРОВЕТ да са достъпни и 
съвместими с идентификацията на животните съгласно ИСАК. 

Планове за изграждане на системата ИСАК в съответствие с acquis 
Работата по изграждането на ИСАК в България ще започне през март 2004 г. със 
започването на Туининг проект на ФАР BG 2002/IB/AG/01 между България, Холандия и 
Великобритания.  
В резултат на проекта: ще се изготвят детайлни технически спецификации за 
развитието на ИСАК, ще се доставят дистанционни устройства, ще се извърши 
оценяване на необходимия хардуер, софтуер и комуникации, и ще бъде обучен 
персонал в Държавен фонд “Земеделие” за работа със системата. Техническите 
спецификации ще дефинират детайлно етапите на изграждане на ИСАК в България. 
Интегрирана система за администриране и контрол ще се състои от: 

• компютърна интегрирана база данни, включваща главен софтуер и хардуер, 
свързан с: 
• административен регистър на земеделски производители  и ферми; 
• идентификационна система за земеделски парцели; 
• буквено-цифрова система за идентификация на животни; 

• използване на компютъризирана географска информационна система (ГИС) – 
техника включваща въздушно, космическо или сателитно изображение; 

• изграждане на технически отдел към ДФЗ, който ще е в състояние да 
анализира въздушното, космическо или сателитно изображение и да 
осъвременява ГИС; 

• формуляри за кандидатстване за плащания в съответствие с Общата 
селкостопанска политика; 

• интегрирана система за администриране и контрол на място, като тук се 
включва методология за рисков анализ и необходимия софтуер. 

Следващите проекти по ФАР 2003 (Финансовия меморандум се подписа на 28 
октомври 2003г.), и ФАР 2004-2006 ще доставят допълнителен хардуер, стандартен и 
специален софтуер и друго техническо оборудване, което е необходимо за опериране 
на системата. Тези проекти ще осигурят съвместимостта на различните регистри в 
ИСАК. 
По-долу в приложение е представен актуализиран план за изграждане на 
Разплащателната и Интервенционна агенция. Въпросите свързани с делегирането на 
функции и на кого ще бъдат делегирани, ще се решат на бъдещ етап след 
започването на Туининг проект по ФАР - BG 2002/IB/AG/01. 
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Приложение 
План за изграждане на Разплащателна и Интервенционна агенция 

Стъпка Дата Описание Ресурси Отговорна 
институция 

 Текущо 
състояние 

Подпомагането в земеделието си извършва от Държавен 
фонд “Земеделие” и фонд “Тютюн”. Статута и правомощията 
на ДФЗ са уредени в Закона за подпомагане на 
земеделските производители,а на Фонд “Тютюн”- в Закона 
за  тютюна и тютюневите изделия. 
 
ДФЗ има опит в отпускането на субсидии за съхранение на 
зърно и отпускането на субсидии в млечния сектор 
 
ДФЗ работи също и като Агенция САПАРД по смисъла на чл. 
2 (d) на Регламент на Комисията № 2222/2000. През 2000 г. 
ДФЗ беше акредитиран от Компетентния орган. През май 
2001 Европейската Комисия прие Решение за поверяване на 
управлението на помощта по САПАРД на ДФЗ 

  

Министерство на 
земеделието и 

горите 
 

Февруари 2004 Решение относно структурата на Разплащателната агенция Финансови  

Май 2004 Определяне на оперативната структура за всяка мярка 700 000 € 

Юли- 
Август 2004 Оценка на нуждата от делегиране на функции Човешки 

Март 2004 Решение относно нуждата от човешки ресурси 

Централно 
управление на 
ДФЗ - 40 нови 
служители 
Външна помощ 

a) Структура на 
Разплащателната 
агенция 

Март 
Декември 2004 Определянето на отговорностите на всички отдели и звена Програма ФАР 

2002 

ДФЗ 

b) Персонал януари 2004 Изготвяне на план за набиране на персонал Финансови ДФЗ 
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януари 2004 Определяне на изискванията по отношение на новите 
служители  200 000 € 

Февруари 
Април 2004 

Назначаване на първата група от 20 човека в централното 
управление на ДФЗ, които ще бъдат отговорни за 
изграждането на Разплащателната агенция 

 

Февруари 
Април 2004 Изготвяне на програма за обучение   

Май 
Юни 2004 Обучение на новия персонал  Човешки 

Септември 
Ноември 2004 

Преразглеждане на плана за набиране на персонал, и 
подготовка на ножа програма за обучение, ако е необходимо

Централно 
управление на 
ДФЗ – 40 нови 
служители 

Януари 
Март 2005 Подбор на втората група от служители Външна помощ 

Април 2005 Назначаване на втората група от служители Програма ФАР 
2002 

(наемане, 
обучение) 

Април 
Май 2005 Обучение на новия персонал   

 

Март 
Декември 2004 План на паричните потоци за всяка схема  Финансови 

Разработване на Наръчник по процедурите 1 500 000 € 
Създаване на система за контрол на съ-финансирането и 
задълженията за плащане   

В случай на делегиране на функциите – създаване на 
наръчници с процедури за звената, на които такива функции 
са възложени 

  

Създаване на процедури относно проверките на място. 
Обучение на персонала Човешки 

Въвеждане на методология свързана анализ на риска – брой 
на проверките 

Централно 
управление на 
ДФЗ - 40  

c) Писмени 
процедури (за 
всяка схема) 

Март 
Декември 2004 

Създаване на гаранционна система Външна помощ 

ДФЗ 
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Създаване на система за контрол/мониторинг на авансовите 
плащания 

Програма ФАР 
2002 

Създаване на система за докладване    
Изготвяне на процедури за управление и проверки от страна 
на висшите служители   

Определяне на чувствителните постове и създаване на 
система на ротацията и контрол   

Въвеждане на процедури за предотвратяване на 
нередностите   

  

Създаване на система за схемите свързани с предвиждане 
на необходимото финансиране    

 

Финансови Март 
Април 2004 

Процедури по контрола на Разплащателната агенция 
(система на двойния контрол) 

100 000 € 
Март 2004 Чувствителни постове и ротация на персонала Човешки- 10 

d) Контрол 

Януари 
Март 2004 Разделение на функциите Външна помощ 

ДФЗ 

Финансови Април 
Август 2004 

Изготвяне на подробен списък на документите, необходими 
за всяка схема в съответствие с изискванията на Общността

1 500 000 € 
Септември  

Октомври 2004 
Изготвяне на процедурите за проверки на документите, 
подадени от кандидатите за финансово подпомагане Човешки - 20 

e) Плащания на 
бенефициентите 

Април 
Декември 2004 

Определяне на изискванията за контрол, който да 
гарантира, че формулярите биват проверявани преди 
разрешаване на плащането 

Външна помощ 
Програма ФАР 
2002 

ДФЗ 

Финансови Счетоводен график 
100 000 € 

Изготвяне на процедури и наръчници за отчетност Човешки - 5 f) Отчетност Април 
Декември 2004 

Определяне на системата за контрол на правомерността и 
изчерпателността на счетоводните записи 

Външна помощ 
ФАР 2002 

ДФЗ 
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Финансови Февруари 
Април 2004 

Изграждане на административната структура, която да 
гарантира, че отдела по вътрешен контрол е независим от 
оперативните отдели и директно отговорен пред 
изпълнителния директор 500 000 € 

Февруари 
Октомври 2004 

Ревизиране на процедурите на САПАРД Агенцията и 
извършване на необходимите промени, за да се гарантира 
спазването на изискванията на ЕС по отношение на отдела 
за вътрешен контрол. 

Човешки– 10 

Юни 2004 Преценка на нуждата от външна помощ Външна помощ 

Август 
Декември 2004 

Изготвяне на планове за контрол на всяка схема и функция 
на Разплащателната агенция 

Постоянно Обучение на персонала на отдела по вътрешния одит 
Юли 

Декември 2004 Стратегически план за отдела по вътрешния одит 

Техническа помощ 
от 
Международната 
Одит компания 

Юли 
Декември 2004 Годишен план за първата година на работа   

g) Вътрешен 
одит 

Януари 
Април 2005 Пред-акредитационен преглед    

ДФЗ – Отдел по 
вътрешен одит 

Финансови Февруари 
Март 2004 Технически спецификации на хардуера на Агенцията 

3 500 000 € 
Май 

Юли 2004 Търг за снабдяване с оборудване на агенцията Човешки - 5 

Политика на компютърната безопасност  на 
Разплащателната агенция Външна помощ Септември 

Ноември 2004  Наръчник по високи технологии (компютри) Програма ФАР 
2002 

Септември 
Ноември 2004 Снабдяване с хардуер   

Септември 
Октомври 2004 

Преглед на спецификациите, които да бъдат включени в 
софтуера   

h) Компютърна 
сигурност 

Ноември 2004 
Януари 2005 Търг за подготовка на софтуера на РА   

ДФЗ – IT 
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Февруари 2005 
Февруари 2006 Разработване на софтуерна програма   

Март 2006 Инсталиране и тестване на софтуера (първи стадий)   

 

Април 
Май 2006 

Обучение на персонала за работа със софтуера (първи 
стадий)  

 

Национално законодателство в съответствие с правото на 
ЕС   

Наредба за прилагане на всяка схема Финансови 
Разплащателна агенция в съответствие с изискванията на 
ЕС 
Създаване на Разплащателната агенция с нормативен акт, 
определящ правата и задълженията, отговорностите и 
функциите, особено по отношение на разходите по ФЕОГА –
Гаранционна и Ориентационна секция, съгласно Регламент 
1258/99, и които ще определи административната структура 
на агенцията 

Годишен бюджет 
за оперативните 
разходи по 
администрирането 
на всички ОСП 
мерки в България

Агенцията изпълнява три основни функции по отношение 
разходите от  ФЕОГА – Гаранционна секция: 1 000 000 € 

            (i) Одобряване на разходите   
            (ii) Извършване на разходите   
            (iii) Отчетност на плащанията Човешки 
Специален приоритет по отношение на разпределяне на 
ресурсите, обучение, наемане на персонал по отношение на 
следните звена на агенцията:  

Централно 
управление на 
ДФЗ – 250 

            (i) Отдела вътрешен одит ще бъде независим от 
другите звена на агенцията и ще бъде на директно 
подчинение на изпълнителния директор 

Регионални звена 
– 200 

Краен резултат 
Май 2006 

            (ii) Технически служби 100 

ДФЗ 
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Административната структура на агенцията, която осигурява 
разделение на трите функции по одобряване на 
плащанията, извършване на плащанията и счетоводно 
отчитане, всяко от които е отговорност на отделно 
административно звено, отговорностите на всяко от които е 
определено в устройствения правилник.  

Външна помощ-
не се предвижда 

Процедурите на агенцията предлагат еквивалентни 
гаранции:   

Писмени процедури за приемане и обработка на 
документите    

Система на двоен контрол   
Писмено описание на трудовата функция (длъжностна 
характеристика)   

Политика за ротация на персонала в чувствителните 
длъжности или усилен надзор   

Подробен чеклист   
Процедури за одобряване и извършване на плащанията в 
съответствие с изискванията на ЕС   

Компютърна сигурност в съответствие с изискванията на ЕС   
Система за гарантиране, че авансовите плащания се 
разходват в съответствие с правото на Общността   

Отдел по вътрешен одит, който напълно функционира и е 
способен да проверява процедурите възприети от агенцията 
в съответствие с изискванията на Общността. 

  

Система за проверки на място след като плащанията са 
извършени 
Система за събиране на дължимите суми и за вписване в 
книгата на длъжниците  на всички дължими суми преди 
тяхното изплащане  

  

  

Процедури, които гарантират, че формулярите се 
обработват бързо.   
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4 .Търговски механизми(Регламенти) No 2220/85, No 3002/92, No 3122/94, 
No 2221/95, No 615/98, No 800/1999, No 1291/2000 и No 386/90) 
Парламентът прие изменения към Закона за подпомагане на земеделските 
производители /ДВ бр.96/11.10.2002 г./, с които сe създаде законовото основание за 
въвеждането на система за изплащане на експортни субсидии. Те предвиждат 
приемането на наредби за регулиране на интервенцията на пазара, издаването на 
експортни лицензии и изплащането на експортни субсидии.  
Законът предвижда изплащането на експортни субсидии да се осъществява чрез 
публични търгове на базата на експортни лицензии, издадени на спечелилите търга. 
Компетентният орган е ДФ “Земеделие”. Той ще изплаща експортни субсидии на 
износители, които представят  съответни доказателства, че продуктът е изнесен и е 
достигнал крайната дестинация.  
Както беше цитирано в CONF BG 43/01 съгласно договореностите, постигнати при 
присъединяването на България към СТО, е предвидена възможност за прилагане на 
експортни субсидии за пшеница и брашно, слънчоглед, плодове и зеленчуци – пресни 
и консервирани, вино, тютюн, сирене, кашкавал, живи животни, овче, свинско, говеждо 
и птиче месо, яйца. 
Продуктите, обект на експортно субсидиране и общата стойност на изплащаните 
субсидии ще се определят ежегодно с решение  на Министерски съвет. Контролът 
върху продуктите, които напускат страната ще се осъществява от Изпълнителна 
Агенция “Митници”, съответствието на изискванията за  качество ще се контролира от 
МЗГ. 
Посочените дейности са залегнали в две Наредби – Наредба за условията и реда за 
издаване на експортни лицензии /Постановление на МС 143/2.7.2003 г., обн. в ДВ 
62/11.07.2003 г./ и Наредба за условията и реда за изплащане на експортни субсидии 
за изнесени земеделски продукти /обн. в ДВ 97/04.11.2003 г./. Тези Наредби въвеждат 
системата на изплащане на експортни субсидии подобни на прилаганите в 
Европейския съюз. 
Наредбите са в съответствие с правилата за прилагане на системата от експортни 
субсидии, съгласно Регламент 800/1999 относно общите условия за прилагането на 
системата от експортни субсидии, както и с Регламент 1291/2000  относно системата 
за експортни лицензии въведени за експортни субсидии. Прилагането на тези две 
Наредби ще допринесе за натрупването на практически опит при прилагането на 
административните процедури, аналогични на прилаганите от страните – членки на 
ЕС.  
До момента тези процедури още не са прилагани. 

2.Стокови запаси от земеделски продукти 
Законът за държавните резерви и военновременните запаси /ДВ 9/31.01.2003/ 
определя като държавен резерв резервът от основни продукти съгласно номеклатурен 
списък, приет от МС за нуждите на националното стопанство и населението при 
кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, катастрофи, епидемии, при положение 
на война. Номеклатурният списък от държавни резерви определя  стандартни 
количества от продукти за определен период от време на базата на дневното 
потребление от минали години. Военно-временните запаси обезпечават прехраната 
на въоръжените сили при положение на война в съответствие с общ държавен 
военновременен план. Държавните резерви и военно-временните запаси се 
финансират от държавния бюджет. 
А. Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” е оторизирана за 
съхранение на държавните резерви и военновременните запаси. 
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Дейността на Държавна агенция “Държавен резерв и венновременни запаси” е 
регламентиран със Закона за държавните резерви и военновременните запаси /ДВ 
9/31.01.2003/ и две наредби: 

• Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и 
военновременни запаси /ДВ 91/14.10.2003 г./ 

• Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните 
резерви и военновременните запаси /ДВ 95/28.10.2003 г./ 

Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” изготвя 
предложения до Министерски Съвет за вид, количества и управление на 
съхранението на земеделските продукти като държавен резерв: 

• Зърно от зърнено-хлебни култури – хлебна пшеница ІІ-Б група, 
• Зърно от зърнено-фуражни култури – фуражна пшеница, ечемик и царевица, 
• Фасул – зърно, 
• Оризова арпа, 
• Бяло саламурено сирене, 
• Кашкавал. 

Горепосочените номенклатурни списъци се приемат с Решение на МС. На базата на 
това Решение Председателят на Държавната агенция “Държавен резерв и 
военновременни запаси” разработва програма за създаване, попълване, обновяване  
и финансиране на държавните резерви и военновременни запаси.   
Попълването на запасите със земеделски продукти се извършва чрез покупка на 
земеделски продукти, придружени със сертификат за произход и качествов 
съоответствие с изискванията на Закона за държавните поръчки/ДВ 56/22.06.1999/ . 
Съгласно Закона за държавните резерви и военновременните запаси /ДВ 9/31.01.2003/ 
освобождаването на държавния резерв се извършва въз основа на решение на 
Министерския Съвет чрез търгове или чрез стоковата борса или тържищата или за 
благотворителни цели: 

• С цел обновяване на запасите 
• В случаи на промяна на номенклатурните списъци 
• В случай на кризисна ситуация с последващо своевременно възстановяване. 

Всички дейности на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни 
запаси”относно управлението на държавните резерви са обект на контрол от МС. 
Инспекторатът към  Държавната агенция упражнява контрол върху създаването, 
съхранението и обновяването на държавния резерв. 
Б. Държавна намеса на пазара на хлебна пшеница в България, беше извършена 
еднократно през 2002г. поради спадането на цената на хлебната пшеница. В Закона 
за съхранение и търговия със зърно /ДВ 93/1998г./ беше предвидена възможност за 
създаването на стоков фонд Зърно към ДА “Държавен резерв и военновременни 
запаси”, финансиран от ДФ “Земеделие”. Беше прието Решение на Министерския 
Съвет с цел стабилизиране на пазара като временна процедура, до приемането на 
необходимото законодателство за прилагане на европейските интервенционни 
механизми.  С Постановление на Министерския съвет №198 от 29.08.2002г. беше 
създаден такъв фонд и  бяха определени правила за осъществяване на намесата на 
пазара. 

• 200 000 т. хлебна пшеница с минимално качество на изкупуваната пшеница ІІ 
В група/съгласно Таблица 1/ бяха определени за интервенционна продажба 
/за този конкретен случай/. 
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• ДФ “Земеделие” финансира намесата на пазара и разпредели общия лимит 
по области, по брой регистрирани земеделски производители и обема на 
производството. 

• Периода на изкупуване беше определен между 1.09.2002 и 30.06.2003 г. 
В рамките на тази интервенция бяха изкупени 151 819 тона пшеница. От това 
количество 93 959 тона са вече реализирани на пазара. Стоковия запас от хлебна 
пшеница възлиза на 57 860 тона/ към 01.09.2003г./. Той се съхранява в складовете на 
Държавния резерв и представлява част от Държавния резерв. 
Наредбата за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти /ДВ 
66/25.07.2003 г./ беше приета след гореописаната интервенция и въвежда 
разпоредбите на Регламенти 824/2000, 2273/1993, 213181993, 0562/2000. 
Земеделските продукти, които могат да бъдат обект на интервенция са: пшеница- мека 
и твърда, ръж, ечемик, царевица, сорго, говежди, телешки и свински кланични трупове. 
Продуктите, интервенционните цени и период за интервенция се определят ежегодно 
с Решение на МС.  
ДФ “Земеделие” е упълномощената институция, отговорна за  управлението на 
процедурите по интервенция. До момента процедура по реда Наредбата още не е 
прилагана. 
В бъдеще интервенционните процедури ще се осъществяват съгласно правилата и 
условията, определени в горепосочената наредба. 

Качество на българската обикновена пшеница за интервенция 
Tаблица1 

Показатели/Качествени стандарти/ 
Минимални 
изисквания по БДС 
602/87 

Минимални 
изисквания по 
Регламент 824/2000 

1. Влага, max., % 14,0 (14,5) 
2. Примеси общо, max., % 7,0 (12) 
3. Хектолитрова маса, min, kg 76,0 (73) 
4. Съдържание на протеин, min, % d.b. 10,5  
5. Число на падане по Хагберг, min, s 220  
6. Седиментационно число, min, ml 22  

5. Политика на качеството (Регламенти No 2081/92 и No 2082/92) 
Във връзка с въвеждането на Регламент 692/2003 и измененията в процедурите за 
регистрация и защита на географските наименования, Република България предявява 
искане да се прилага чл.17 от Регламент на Съвета (EEC) No.2081/92, за 
наименованията, заявени в частта Политика на качеството към CONF-BG 43/01. Тези 
наименования са регистрирани и защитени съгласно националното законодателство 
на страната. РБългария желае тези наименования да бъдат регистрирани и защитени 
съгласно процедурите на чл. 15 от Регламент 692/08.04.2003 относно “наименования, 
за които заявка за регистрация е била депозирана преди влизането в сила на чл. 17 на 
този Регламент”. България предлага заявяването на искането за регистрация на тези 
наименования в преговорната позиция (CONF-BG 43/01) да се счита за 
кандидатстване за регистрация по чл.15 от Регламент 692/08.04.2003. 

9. Държавни помощи 
Република България желае да й бъде разрешено да отпуска временни и намалямващи 
държавни помощи за редица земеделски култури и дейности, като: пипер, 
ягодоплодни, вишни, соя, рози, мента, лавандула, кориандър и билки, както и за 
подобряване на националния растителен генетичен фонд, за отглеждане на животни и 
птици от националния генетичен фонд в животновъдството, и за внос, закупуване и 
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отглеждане на елитни стада. Тези помощи ще бъдат отпускани под формата на 
субсидии на доходите, сходни на тези в Общността, например като помощи, които не 
са свързани с производството. Република България желае субсидиите да започват от 
нивото, съществуващо в годините преди присъединяване, и да се отпускат като 
намаляват за период от 5 години от датата на присъединяването за земеделските 
култури и за период от 10 години за националния растителен генетичен фонд и за 
животните, и да се прилагат съгласно следната схема: 

• За земеделските култури: 1-вата година – 100%, 2-рата година – 80%, 3-тата 
година – 60%,  4-тата година – 40% и 5-тата година – 20% от нивото на 
субсидиите преди присъединяването; 

• За подкрепа на националния растителен генетичен фонд, на разплодните 
животни и птици от националния генетичен фонд в животновъдството, и за 
елитни стада: 1-вата година – 100%, 2-рата година – 90%, 3-тата година – 
80%,  4-тата година – 70%, 5-тата година – 60%, 6-тата година – 50%, 7-мата 
година – 40%, 8-мата година – 30%, 9-тата година – 20% и 10-тата година – 
10%. 

Република България по настоящем подпомага или е подпомагала вече споменатите 
култури и дейности чрез субсидии. Помощите се осигуряват от Държавен фонд 
земеделие. По отношение на искането може да се изтъкнат следните аргументи: 
Отглеждането на ягодоплодни, вишни, соя, рози, мента, лавандула, кориандър и билки 
осигурява алтернативна заетост за земеделските производители главно в 
необлагодетелстваните райони, основно планинските. Осигуряването на държавни 
помощи ще предпази планинските и полупланински райони от обезлюдяване и ще 
повиши жизнения стандарт. 
Република България е традиционен производител и консуматор на пипер. Сортът 
Куртовска капия е уникален за България и по тази причина помощите трябва да бъдат 
отпуснати с цел запазване на биологичното многообразие. 
Република България (МЗГ) подпомага приоритетно Националния растителен 
генетичен фонд – за запазване на биологичното разнообразие в страната. Програмата 
за растителни и генетични ресурси, която стартира през 1997 г, е част от 
Националната стратегия за запазване на биологичното разнообразие, приета през 
1993г. България  счита, че Националния растителен генетичен фонд е приоритет и 
иска да отпуска субсидии, за да поддържа растителното многообразие в страната. 
Могат да се изтъкнат следните аргументи по отношение на искането за субсидиране 
на селекция при елитни животни: 
Националната структура за съхранение, опазване, развитие и възпроизводство на 
ценни в генетично отношение селскостопански животни и птици се състои от две нива: 

• 1во ниво –животни и птици, представляващи Националния генофонд, 
разпределен в държавни структури /научни институти и държавни 
производствени бази/. Той е в основата на научно – приложната и 
селекционна дейност и позволява запазване на типичните за страната и 
търсени от фермерите породи, изходни линии и хибриди; 

• 2ро ниво - елитна част на популацията включваща животни и птици, 
отглеждани от частни стопани и държавни структури, и контролирани от 
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдство. Това 
е така наречената репродуктивна, производствена част от Националната 
структура, гарантираща добива на животинска продукция с определено 
качество. Към настоящия момент контролираните животни съставляват 
незначителна част от общото поголовие /при кравите е 6,4%, при овцете 
2,6%, при свинете – 12%, при конете е 1,9%/. 

Посочените по-горе стойности касаещи животните под селекционен контрол са пет до 
десет пъти под изискванията за извършване на развъдна дейност, адекватна на 
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европейските изисквания. Дейността за достигането до оптималните параметри на 
броя на контролираните животни ще продължи и след 2007 г. 
Решаването на този важен за страната проблем – постигане на оптимален процент 
контролирани животни, изисква помощ от страна на държавата, изразяваща се 
основно в субсидиране на дейността по селекция и по-точно на  контрола на 
продуктивните качества. Индиректно това ще бъде и помощ за развъдните асоциации, 
които поетапно ще поемат тези държавни ангажименти през следващите няколко 
години до присъединяването ни към ЕС. 
По отношение на субсидиите за запазване на биологичното разнообразие и запазване 
на генетичния фонд за някои регионални и местни породи животни, могат да се 
изтъкнат следните аргументи: 

България е страна, в която се отглеждат  много аборигенни породи /крави, овце, 
коне, кокошки/  съществуването на които е от изключително значение за 
запазване на биологичното разнообразие. Много от тях се намират под 
критичния минимум за съществуване и възпроизводство за дадената порода. 
Такива са в: 

• Говедовъдството – 2; 
• Овцевъдството – 18; 
• Коневъдството – 3; 
• Птицевъдството  – 2 и някои изходни линии. 

Получената продукция от изброените породи животни и птици е ниска и фермерите не 
реализират печалба, и без субсидии тяхното съществуване се поставя под въпрос. 
Държавните помощи за 2003г. са представени в приложение I. Данни за 
обработваемите площи, средния добив и производство на определени земеделски 
култури за периода 1998 –2002 са представени в приложение II. 
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Приложение I 
Държавни субсидии за 2003 

Продукт Финансови 
ресурси на 

разположение 
(лв) 

Финансови 
ресурси на 

разположение 
(евро) 

Максимално 
финансиране 
на единица 

(лв) 

Максимално 
финансиране 
на единица 

(евро) 
(валутен 

курс1,95583) 
Субсидии за 
отглеждане на 
животни и птици от 
национален 
генетичен фонд 
(крави, биволи, овце, 
кози, прасета, коне, 
кокошки, пуйки, 
пчели, копринени 
буби, зайци)  

2178902 1113419 140 за крава 
120 за бик 
30 за овца  
21 за коза 
68 за прасе 
10 за кокошка 
15 за пуйка 
200 за кон 
12 за кошер 
пчели 
60 за 
популация 
копринени 
буби 
10 за заек 

71,54 
61,32 
15,33 
10,73 
34,75 
5,11 
7,66 
102,2 
6,13 
 
30,66 
 
 
 
5,11 

Субсидии за 
отглеждане на 
елитни стада (ЕРД, 
овце и кози, свине, 
птици, коне, зайци) 

1318044 673520,5 120 за ЕРД 
20 за овца или 
коза 
44 за прасе 
1 за птица 
120 за кон 
3 за заек 

61,32 
10,22 
 
22,49 
0,51 
61,32 
1,53 

Субсидии за внос и 
покупка на елитни 
стада за генетичен 
фонд и субсидии за 
отглеждане (овце, 
кози, коне, птици) 

433035 221280,9 151200 – овце 
за месо 
72000- овце за 
мляко 
12000 – кози 
47835 - коне 
150000 – 
патици и гъски 

77263,2 
 
36792 
 
6132 
24443,69 
76650 

Субсидии за 
обработване на 
пустеещи земи1 

6000000 306600 100 за хектар 51,1 

Субсидии за 
произведен и 
продаден червен 
пипер 

1200000 613200 40 на тон 20,44 

Капиталови субсидии 
за засаждане на 
многогодишни 
растения, рози, 
овощни, билки, 

3250000 1660750 1000 на хектар 
многогодишни 
растения, 
рози, овощни 
7000 на хектар 

511 
 
 
 
3577 

                                                 
1 Виж част 56: Развитие на селските райони. 
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оранжерии за 
зеленчуци,  пчелини 

билки- разсад , 
2550 на хектар 
за 
сертифициран 
разсад на 
билки 
10 за пчелини 

 
1303,05 
 
 
 
 
5,11 

Субсидии за покупка 
на семе на соя 

140000 71540 40 на хектар 20,44 

Субсидии за защита 
на флората  

50000 25550   

Субсидии за покупка 
на тор за 
ягодоплодни2 
 

за 2003г. няма 
сключени 
договори  

   

Източник: Държавен фонд “Земеделие”, МЗГ 

                                                 
2 Няма договорени субсидии за 2003. 
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Приложение II 
Обработваема площ, среден добив и производство на определени земеделски култури за периода 1998 - 2002 

  1998 1999 2000 2001 2002 

  площ 
произв
одство добив площ 

произ
водст
во добив площ 

произ
водст
во добив площ 

произ
водст
во добив площ 

произ
водст
во добив 

  ха тон кг/ха ха тон кг/ха ха тон кг/ха ха тон кг/ха ха тон кг/ха 

Соя 
10466,

1 5630 538 5108,1 5586 1094 4121,5 1460 354 732 747 1 020 2 866 4 098 1 430 
Пипер за 
директна 
консумац
ия 

20159,
4 232775 11301 

19752,
5

19632
0 9738

19648,
6

18204
8 9068 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Черевен 
пипер за 
преработ
ка 1207,2 9573 7920 1593,4 9093 5707 1316 8171 6209 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Пипер- 
общо 

21366,
6 242348 11110 

21345,
9

20541
3 9437

20964,
6

19021
9 8889 12371

14193
1 11430 12926

16562
6 12 737 

Вишни 3518,2 9394 1330 3442,4 9800 1456 3010,5 8733 1534 3 409 5 844 1 714 2 758 7 529 2 714 
Ягоди 1849,2 7845 3959 1855,3 10160 5175 1848,6 9067 4642 2 124 15 556 7 320 2 407 15 574 6 470 
Малини 1283 2805 2151 1308,2 2637 1984 1331,8 2228 1644 773 3 147 4 071 969 3 938 3 908 
Касис 53,2 74 1361 39,2 47 1192 43,4 43 974 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Рози 1603,2 2807 1695 1499,8 3892 2592 1473,6 2186 1484 1 654 3 953 2 390 1 603 3 039 1 896 
Мента 1307,6 1636 1251 1633,1 2042 1250 1957,6 2549 1302 899 2 427 2 700 864 1 901 2 200 
Лавандул
а 3576,2 3932 1091 3223,9 3623 1124 2343,6 3662 1521 3 216 6 432 2 000 3 357 5 153 1 535 
Кориандъ
р 

34458,
1 26044 756 

21036,
7 11924 559

11713,
4 5884 499 25 481 21 149 830 40 027 37 826 945 

Билки 5425,3 4290 790 4084,2 3347 819 3299,7 3445 1044 984 1 176 1195,4 1590,7 2104 1322,7 
Източник: НСИ, 1998-2000 
Дирекция “Агростатистика”, МЗГ, 2001-2002 
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За билките:Данни за 2001-2002 на Дирекция “Растениевъдство”, МЗГ, предоставени на базата на експертна оценка 
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ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА 
Българската страна би искала да подчертае, че досега представената статистическа 
информация е била събирана на базата на анкети. Преброяването на земеделските 
стопанства в момента е в ход и изчерпателна информация по продукти ще се 
предостави през 2004г.  

ПОЛСКИ КУЛТУРИ 
Обща организация на пазара на зърнени култури (Регламент на Съвета 
(EИО) No 1784/2003 
11. Интервенционен период сходен с този на южните страни членки на 
ЕС (член 5(2a) на Регламент на Съвета (EИО) 1784/2003) 
Период на жътва в България 
Интервенционен период, сходен с този при южните страни членки на ЕС, е подходящ 
за България, тъй като това отговаря на реалните агро-климатични условия на 
страната (информация за агро-климатичните условия е предоставена в CONF-BG 
56/02).  
По-подробни данни за периода на жътва на култури, подлежащи на 
интервенция според член 5 от Регламент 1766/92 (1784/2003), се предоставят в 
Таблица 1. 

Период на жътва на полски култури в България 
Таблица 1 

Култури подлежащи 
на интервенция 

според Регламент  
1784/2003 

Дата на жътва 

 Ранни сортове култури Късни сортове култури 
Пшеница от 1 до10 юли от 5 до 15 юли 
Твърда пшеница от 5 до 20 юли от 10 до 25 юли 
Ръж от 25 до 30 юли - 
Ечемик от 25 юни до 30 юни от 30 юни до 5 юли 
Царевица от 1 до 15 август от 1 до 15 октомври 
Сорго от 1 до 15 септември - 
Източник: Институт по растителни генетични ресурси “Константин Малков”- Садово. 
Таблицата показва, че  полските култури (с изключение на царевицата и сорго) се 
жънат  между 25 юни и 30 юли. 
Според Национална служба по зърното и фуражите (НСЗФ) към Министерство на 
земеделието и горите (МЗГ) поради високите температури през юни и юли и краткия 
вегетационен период на полските култури в България, към края на месец юли са 
прибрани повече от 90% от пшеницата и 100% от ечемика в страната.  
Възможността да се прибегне до интервенция ще запази цените от значителен спад за 
месеците август, септември и октомври. Това също така ще осигури пазарна 
стабилност и сигурност за зърнопроизводителите. Причината за българското искане за 
интервенционен период, подобен на този на южните страни, не е толкова за 
използване на самата интервенция, а заради влиянието й за поддържане на цените и 
за стабилност на българския пазар. 

12. Определяне на базови площи за полски култури (зърнени, 
маслодайни, протеинови) според Член 2(2), 2 (6) и Приложение II от 
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Регламент на Съвета (EC) No 1251/1999 и среден добив на зърнени 
култури според Член 3(5) от Регламент на Съвета (EC) No 1251/1999  
(i) Установяване на базови площи 
България представя консолидирани данни за площите засети със зърнени,  
маслодайни и протеинови култури, включени в Приложение I от Регламент на Съвета 
(EC) No 1251/1999 (таблица 2). 
Данните за периода 1998-2002 са ревизирани по следните причини:  
1. Данните за площи, продукция и среден добив през последните години, които са 

представени в CONF-BG 6/02 са от два източника: Национален Статистически 
Институт и Дирекция ‘Агростатистика’ към МЗГ. Дирекция ‘Агростатистика’ към МЗГ 
събира и обработва статистическа информация на база на методологията на 
ЕВРОСТАТ от 1998г; (през 1998г. Дирекция ‘Агростатистика’ провежда само 
проучвания на площите). 

2. Данните за площи, продукция и среден добив, представени в CONF-BG 56/02 за 
2001г. са предварителни за твърда пшеница, сорго, рапица и слънчоглед. Вече са 
налице актуализирани данни за 2001г. и 2002г. за полски култури. 

Данните, представени в таблица 2 идват главно от два източника: Национален 
статистически институт за периода 1990-1997 и от Дирекция “Агростатистика” към 
Министерство на Земеделието и Горите за периода 1998-2002. Дирекция 
“Агростатистика” събира и обработва данни за полските култури от 1998г. в 
съответствие с изискванията на ЕС. Данните за площи с полски култури в таблица 2 за 
периода 1998-2002 се отнасят за реколтираните площи, а не за засетите, което е в 
пълно съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ. 
Според Регламент 1672/2000 изменящ 1251/1999 площите, използвани за ленено семе 
и лен и коноп за влакно също подлежат на подпомагане. България желае тези площи 
също да бъдат взети в предвид при установяването на базовите площи за страната. 
(данните са представени в таблица 2). 
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Консолидирани данни  за площи на полски култури (хектари), 1990-2002. 
Таблица 2.  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Твърда 
пшеница 13000 15000 13000 14500 16500 17500 16500 18000 18966 16091 15145 22549 21040 

Друга (мека) 
пшеница  1149775 1184839 1094961 1251481 1303260 1163615 941170 1193722 1335777 1097279 1106693 1332956 1347588 

Ръж  24499 25029 21043 19271 14499 14183 15477 18151 18414 19687 18634 19500 13105 
Ечемик 359950 383470 391249 361600 389572 396211 260517 291306 255403 243560 226808 292196 388797 
Овес 35225 35764 42746 51653 53108 35715 35396 41085 47320 56801 40605 51300 41025 
Царевица- за 
зърно и силаж* 848745 838611 887139 743966 546708 539337 561090 521579 599756 590271 627000 396419 354268 

Сорго**         515 713 559 1510 4261 
Други 
зърнени** 28306 12988 10638 7729 4782 4563 6329 5648 11497 14784 15242 10665 11786 

ОБЩО 
ЗЪРНЕНИ 2459500 2495701 2460776 2450200 2328429 2171124 1836479 2089491 2287648 2039186 2050686 2127095 2181870 

Соя 16816 10542 21093 20771 9402 15113 16906 6268 10466 5108 4122 732 2866 
Рапица         7756 9011 9541 16700 6901 
Слънчоглед  280203 269742 475669 469445 495938 586009 499842 452863 596110 685904 591979 389742 471013 
ОБЩО 
МАСЛОДАЙНИ 297019 280284 496762 490216 505340 601122 516748 459131 614332 700023 605642 407174 480780 

Грах полски 38138 33515 16767 13917 8148 6723 8218 6575 7977 7450 6966 7060 7606 
Фасул 
(бакла)***              

ОБЩО 
ПРОТЕИНОВИ 
КУЛТУРИ 

38138 33515 16767 13917 8148 6723 8218 6575 7977 7450 6966 7060 7606 

Ленено семе 220 113 0,3 0,8 1  131 11   3 19  
Лен  2586 1894 251  0,5 346 300 200 58 58 174 210 470 
Коноп  517 618  50     8 98 20   
ОБЩО ЛЕН И 
КОНОП 3323 2625 251,3 50,8 1,5 346 431 211 66 156 197 229 470 

ОБЩО ПОЛСКИ 2797980 2812125 2974556 2954383 2841919 2779315 2361876 2555408 2910023 2746815 2663491 2541558 2670726 
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КУЛТУРИ 
* Царевицата за силаж се реколтира след периода на цъфтеж когато се използва за храна на животните в България. 
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** За периода 1990-1997, данните за сорго, тритикале, просо, елда, фий и други  са 
събирани от НСИ като общ показател “Други”. По тази причина данните за сорго за 
периода 1990-1997 са включени в “други зърнени”. Данните в таблицата горе за “Други 
зърнени” за 1990-1997г. са въз основа на данните на НСИ за тази обща позиция 
“Други”, като данните за фий са изключени (оценката за площта с фий е, че тя е 
възлизала на около 5,95% от общата площ на позицията “Други”). За периода 1998-
2002, данните, събирани от Дирекция “Агростатистика” са в пълно съответствие с  
Приложение 1 на Регламент 1251/1999. Данни за “други култури”в таблицата по-горе 
за 
 периода 1998-2002 включват данни за просо, елда, царевични кочани, канарено семе 
(код по кронос C1219) и за тритикале  (код по кронос C1212). Данни за сорго се 
събират и представят отделно за 1998-2002 (Дирекция “Агростатистика”).  
***Няма налични данни за бакла (кронос код  С1335), но културата е включена в 
Селскостопанското преброяване, проведено в България в края на 2003г. По-точни данни ще са 
налице след официалното публикуване на резултатите от преброяването.  
Източник на данни и бележки: 
Твърда пшеница: 1990-1997 – Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан; 1998-2002 - 
Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Друга пшеница: 1990-1997 изчислени на база данни от Национален статистически институт за 
общо твърда и мека пшеница и данни за твърдата пшеница от  Институт по памука и твърдата 
пшеница, Чирпан; 1998-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Ръж, ечемик, овес: 1990-1997 - Национален статистически институт; 1998-2002 - Дирекция 
“Агростатистика”, МЗГ; 
Царевица: 1990-1997 общата сума е изчислена на база данни от Национален статистически 
институт за царевица за зърно и фуражна царевица ;1998-2002 – общите данни, изчислени на 
база на данни от  Дирекция “Агростатистика” за царевица за зърно и фуражна царевица; 
Сорго: за 1990-1997 – вж бележката по-горе, 1998-2002 -  Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Соя: 1990-1997 - Национален статистически институт; 1998-2002 - Дирекция “Агростатистика”, 
МЗГ; 
Рапица: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Слънчоглед, полски грах: 1990-1997 - Национален статистически институт; 1998-2002 - 
Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Ленено семе: 1990-1995 - Национален статистически институт 1996-1997 Агробиоинститут; 
1998-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ ; 
Лен: 1990-1995 - Национален статистически институт; 1996-1997 Агробиоинститут;  1998-2002 - 
Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Коноп: 1990-1997 - Национален статистически институт;1998-2002 - Дирекция “Агростатистика”, 
МЗГ. 
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(ii) Установяване на Референтен добив 
Актуализирани данни за производството на зърнените култури, подлежащи на подпомагане според Регламент 1251/99 са 
представени в Таблица 3. Данните за произведените количества за периода 1998-2002, предоставени в таблицата, са в 
пълно съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ и са преизчислени на базата на стандартната влажност на ЕВРОСТАТ. 
Данните за отчетената средна влажност при прибиране на зърнените култури са представени в Таблица5. 

Консолидирани данни за производство на зърнени култури (тона), 1990-2002 
Таблица 3  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Твърда 
пшеница 60710 58800 32760 43935 53130 57750 48675 61200 49423* 38190* 41142* 63768* 57135* 

Друга 
пшеница  

523152
3 

443824
5 

340979
5 

357428
5 

370117
8 

337750
1 

175343
3 

351363
7 

3825465
* 

3172201
* 

3444132
* 

4127084
* 

4138896
* 

Ръж  49280 45542 34998 25300 22315 19450 16162 26850 27483* 30203* 23808* 40723* 18893* 

Ечемик 138739
6 

150161
7 

119472
6 932530 114320

3 
117265

1 456669 809841 646039* 637427* 651257* 955815* 1241721
* 

Овес 64279 51676 82015 69813 84748 47069 40457 54440 68860* 95581* 48663* 101078* 63534* 
Царевица 
за зърно** 

122113
9 

277520
8 

174227
5 983281 138359

9 
181722

2 
104195

1 
165924

1 
1318771

* 
1991400

* 
1097733

* 922950* 1288105
* 

Сорго         732* 1296* 423* 1975* 9061* 
Други 
зърнени*** 70828 72193 42255 23557 15703 15350 13054 15417 12523* 19843* 15496* 16791* 24890* 

ОБЩО 
ЗЪРНЕНИ  

808515
5 

894328
1 

653882
4 

565270
1 

640387
6 

650699
3 

337040
1 

614062
6 

5949296
* 

5986141
* 

5322654
* 

6230184
* 

6842235
* 
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* Данните за производството са преизчислени въз основа на стандартната влажност 
за ЕВРОСТАТ.  Данните за отчетената  средна влажност за зърнени култури при 
прибиране на реколтата за същия период са представени в Таблица 5. 
** Данни само за царевица-зърно (данните за произведената царевица за силаж не са 
включени).  
*** За периода 1990-1997, данните за сорго, тритикале, просо, елда, фий и други  са 
събирани от НСИ като общ показател “Други”. По тази причина данните за сорго за 
периода 1990-1997 са включени в “други зърнени”. Данните в таблицата горе за “Други 
зърнени” за 1990-1997г. са въз основа на данните на НСИ за тази обща позиция 
“Други”, като данните за фий са изключени (оценката за произведеното количество 
фий е, че то  възлиза на около 4,53 от общото производство в позицията “Други”). За 
1998-2002,данните, събирани от Дирекция “Агростатистика” са в пълно съответствие с  
Приложение 1 на Регламент 1251/1999. Данните за “други култури”в таблицата по-горе 
за периода 1998-2002 включват данни за просо, елда,царевични кочани, канарено 
семе (код по кронос C1219) и за тритикале  (код по кронос C1212). Данни за сорго се 
събират и представят отделно за 1998-2002 (Дирекция “Агростатистика”).  
Източник на данни  и бележки: 
Твърда пшеница: 1990-1997 – Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан;  
данните 1998 от Института в Чирпан са преизчислени от дирекция Агростатистика в 
съответствие с изискванията на ЕС; 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Друга (мека) пшеница: 1990-1997 изчислени на база данни от Национален 
статистически институт за общо твърда и мека пшеница и данни за твърдата пшеница 
от  Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан; Данните 1998 от Института в 
Чирпан са преизчислени от дирекция Агростатистика в съответствие с изискванията на 
ЕС; 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Ръж, ечемик, овес: 1990-1997 - Национален статистически институт; данните за 1998 
от Националния Статистически Институт са преизчислени от дирекция Агростатистика 
в съответствие с изискванията на ЕС; 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Царевица: само царевица за зърно; 1990–1997 -  Национален статистически институт; 
данните за 1998 от Национален статистически институт са преизчислени от дирекция 
Агростатистика в съответствие с изискванията на ЕС; 1999-2002 - Дирекция 
“Агростатистика”, МЗГ; 
Сорго: 1990-1997 виж по-горе; данните 1998 от Национален статистически институт са 
преизчислени от дирекция Агростатистика в съответствие с изискванията на ЕС ; 
Дирекция “Агростатистика”, МЗГ. 
Актуализирани данни за добивите на зърнените култури, подлежащи на подпомагане 
според Регламент 1251/99 са представени в Таблица 4.Данните за средните добиви за 
периода 1998-2002, предоставени в таблицата са в пълно съответствие с 
изискванията на ЕВРОСТАТ и са преизчислени на базата на стандартната влажност в 
ЕС. Данните за отчетената средна влажност при прибирането на зърнените култури са 
представени в Таблица 5. 
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Консолидирани данни за добиви на зърнени култури (кг на хектар), 1990-2002. 

Таблица 4  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
твърда 
пшеница 4670 3920 2520 3030 3220 3300 2950 3400 2606* 2373* 2717* 2828* 2716* 

друга пшеница  4550 3746 3114 2856 2840 2903 1863 2943 2864* 2891* 3112* 3096* 3071* 
ръж  2012 1820 1663 1313 1539 1371 1044 1479 1493* 1534* 1278* 2088* 1442* 
ечемик 3854 3916 3054 2579 2935 2960 1753 2780 2529* 2617* 2871* 3271* 3194* 
овес 1825 1445 1919 1352 1596 1318 1143 1325 1455* 1683* 1198* 1970* 1549* 
царевица за 
зърно 2877 4955 2813 1861 2806 3824 2181 3578 2764* 4085* 1905* 2614* 4236* 

сорго**         1422* 1818* 756* 1308* 2126* 
други 
зърнени** 2502 5558 3972 3048 3284 3364 2063 2730 1089* 1342* 1017* 1574* 2112* 

среден добив 
на зърнени 
култури 

3973 4034 2982 2530 2815 3088 1922 3023 2748* 3091* 2661* 2990* 3210* 
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* Данните за средни добиви са преизчислени на база на стандартната за Евростат 
влажност.  Данни за отчетената средна влажност за зърнени култури при прибиране 
на реколтата за същия период са представени в Таблица 5. 
** За периода 1990-1997, данните за сорго, тритикале, просо, елда, фий и други  са 
събирани от НСИ като общ показател “Други”. По тази причина данните за сорго за 
периода 1990-1997 са включени в “други зърнени”. Данните в таблицата горе за “Други 
зърнени” за 1990-1997г. са въз основа на данните на НСИ за тази обща позиция 
“Други”, като данните за фий са изключени ( оценката за площта с фий е, че тя е 
възлизала на около 5,95% от общата площ на позицията “Други”, а за произведеното 
количество фий е, че то  възлиза на около 4,53 от общото производство в позицията 
“Други”).За периода 1998-2002 данните, събирани от Дирекция “Агростатистика”, са в 
пълно съответствие с  Приложение 1 на Регламент 1251/1999. Данни за “други 
култури”в таблицата по-горе за периода 1998-2002 включват данни за просо, елда, 
царевични кочани, канарено семе (код по кронос C1219) и за тритикале  (код по кронос 
C1212). Данни за сорго се събират и представят отделно за 1998-2002 (Дирекция 
“Агростатистика”).  
Източници на информация и бележки:  
Твърда пшеница: 1990-1997 – Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан;  
данните 1998 от Института в Чирпан са преизчислени от дирекция Агростатистика в 
съответствие с изискванията на ЕС. 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Друга (мека) пшеница: 1990-1997 изчислени на база данни от Национален 
статистически институт за общо твърда и мека пшеница и данни за твърдата пшеница 
от  Институт по памука и твърдата пшеница, Чирпан; Данните 1998 от Института в 
Чирпан са преизчислени от дирекция Агростатистика в съответствие с изискванията на 
ЕС; 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Ръж, ечемик, овес: 1990-1997 - Национален статистически институт; данните 1998 от 
Национален статистически институт са преизчислени от дирекция Агростатистика в 
съответствие с изискванията на ЕС; 1999-2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ; 
Царевица: само царевица за зърно; 1990-1997 -  Национален статистически институт; 
данните 1998 от Националния Статистически Институт са преизчислени от дирекция 
Агростатистика в съответствие с изискванията на ЕС; 1999-2002 - Дирекция 
“Агростатистика”, МЗГ; 
Сорго:  Данните за 1998 от Национален статистически институт са преизчислени от 
дирекция Агростатистика в съответствие с изискванията на ЕС ; Дирекция 
“Агростатистика”, МЗГ; 

Отчетена влажност на зърнените култури при прибиране на реколтата 

Таблица 5 

Зърнени култури Средна влажност (%) 
  1998 1999 2000 2001 2002 
Твърда пшеница 12,80 12,40 12,50 12,20 13,31 
Друга пшениза  12,30 12,50 12,00 11,60 12,46 
Ръж 11,00 11,20 10,00 10,20 11,33 
Ечемик 12,00 12,50 12,00 11,70 11,85 
Овес 12,30 12,40 11,00 12,00 12,50 
Царевица за зърно 14,00 15,00 15,00 10,10 15,00 
Сорго 12,40 12,00 12,00 12,10 13,10 
Просо, елда, 
царевични кочани, 
канарено семе  

12,00 12,30 12,10 12,20 13,00 

Тритикале 11,10 11,20 11,00 11,00 10,94 
Източник: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ  



 30

Дирекция “Агростатистика” към МЗГ от 1999г. води регистър за изчислените добиви на 
полето (биологичен добив) на някои основни зърнени култури (пшеница, ечемик и 
царевица). Експертите от Регионалните служби “Земеделие и гори” към МЗГ 
изследват растежа на културите, големината на зърнения клас, броя на зърната в 
класа, средната гъстота на растенията на квадратен метър, процента на плевелите, 
появата на вредители и вземат под внимание сеитбообръщението и използването на 
продукти за растителна защита. 
Според възприетата методология на Дирекция “Агростатистика” се извършват поне 5 
проучвания на 1 декар (50 на хектар).  
След прибиране на реколтата данните за добивите се събират въз основа на база 
количества у производителите. Тези данни са представени в Таблица 4 по-горе. Те са 
окончателни и се подават официално от Дирекция “Агростатистика”. Добивите на 
производител са по-ниски поради загубите при прибиране на реколтата и транспорт за 
складиране – това е в резултат на използваната остаряла техника и влошената 
организация при прибиране на реколтата.  
През последните години, в България влиянието на факторите върху добивите на 
полето (сеитбообръщение, наторяване, използване на сертифицирани семена) и 
върху добивите на производител (техника и организация на прибиране на реколтата) 
се влоши поради  преструктуриране на земеделието в процеса на преход от 
централно-планова към пазарна икономика и връщане на земите на предишните им 
собственици.  
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Земеделската техника за прибиране на реколтата в България не е достатъчно ефективна и загубите при транспорта за 
складиране са големи. Данните за средните изчислени биологични добиви на полето и за загубите са представени в 
таблица 6: 

Средни добиви на полето (кг на хектар) и средни загуби (в процент) на пшеница, ечемик и царевица 
Таблица 6 

 1999 2000 2001 2002 1999-20

Култури 

Среден 
добив на 
полето в 

стандартна 
за ЕС 

влажност 
(кг на 

хектар)* 

Средни 
загуби при 
прибиране 

на 
реколтата и 
транспорт 

за 
съхранение 

(%)** 

Среден 
добив на 
полето в 

стандартна 
за ЕС 

влажност 
(кг на 

хектар)* 

Средни 
загуби при 
прибиране 

на 
реколтата и 
транспорт 

за 
съхранение 

(%)** 

Среден 
добив на 
полето в 

стандартна 
за ЕС 

влажност 
(кг на 

хектар)* 

Средни 
загуби при 
прибиране 

на 
реколтата и 
транспорт 

за 
съхранение 

(%)** 

Среден 
добив на 
полето в 

стандартна 
за ЕС 

влажност 
(кг на 

хектар)* 

Средни 
загуби при 
прибиране 

на 
реколтата и 
транспорт 

за 
съхранение 

(%)** 

Средна за
при приби
на реколт
транспор
съхранен
% (претег

с 
произведе
количест

Пшеница 
(мека 

пшеница) 
3113 7,1 3551 12,4 3690 16,1 3573 14,0 12,7 

Ечемик  2656 1,4 3070 6,5 3286 0,4 3280 2,6 2,5 
Царевица 
за зърно  4420 7,6 2730 30,2 3067 14,8 4990 15,1 15,4 

         11,8 
*Източник: изчислено въз основа на данни за средните добиви на полето (биологични добиви) от дирекция “Агростатистика”, МЗГ. 
Данните са преизчислени в стандартна за Евростат влажност. 
**Изчислени като разлика между добивите на полето (предишната колона на тази таблица) и добивите на производител посочени в 
таблица 4.  
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Вижда се, че загубите при прибиране на реколтата и транспорта за складиране са по-
високи от тези в други европейски страни. Направено е сравнение на България с 
Франция, като основен зърнен производител сред страните членки, и с Унгария, като 
страна с най-близки условия до тези на България (таблица 7). Анализите на Дирекция 
“Агростатистика” показват например, че за 2002г. 50% от изследваните полета имат 
добив на пшеница на полето по-висок от средния за страната, и добивът в тези полета 
възлиза на 6600 кг на хектар. За ечемика, 45% от добивите достигат 6600 кг на хектар 
на полето. През 2003г, когато агро-климатичните условия са особено неблагоприятни 
за страната, 20 % от проучените полета с пшеница имат добив на полето над средния 
за страната, и този добив възлиза на 5800 кг на хектар. За ечемика, през същата 
година за 27% от полетата добивът е 6000 кг на хектар.  

Средни загуби за някои зърнени култури при прибиране на реколтата и 
транспорт за складиране в България в сравнение с Унгария и Франция (%) 

Таблица 7 

Страна България Унгария *** Франция*** 

Култури 

Загуби 
изчислени 
като разлика 

между 
средните 
добиви на 
полето и 
средните 
добиви на 

производител
* 

Загуби 
изчислени на 
база данни на 
производители

те ** 

  

Пшеница 
(мека 

пшеница) ) 
12,7 13,8 1,8 0,9 

Ечемик 2,5 4,1 1,3 0,8 
Царевица за 

зърно 15,4 17,7 0,8 1,2 

Средна за 
пшеница, 
ечемик и 

царевица за 
зърно – 

претеглена с 
произведени

те 
количества 
за периода 
1999-2002 

11,8 13,2 - - 

*Данни от последната колона в таблица 6.  
**Данните за собствените преценки на производителите са предоставени от дирекция 
“Агростатистика” към МЗГ.Тези данни са преизчислени като средна претеглена с 
произведените количества.  
***Източник – статистическа база данни на ФАО.  
Данните в таблица 7 за високите загуби в България се потвърждават от оценките на 
Центъра за изпитване на земеделска и горска техника в Русе. По експертна оценка на 
Центъра загубите при прибиране на реколтата и транспорт за складиране при 
ефективна техника и организация в България следва да са около 2.5%. Тази оценка  а 
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също така и данните за загубите в страни с близки до българските условия, като 
например Унгария, показват, че загубите за България при условия на добра техника и 
организация няма да надвишават 2,5-3%.  
Данните в таблици 6 и 7 са само за три култури – пшеница, ечемик и царевица за 
зърно, но това са основните зърнени култури в България тъй като техният дял в 
общото производство на зърнени култури надвишава 80%. През 2002г. делът на тези 
култури в общото произведено количество зърнени култури възлиза на 87,2 %.  
Поземлената реформа в България бе приключена в края на 2000г. и 
преструктурирането на българското земеделие в резултат на прехода от централно-
планова към пазарна икономика е към своя край. Може да се очаква, че българските 
производители ще използват по-високоефективна техника и загубите при прибиране 
на реколтата и транспорт за складиране при присъединяването няма да надвишават 
2,5-3% както беше посочено горе. Следователно, разликата между сегашните високи 
загуби, достигащи до 12-13%, както е показано в таблица 6, и стандартните загуби, 
взети от практиката на страни с близки до българските условия, например Унгария, е 
около 10%.  
По тези причини България желае добивите на производител, коригиран с 
определен процент отчитащ прекомерните загуби, да бъдат взети предвид при 
установяването на референтния добив.  Този процент трябва да бъде равен на 
разликата между сегашните прекомерни загуби и стандартните загуби при 
прибиране на реколтата в страни с близки до българските условия, например 
Унгария, т.е. 10%. 
(iii) Установяване на площите, отговарящи на условията за получаване на 
директни плащания 
България ще разполага с точни данни за площите, отговарящи на условията за 
получаване на директни плащания по смисъла на Член 7 от Регламент 1251/99, в края 
на 2004г. Поради това България желае площите, отговарящи на условията за 
получаване на директни плащания по смисъла на Член 7 от Регламент 1251/99, да 
бъдат определени към 31 декември 2004. 

13. Установяване на площите, които отговарят на условията за 
получаване на помощ за твърда пшеница по Член 5 и Приложение II на 
Регламент на Съвета No 1251/1999, съгласно Приложение III от същия 
Регламент (площи с традиционно производство) и Приложение IV 
(площи с добре установено производство) 
Отделни статистически данни за площите с твърда пшеница са представени в 
консолидираната таблица 2 по-горе.  
Данните показват, че реалните площи с твърда пшеница са по-високи от 
първоначалното искане на страната за традиционни площи (15000 хектара), което 
тогава е било базирано на експертна оценка и по тази причина, българската страна 
иска тези цифри да не се вземат в предвид. 
Като се вземат предвид гореспоменатите данни за площите с твърда пшеница, 
изчислени по методологията на ЕВРОСТАТ, Република България желае 
максимално гарантираната площ за твърда пшеница според Приложение II на 
Регламент 1251/1999 да се бъде определена на 21800 хектара, на база на 
референтен период 2001-2002: 

Площи с твърда пшеница 
Таблица 8 

Площи с твърда пшеница 
Година Хектари 
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2001 22549 
2002 21040 

Източник: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ 
Българската страна е представила информация  в документа CONF-BG 56/02, която 
показва, че площите с твърда пшеница в таблица 2 по-горе отговарят на изискванията 
за подпомагане на традиционното производство на твърда пшеница: 

• Твърдата пшеница в България се използва за производство на макаронени 
изделия. Общият показател за стъкловидност на българските сортове твърда 
пшеница е между 77 и 82 % (виж таблица 6 в Анекс 2,в документа CONF-BG 
56/02, стр. 20). Много информация за други качествени показатели на 
твърдата пшеница, която се отглежда в България, е представена в Анекс 2 на 
документа CONF-BG 56/02 (стр. 17-21). Сортовете, които се отглеждат в 
България се отличават със своята висока продуктивност и качество. Най-
широко разпространените сортове, които се отглеждат в България (Прогрес, 
Белослава, Загорка и Възход) значително превишават по добив и качество 
чуждите сортове, които традиционно се отглеждат в съседните страни и в 
Западна Европа. Данни за преработката на твърдата пшеница в България и 
за производството на макаронени изделия са представени в Анекс 3 на 
документа CONF-BG 56/02; 

• Твърдата пшеница е традиционна за България. Тя се е отглеждала на 
територията на страната от векове. Данни за площите с твърда пшеница от 
1921г. и за добивите от 1970г. насам са представени в Анекс 1 на документа 
CONF-BG 56/02. Консолидирани данни за площите, производството и 
добивите са представени в таблици 2,3 и 4 по-горе;  

• Твърдата пшеница е важна култура за районите, които България е поискала 
да бъдат включени към Анекс II на Регламент 1251/99 като традиционни 
производствени райони на твърда пшеница (Старозагорски, Хасковски, 
Сливенски, Ямболски, Бургаски и Добрички) По индикативни данни на 
дирекция Агростатистика, делът на площите с твърда пшеница в общата 
площ със зърнени култури в тези райони за 2002г. варира от 2% (Добрички 
район) до 5% (Старозагорски район).  
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Установяване на максимално гарантирана площ за варива - Член 3 от Регламента на Съвета No 1577/96) (2162/2003) 
Република България отправя искане за максимално гарантираната площ по Член 3 на Регламент No 1577/96 да бъде 
увеличена със  43443 хектара, въз основа на референтен период 1998 – 2000г.. 
България предоставя следните данни по това искане: 

Площ на варива, хектари 
Таблица 9 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Леща и 
нахут  
(боб) 

39381 35549 35112 27103 37258 45048 45023 42303 43332 37200 33064 11673 9405 

Фий* 1791 1908 1563 1135 703 670 930 830 770 1110 857   
Общо 
леща, 
нахут 
(боб) и 
фий 

41172 37457 36675 28238 37961 45718 45953 43133 44102 38310 33921 11673 9405 

 
    

Средно 
за  95-

99 
43443    

* За периода 1990-1997, данните за сорго, тритикале, просо, елда, фий и други  са събирани от НСИ като общ показател “Други”. Данните 
в таблицата горе за фий за периода 1990-1997 са въз основа на експертна оценка, че площта с фий е възлизала на около 5,95% от 
общата площ на позицията “Други”, за която са събирани данни от НСИ.  
Източник: 1990 – 1997 – по данни на НСИ и експертна оценка; 1998 – 2002 - Дирекция “Агростатистика”, МЗГ  
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ОРИЗ 
14. Включване на България в списъка на страните производителки 
на ориз от Член 6 (4) от Регламент на Съвета (EC) No. 3072/95 за 
общата организация на пазара на ориз и установяване на 
национални базови площи 
България оттегля искането си, поставено в CONF-BG 43/01: “Според Регламент 
3072/95 България се състои от една площ с две под-площи”. 
Консолидирани данни за площите и средните добиви от ориз за периода 1995-2002 
са представени в Таблица 1.  
Данните, представени в таблица 1, са от два източника: Национален статистически 
институт за периода 1995-1997 и от Дирекция “Агростатистика” към МЗГ за 
периода 1998-2002. Дирекция “Агростатистика” събира и обработва данни за ориза 
от 1998г. (през 1998г. дирекцията е провела анкети само за площи) в съответствие 
с изискванията на ЕС. Данните за площи с ориз в таблица 1 за периода 1998-2002 
са за реколтирани площи, а не засети площи, което е в пълно съответствие с 
изискванията на ЕВРОСТАТ.  
Беше осъществен контакт с ФАО и с Национален Статистически Институт, който 
отговаряше за предоставянето на данни на ФАО преди 2002г.  НСИ предостави на 
Министерството на земеделието и горите въпросника на ФАО попълнен за 1999, 
2000, 2001 г., в който се вижда, че данните за площи и добиви за посочения период 
са собствена експертна оценка на ФАО (отбелязани са с “F” във въпросника, което 
означава прогноза). Според тези прогнозни данни в България са засети 3000 
хектара за 1999г.,  и същите цифри са пренесени за 2000 и 2001г. Тези данни са 
силно занижени, а по данни на Дирекция “Агростатистика”, базирани на 
проучвания на място, площите с ориз за периода достигат 4200-4800 хектара. От 
осъществената кореспонденция между ФАО и Дирекция “Агростатистика” се 
вижда, че има неправилна интерпретация на данните от страна на ФАО. 
Консолидирани данни за площите и средните добиви от ориз са представени в 
таблица 1. 

Данни за площи и средни добиви от ориз в България, 1995-2002 
Таблица 1 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ориз Площи 
(хектари) 1380 2606 3794 4004 1860 3571 3897 4166 

Ориз 
Добиви 

(кг/хекта
р) 

3612 3389 2987 3600 4200 4700 4800 4310 

Източник:  1995-1997 – Национален Статистически Институт; 1998-2002 – Дирекция 
“Агростатистика”, МЗГ. 
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15. Сухи фуражи 
България би искала да поясни предоставените данни за общо производство на 
люцерна в таблица 2 от CONF 56/02 за периода 1999-2001г. Според направена 
експертна оценка данните в таблица 2  от CONF 56/02 са за общото производство на 
люцерна - суха маса. Следователно таблица 3 от CONF 56/02 следва да не се зачита.  
България предоставя данни за общото производство на люцерна - сухо вещество за 
периода 1998-2002г. (таблица 1). Данните за периода 1998-2000г. са взети от 
бюлетини на НСИ в които се изписва “люцерна” без да се уточнява вида й. След 
проведени консултации с експерти от НСИ се оказа, че тези данни отразяват 
производството на суха маса. Данните за 2001г./2002г. са предоставени от Дирекция 
“Агростатистика” и отразяват също така производството на суха маса. Съотношението 
между суха и свежа люцерна е 1:4. 
По експертна оценка на Института по животновъдни науки, Констинброд и Института 
по фуражите, Плевен около 60% от изсушената на слънце люцерна се мели, а 
останалата част се дава на животните несмляна. Предоставените ни анализни 
свидетелства от Глава дирекция контрол на фуражите (ГДКФ) в Националната служба 
по зърното и фуражите показват, че изискванията за качество на изсушения на слънце 
фураж - люцерна съответстват на изискванията на Регл.603/95 (минималното 
съдържание на суров протеин в сухо вещество e не по-малко от 15%; максималното 
съдържание на влага е до 12%). До присъединяването на България към ЕС ще бъдат 
регистрирани производителите на сухи фуражи.  
България би желала да предяви искане за Национално гарантирано количество (НГК) - 
130 000т. изсушен на слънце фураж (люцерна).  
България предоставя нова информация за производство на дехидратиран фураж за 
периода 2001-2003г. въз основа на предоставени данни от фирми Бонмикс и 
“Агропротеин – Ири” ООД (таблица 2) и подновява искането си за НГК за 
дехидратиран фураж. В България не се води официална статистика за производството 
на дехидратирани фуражи и поради това, представените данни в таблица 2 са на база 
декларации от двете фирми. През 90-те производството на  дехидратирани фуражи 
(люцерново брашно) беше спряло и отново бе възстановено през 2001г. от тези две 
фирми. През 2001г. производството е 255 т. и през 2003г. се увеличава на 630т. 
Съществува тенденция на увеличаване на производството на  дехидратирани фуражи 
и през 2004г. се очаква то да се удвои.  Дехидратираните фуражи се използват за 
влагане в комбинираните фуражи за зайци, коне, агнета и телета. След консултации с 
фирмите-производители се оказа, че печалбата за производителя на дехидратираните 
фуражи е около 15%.  
България би желала да предяви искане за НГК - дехидратиран фураж 630т. (при 
референтна година – 2003г).  
Предоставеният стандарт (БДС 7272-80) за люцерново брашно в  CONF 56/02 показва, 
че изискванията за качество на люцерново брашно съответстват на изискванията на 
Регл.603/95. 

Таблица 1 

Производство на изсушена на слънце люцерна в суха маса (тонове) 

Година Площи в ха Среден добив кг/ха Производство в 
тона 

1998 161 248,0 3 090 499 345 
1999 162214,3 3293 534 562 
2000 150740,7 2470 372 916 
2001* 85 795,0 3840 329 453 
2002* 85 448,0 4 874 416 486 

Източник: НСИ 
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*Източник: Дирекция “Aгростатистика”, МЗГ 

Таблица 2 

Производство на дехидратиран фураж (люцерново брашно) в тонове 
Година “Агропротеин – Ири” ООД Бонмикс Общо: 

2001 50 205 255 
2002 400 215 615 
2003 400 230 630 

Източник: декларации и счетоводни книги на “Агропротеин – Ири” ООД и Бонмикс 
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ЗАХАР 
16. Управление на Общата Организация на Пазара за захар (Регламент 
на Съвета (EC) No 1260/2001) 
Република България предоставя актуализирани планове, включващи график за 
практическото прилагане на европейските изисквания в тази област, в частност по 
отношение търговия с трети страни, междубраншови споразумения и предоставяне на 
статистическа информация.и въпросник за основните елементи за управление на ООП 
в сектор захар. При приемане на ново европейско законодателство в сектора, тези 
планове ще бъдат актуализирани. 

Приложение 1 и 2 

17. Квоти за захар и изоглюкоза (Регламент на Съвета No1260/2001, 
чл.10-21) 
Република България предоставя актуализиран баланс за захарта за периода 1998-
2002 г.  

Баланс на предлагането и консумацията на захар, (маркетингова година – юли – 
юни), в хил. т., изразени в бяла захар/ 

 1998/19
99 

1999/20
00 

2000/20
01 

2001/20
02 

2002/20
03 

 
1. Начални запаси 
 
2. Производство на захар от 
захарно цвекло 
3. Внос: 
 бяла захар 
 сурова захар за рафиниране 
 внос на захар в преработени 
продукти 

 
8.5 

 
8 
 

256 
10 

234 
12 

 
11.1 

 
6.7 

 
201 

2 
189 
10 

 
17.7 

 
3 
 

207 
4 

193 
10 

 

 
20 

 
 2.4 

 
239 

2 
227 
10 

 
17.1 

 
 6.4 

 
288 

1 
277 
10 

4. Общо предлагане на захар 272.2 219 227 261.4 311.6 
5. Вътрешна консумация  215.1 172.0 191.4 217.2 240.4 
6. Износ: 
 бяла захар 
 сурова захар 
 Износ на захар в преработени 
продукти 

46 
17 
16 
13 

29 
18 

 
11 

16 
5 
 

11 

27 
17 

 
10 

53 
40 

 
13 

7. Крайни запаси 11.1 17.7 20 17.1 18.2 
4. Общо консумация на захар 272.2 219 227 261.4 311.6 
Източник: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ 
Република България предоставя актуализирани данни за внос на сурова захар за 
рафиниране по страни.  

Внос на сурова захар за рафиниране в рамките на квотата по СТО 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Сурова захар за 
рафиниране – 
общо 

275900 207300 237573 212044 224083 296565 
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- от която по 
споразумението по 
СТО 

233556 206776 237573 212044 224083 235249 

Бразилия 98 628 113228 147440 120441 143723 141822 
Салвадор  30813 14019    
Коста Рика  46677     
Австралия 40 14624     
Египет  1432     
Германия  0.5  500   
Куба 119288  69320  42891 40149 
САЩ   6794    
Гватемала    52002  24939 
Мексико    19756   
Никарагуа    19344   
Кипър     266  
ЮАР 6000    36703 28340 
Суринам     500  
Колумбия 9600      
Източник: Агенция “Митници” 

Данни за производство на изоглюкоза (в тонове) 

 
Година Производство 

2002 51 875 
2003 88 199 

Източник: Амилум България – единствено предприятие за производство на изоглюкоза в 
България  

Република България предоставя актуализирани данни за внос и износ на 
изоглюкоза.(т) 

CN  Страна Износ Страна Внос 
2002 

17024010 Македония 65.9
17025000 Македония 1.6Общо 51.0
  Австрия 0.3
  Белгия 1.0
  Германия 21.0
  Финландия 4.7
  САЩ 24.0
170260 Общо 11886.8   
 Македония 893.6
 Полша 3.0
 Русия 18.0
 Саудитска Арабия 39.4
 Турция 9503.1
 Югославия 1429.7

2001 
17024010 Македония 23.8  
17025000 Македония 0.5Общо 38.7
  Германия 25.1
  Белгия 13.2
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  Австрия 0.4
170260 Общо 9692.8  
 Турция 6963.2  
 Югославия 1801.8  
 Македония 733.9  
 Саудитска Арабия 98.6  
 Русия 26.4  
 Молдова 34.0  
 Филипини 1.2  
 Тайван 19.7  
 Полша 5.4  
 Грузия 8.7  

2000 
17024010  Германия 0.2
17025000  Общо 38.7
  Германия 31.7
  Белгия 7.0
170260 Общо 5096.1  
 Турция 4963.0  
 Саудитска Арабия 71.3  
 Молдова 40.2  
 Филипини 1.2  
 Русия 10.0  
 Македония 10.4  

1999 
17023010 Македония 1.4   
17025000  Общо 37.5
  Германия 23.3
  Белгия 7.0
  Финландия 5.2
  САЩ 2.0
170260 Общо 4434.8  
 Турция 4183.0  
 Югославия 177.3  
 Грузия 14.4   
 Филипини 2.4   
 Македония 40.7   
 Молдова 17.0   

1998
17023010 Общо 248.4Общо 70.4
 Египет 198.0Нова Зеландия  40.0
 Албания 40.4Франция 27.8
 Босна и Херцеговина 10.0Китай 2.5
 Украйна  0.0Гърция 0.1
17025000  Общо 35.2
  Германия 28.2
  Финландия 5.0
  Белгия 2.0
  Гърция 0.0
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170260 Общо 827.9Унгария 735.7
 Югославия 451.0  
 Македония 194.1  
 Турция 108.4  
 Молдова 70.5  
 Филипини 1.2  
 Грузия 1.1  
 Полша 1.5  

1997 
17025000 Македония 1.0Общо 21.0
  Германия 16.0
  Финландия 4.0
  Белгия 1.0
170260 Общо 456.8Унгария 81.3
 Македония 233.7  
 Русия 81.3  
 Южна Африка 37.5  
 Филипини 2.4  
 Франция 19.9  
 Полша 20.0  
 Турция 20.0  
 Молдова 17.5  
 Израел 24.5  

1996 
17025000 Албания 1.0Общо 28.6
   САЩ 10.5
  Германия 9.0
  Белгия 7.0
  Швейцария  2.1
170260 Общо 867.3  
 Македония 867.2  
 Украйна  0.1  
Източник: ”Информационно обслужване” АД, МФ 
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Приложение 1 (т.16) 
План за въвеждане на законодателството и определяне на административни структури в съответствие с изискванията на ЕС 

в сектор “Захар” 

Елемент на 
пазарната 
организация 

Отговорна институция за 
въвеждане и прилагане на 
законодателството 

Европейско 
законодателство 

Българско 
законодателство 

Срок за 
приеман
е 

Срок за 
влизане 
в сила 

1) 
Производствени 
квоти 
 

1. МЗГ определя в 
предприсъединителния период с 
Наредба за определяне на квоти 
за производство на захар 
годишното максимално количество 
на произвежданата бяла захар от 
българските производствени 
предприятия/рафинерии. 
2. МЗГ и Разплащателната агенция 
преди и след присъединяване на 
страната към ЕС всяка година ще 
разпределят между рафинериите 
индивидуални квоти за 
производство на бяла захар в 
рамките на максималното годишно 
количество за страната. 
3. Разплащателната агенция преди 
и след присъединяване на 
страната към ЕС ще извършва 
контрол върху изпълнението на 
определените индивидуални квоти 
за производство на бяла захар от 
предприятията/рафинериите и 
контрол върху разпореждането със  
захарта, изоглюкозата и 

Регламент на Съвета (ЕС) 
No 1260/01 за общата 
пазарна организация в 
сектор “Захар”; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕС) No 314/02 установяващ 
подробни правила за 
прилагане на системата от 
квоти в сектор “Захар”; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕС) No 1043/67 
установяващ подробни 
правила за определяне на 
основните квоти за 
производство на захар; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕЕС) No 2670/81 
установяващ подробни 
правила относно захарта, 
произведена в превишение 
на квотите. 

Наредба за определяне 
на квоти за 
производство на захар  
 

30.06.200
5 

31.12.200
5 
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инулиновия сироп, произведени 
извън квотите, както и облагането 
с допълнителни такси в случай на 
пускането им на вътрешния пазар. 
4. Разплащателната агенция преди 
и след присъединяване ще събира 
данни за запаси, производство, 
продажби и износ на захар с цел 
администриране на системата от 
квоти.  
 

2) Система на 
минимални 
изкупни цени на 
цвекло, условия 
за изкупуване на 
цвекло, 
качествени 
изисквания към 
захарта и 
цвеклото при 
изкупуване: 
 
 (а) Определяне 
на изкупни цени 
за захарно цвекло 
и качествени 
изисквания към 
цвеклото 
 
(б) 
Междубраншови 

1. МЗГ ще урежда в 
предприсъединителния период с 
Наредба за изкупуването, 
окачествяването и 
ценообразуването на захарното 
цвекло: 
 
а) качествените изисквания към 
суровата захар и захарното 
цвекло; 
б) правила за определяне на 
изкупните цени и размера на 
субсидията за захарно цвекло и 
методите за ценообразуване на 
захарното цвекло при изкупуване в 
зависимост от неговото качество; 
в) общите условия в договорите за 
изкупуване на захарно цвекло; 
 
 

Регламент на Съвета (ЕС) 
No 1260/01 за общата 
пазарна организация в 
сектор “Захар”; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕС) No 1261/01 
установяващ подробни 
правила за прилагане на 
Регламент на Съвета (ЕС) 
No 1260/01 относно 
договорите за доставка за 
захарно цвекло и 
приспаданията и 
увеличенията към цената на 
цвеклото; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕЕС) No 1516/74 относно 
надзора упражняван от 
страните-членки върху 

Наредба за 
изкупуването, 
окачествяването и 
ценообразуването на 
захарното цвекло  

31.12.200
4 
 

31.12.200
5 
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споразумения и 
договори за 
изкупуване на 
цвекло 

договорите сключени между 
производителите на захар и 
цвеклопроизводителите. 

3) Вносно-
износен режим: 
 
Система на 
импортни и 
експортни 
лицензи: 

1. МЗГ ще урежда в 
предприсъединителния период с 
Наредба за условията и реда за 
издаване на импортни и 
експортни лицензии 
 режима за издаване на импортни и 
експортни лицензи; 
2. МЗГ (Разплащателната агенция) 
преди и след присъединяване на 
страната към ЕС прилага и 
контролира прилагането на режима 
за издаване на импортни и 
експортни лицензи; 
3. Агенция “Митници” преди и след 
присъединяване на страната към 
ЕС извършва граничен контрол 
върху вноса на преференциална 
захар, свързан с установяване на 
нейния произход. 

Регламент на Комисията 
(ЕЕС) No 1159/2003 
установяващ подробни 
правила за вноса на 
преференциална сурова 
тръстикова захар в рамките 
на определени тарифни 
квоти и преференциални 
споразумения; 
 
Регламент на Комисията 
(ЕС) No 1464/95 
установяващ подробни 
правила за прилагането на 
системата на импортни и 
експортни лицензи в сектор 
“Захар”; 

Наредба за условията и 
реда за издаване на 
импортни и експортни 
лицензии 

31.12.200
5 

31.12.200
5 
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Приложение 2 (т.16) 
ЗАХАР 

Основни инструменти на управление 

 
 

Инструменти 

Административна 
структура 

Моля да се спомене 
предвиждана/ 
съществуваща 
организация  

Определяне 
времето за 
създаване / 
състояние на 

функционитране 

1. Контрол на производство  
- разпределяне на квотите за 

производителите 
 
 
 
- контрол на производство под 

и над определената квота  
- събиране на налози за 

производство  
- контрол на рафиниране на 

вносна сурова захар  
 
2. Схема за компенсиране на 
разходите за складиране 

- признаване на търговци 
- контрол на запаси и 

продажби 
- компенсиране на разходите 
- събиране на налози за 

съхранение 
 
3. Търговия с трети страни  

- издаване на вносни и 
износни лицензи 

- изплащане на експортни 
субсидии и 
производствени субсидии  

- контрол на 
преференциален внос  

 
 
4. Междубраншови споразумения  

- контрол на 
вътрешнотърговски 
споразумения и договори 
за доставка в съответствие 
със законодателството и 
където е необходимо 
фиксиране на условия за 
изкупуване на цвекло  

 
5. Интервенция  

- интервенционно 

 
Министерство на 
земеделието и горите, 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
(в рамките на ДФЗ) 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
 
Схемата за 
компенсиране на 
разходите е отменена с 
Регламент 1260/2001 
 
 
 
 
 
 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
 
Митнически служби 
(физически контрол) 
 
 
 
Министерство на 
земеделието и горите, 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
 
 
 
 
 
 
Министерство на 

 
1.9.2006 

 
 
 
 

1.9.2006 
 
 

след 
присъединяване 

31.12.2006 
 
 

31.12.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2005 
 

след 
присъединяване  

 
 

31.12.2005 
 
 
 
 

след 
присъединяване  
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изкупуване на захар  
 
 
6. Режим на рафиниране и 
преференциален внос  

- плащане на помощ за 
рафиниране на 
преференциална захар и 
на помощ за рафиниране 
на захар от Френските 
доминьони 

 
7. Общи въпроси: 

- Комуникации (събиране и 
предаване) на 
статистически данни за 
съставянето на балансите 
на Общността (СТО, МОЗ, 
ACP, самофинансиране и 
др. ) 

- Национални помощи  

земеделието и горите, 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
 
 
Разплащателна и 
интервенционна агенция 
 
 
 
 
 
 
Министерство на 
земеделието и горите, 
Разплащателна и 
интервенционна 
агенция, митнически 
служби 
 
 

 
след 

присъединяване 
 
 
 
 
 

след 
присъединяване 

 
 
 
 
 
 
 

след 
присъединяване 

 
 
 
 
 

след 
присъединяване 
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ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ  
18. Национално гарантирано количество за ленено и конопено влакно 
(Регламент на Съвета (ЕС) No 1673/2000)  
България предоставя следните статистически данни за производството на  
влакнодаен лен в страната през 2002 г. 

Данни за производството на влакнодаен лен за 2002 г. 

Производство на ленено влакно 
(тона) Година Площи влакнодаен 

лен (ха) Дълго 
влакно Късо влакно Общо влакно

2002 470 8 35 43 
Източник: Агробиоинститут, София 
Трябва да се отбележи, че добивите през 2002 г. на ленено влакно и в частност на 
дълго ленено влакно бяха нетипично ниски. Основната причина за това бяха 
неблагоприятните климатични условия в периода на реколтирането (много валежи 
през лятото), което не позволи навременното прибиране на стеблото и доброто му 
отопяване, като доведе до ниски добиви на ленено влакно, особено дълго влакно.   

Режим за внос на коноп в България 
В България режимът за отглеждане, внос и износ на коноп и семена от коноп се 
регламентира от Наредба №12 за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, 
внос и износ на растения и семена от рода на конопа (cannabis) със съдържание под 
0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев 
мак /обнародвана в Държавен вестник № 44 от 8.05.2001 г./. Тази наредба е издадена 
въз основа на Чл.29 на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 
/обнародван в ДВ № 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., с последно изменение и 
допълнение  в ДВ № 56 от 20.06.2003 г./  
Съгласно Наредба №12 физически или юридически лица могат да осъществяват внос 
на  растения и семена от коноп ако се докаже съдържание на тетрахидроканабинол в 
съответните продукти под 0,2 тегловни процента, което е задължително условие за 
издаване на разрешително за внос от страна на Министъра на земеделието и горите.  
За получаването на разрешително за внос на коноп или семена от коноп съответното 
физическо или юридическо лице следва да подаде молба в отдел “Растениевъдство” 
на МЗГ по определен образец, даден като Приложение №3 на Наредба № 12. 
Ако молителят е физическо лице, той следва да укаже в молбата името, номера на 
личната си карта или личния си паспорт както и ЕГН и адреса, общината, областта и 
телефонния си номер. 
Ако молителят е юридическо лице, то трябва да укаже името си, номера на 
фирменото си дело, окръжния съд, адреса, общината, областта и телефонния си 
номер. 
Молбата следва да бъде придружена (където е нужно) от следните документи: 
1. съдебно решение за регистрация; 
2. удостоверение за актуално състояние; 
3. международен документ за посевни качества, издаден от страната износител; 
4. фитосанитарен сертификат, издаден от страната износител; 
5. анализно свидетелство за съдържание на тетрахидроканабинол, определено във 

фаза “масов цъфтеж” през вегетацията, издадено от страната износител. 
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В молбата вносителят посочва датата и целта на внасяните конопени растения или 
семена, количествата семена по сортове, както и произхода на семената, мястото на 
съхранение с адрес и телефонен номер. 
Министърът на земеделието и горите издава или отказва издаването на 
разрешително по предложение на комисия от пет члена, един от които е юрист. 
Издаването или отказът на разрешителното за внос става в срок от седем дни от 
постъпване на молбата.  Отказът на министъра подлежи на обжалване по реда на 
Закона за административното производство. 
Контролът върху вноса на семена и растения от рода на конопа (cannabis) се 
осъществява от митническите власти и следните структури на МЗГ: ИАСАС, НСРЗ и 
областните дирекции “Земеделие и гори”. Инспекторите от тези ведомства са 
упълномощени за достъп до цялата документация, свързана с вноса на растения и 
семена коноп, както и да упражняват контрол при вземането на проби за анализ и 
върху методологията за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол в тези 
продукти. 
Съгласно Чл. 101 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 
всеки, който засява, отглежда, внася или изнася растения или семена от рода на 
конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол без 
разрешително, се наказва с глоба от 1000 до 100 000 лв. /1 Евро= 1,95583 BGN/.  

20. Подкрепа на памукопроизводството по реда на Регламент на 
Съвета (ЕС) No 1051/01 

• България предоставя тук статистически данни за производството на 
неомаганен памук в страната през 2002 г. 

Данни за производството на неомаганен памук за 2002 г. 

Година Площи памук  (ха) Производство  (тона) 
2002 6 300 10 017 

Източник: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ 
• България подава актуализирани статистически данни за производството на 

неомаганен памук в страната в периода 1999-2001 г., които да заменят 
данните за тези години подадени в CONF-BG 43/01 и CONF-BG56/02: 

Данни за производството на неомаганен памук (1999-2001 г.) 

Година Площи памук  (ха) Производство  (тона) 
2001 14689 10 135 
2000 9722 7194 
1999 12363 24157 

Източник: Дирекция “Агростатистика”, МЗГ 
Данните в таблицата  отразяват по-прецизното преизчисляване на първичните данни 
за памукопроизводството в България за периода 2000-2002 г., извършено неотдавна 
от Дирекция “Агросатистика” (ДАС) на МЗГ. С настоящото България оттегля данните 
за памукопроизводството за периода 2000-2001 г. представени в CONF BG 56/02  и за 
1999 г. от Националния статистически институт (НСИ), в Преговорната позиция на 
страната по Глава 7 “Земеделие” (CONF-BG 43/01). ДАС използва  статистическата 
методология на Евростат при събирането и обработката на данните и  събира 
първична информация чрез анкети на полето. НСИ е използвал въпросници, 
изпращани по пощата само на големи стопанства, регистрирани като единици в 
Статистическия регистър и е отразявал дейността и производството на по-малките 
стопанства произвеждащи памук в страната чрез експертни оценки. 
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ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
22. Маркетингови стандарти за плодове и зеленчуци (Регламент на 
Съвета No 2200/96) 
Отдел “Контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци” и регионалните 
инспектори към Министерство на земеделието и горите провеждат своята дейност в 
съответствие с операционната програма за организация и прилагане на ефективна 
система за контрол, в сила до 2007г. В тази връзка през 2004г. всички инспектори ще 
започнат проверка на различни категории участници на пазара на всеки етап от 
маркетинговия процес. До края на 2002г. и през 2003г. някои от регионалните 
инспектори (в регионите Русе, Пазарджик, Варна, Плевен, Стара Загора) започнаха 
извършването на проверки за качество на вътрешния пазар, при износ и при внос. 
Около 14 % например от оранжерийните краставици, изнесени през 2002г., са 
проверени за съответствие с маркетинговите стандарти. Списъкът на проверяваните 
през 2002 и 2003г. продукти включва също така домати, череши, картофи, ябълки, 
спанак, зеле, култивирани гъби. 
Отдел “Контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци” се състои от 6 
експерта. В момента има и 20 действащи инспектора на територията на страната, като 
повече от 10 от експертите и инспекторите са снабдени с необходимото техническо 
оборудване (компютри, принтери, факсове). Служителите на отдела и регионалните 
инспектори подобряват квалификацията си относно маркетинговите стандарти за 
плодове и зеленчуци и методите на проверка като преминават през курсове за 
обучение. През 2003г. един експерт е посетил Международния курс за обучение в 
Гайзенхайм (Германия). Отдел “Контрол на качеството на пресните плодове и 
зеленчуци” проведе кратки курсове за обучение на регионалните инспектори, 
включително и на новоназначените през 2003г. (с цел представяне на разпоредбите 
на Наредба № 9 за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни 
плодове и зеленчуци /ДВ бр. 42 от 24.04.2002г./, запознаване с маркетинговите 
стандарти на 22 вида плодове и зеленчуци, попълване на сертификати за 
съответствие и други практически насочени обучения). 
За периода януари – октомври 2003г. отделът е организирал 7 семинара за 
българските производители и търговци на пресни плодове и зеленчуци за запознаване 
с Наредба № 9 от 2002г. и с маркетинговите стандарти на няколко вида плодове и 
зеленчуци. Експертите от отдела и регионалните инспектори продължават да 
извършват проверки на различни участници на пазара (вносители, износители, 
собственици на складове, производители) с цел запознаването им с  Наредба № 9 от 
2002г. и с ползите от прилагането на маркетинговите стандарти. 

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
23. Национален праг за домати, предназначени за преработка (Анекс III 
на Регламент на Съвета No 2201/96 изменен с  Регламент на Съвета No 
2699/2000) 
България предоставя допълнителни данни за 2002 г.: 
По данни на Дирекция “Агростатистика” на МЗГ годишното производство на домати за 
2002 г., предоставени за преработка е 197 610 тона.  
По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), средно годишната цена 
на домати на входа на преработвателното предприятие за 2002 г. е 0,12 лв. /кг 
Обменният курс евро/лев за 2002 г. е 1.95583. 
България предоставя официални данни за вноса и износа на продукти от домати за 
периода 1998 – 2001 и допълнителна информация за 2002г.: 

Внос и износ на продукти от домати за периода 1995-2002(в тонове) 
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 1998 1999 2000 2001 2002 
Белени домати тар. код 2002 1010 

износ 112 57 115 233 7 
внос 95 15 633 175 289 

Небелени домати тар. код 2002 10 90 
износ 2787 1908 1925 1299 2211 
внос 522 41 71 48 59 

Доматен сок тар. код 2002 90 11 + 2002 90 19 + 2009 50 10 + 2009 50 90) 
износ 904 552 101 134 169 
внос 426 76 136 113 142 
Доматен концентрат тар. код 2002 90 31 +2002 90 39 +2002 90 91 +2009 90 99 

износ 3333 5697 927 129 232 
внос 4438 52 200 703 1623 

Кетчуп  тар. код 2103 32 00 ) 
износ 27458 4432 752 1048 1496 
внос 321 186 141 114 158 

Замразени домати тар. код 0710 80 70 
износ 167 57 239 255 240 
внос 0 2 1 0 0 

Сушени домати тар. Код  0712 90 30 
износ 22 15 30 73 28 
внос 0 0 0 4 21 

Източник: “Информационно обслужване” АД към Министерство на финансите 
“Информационно обслужване” АД предоставя официална информация за внос и износ 
на база на сключени договори с Министерство на финансите, Министерство на 
земеделието и горите и други обществени и правителствени организации. 
Представяме следните данни за преработвателни предприятия за домати за 2001-
2002 г.: 

 2001 2002 
Брой предприятия, преработващи домати 71 78 

Капацитет(тонове) N/A 330 614 
Използван капацитет(%) N/A 60 

Източник: Дирекция “Агростатистика” на МЗГ 
България би желала за нуждите на преговорния процес да се ползват тези данни  за 
2001г. за броя на предприятията, преработващи домати, а не посочените в CONF-BG 
56/02. 

24.Национален праг за праскови предназначени за преработка (Анекс III 
на Регламент на Съвета № 2201/96, изменен с Регламент на Съвета № 
2699/2000) 
България предоставя допълнителни данни за 2002 г.: 
По данни на Дирекция “Агростатистика” на МЗГ годишното количество праскови, 
предоставени за преработка през 2002 г., е 15 510 тона.  
По данни на Системата за агропазарна информация (САПИ) средно годишната цена 
на праскови за 2002 г., на входа на преработвателното предприятие е 0.25 лв./кг . 
Обменният курс евро/лев за 2002 г. е 1.95583. 
България предоставя официални данни за вноса и износа на продукти от праскови за 
периода 1998 – 2001 и допълнителна информация за 2002г.: 

Праскови под формата на плодов сироп и/или натурален плодов сок тар. код  
(20087061+20087069+20087071+20087079+20087092+20087094+20087099) в тонове 
 1998 1999 2000 2001 2002 
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износ 375 1175 1027 1043 2249 
внос 0 0 175 93 350 

Източник: “Информационно обслужване” АД към Министерство на финансите 
Представяме допълнителни данни за преработвателни предприятия за праскови за 
2001-2002 на Дирекция “Агростатистика”:  
  2001 2002 
Брой предприятия, преработващи праскови 30 28 
Капацитет(тонове) N/A 34 180 
Използван капацитет(%) N/A 45 
Източник: Дирекция “Агростатистика” на МЗГ 

Република България отправя искане за преходен период от 3 години при 
прилагането на чл. 2 на Регламент 2201/96, през който помощите за доставка на 
домати и праскови за преработка да бъдат изплащани на индивидуалните 
производители, сключили договори с преработвателите в съответствие с чл. 3 
от същия Регламент. По време на преходния период индивидуалните 
производители да могат да сключват догори с преработвателите за количества, 
не по-големи съответно от 75 %, 50 % и 25 % от количествата за които се отпуска 
помощ. 
Аргументи: 
Към 2003г. общият брой регистрирани  по Наредба 3 от 29.01.1999г. земеделски 
производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, е 14 958.  
Отношенията между производители и преработватели на плодове и зеленчуци се 
уреждат чрез договори за покупко-продажба. Повечето договори са преки,  сключват 
се директно между производителя и преработвателя и най-често са типови. 
Сравнително малък процент от произведените пресни плодове и зеленчуци минава 
през организирани пазари –тържища или събирателни пазари.  
Обикновено договорите се сключват преди началото на маркетинговата година (м. 
декември – м. март), въз основа на производствената програма на преработвателите. 
Предварително се сключват рамкови договори между производители и 
преработватели за видове, сортове, количества, качество и срокове на доставка. В тях 
най-често не е фиксирана цена, а тя се договаря в момента на предаване на 
продукцията. 
При сключване на договора може да се включи клауза за подпомагане на 
производителя от страна на преработвателя. Подпомагането обхваща финансова 
подкрепа за набавяне на необходимите семена, торове и препарати; директно 
предоставяне на торове и препарати, осигуряване на техника или предоставяне на 
консултантски услуги.  
Друг тип са конкретните договори с точни и ясни клаузи за количества, които да бъдат 
произведени,  сортове, качество, окачествяване, срокове на доставка, цена, начин и 
срок на плащане, неустойки.  
На територията на страната  са образувани неформални сдружения между 
производители на плодове и зеленчуци, които са обединени с цел: 

• общо отглеждане на определени продукти; 
• оказване на услуги със селскостопански машини и инвентар; 
• консултации при използването на продукти за растителна защита; 
• обмяна на опит във връзка с агротехнически мероприятия; 
• обмяна на информация относно намирането на пазари на произведената 

продукция,  
• общо закупуване на семена, препарати и торове.   
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Неформалният характер на тези сдружения прави трудно установяването на точния 
им брой. 
В страната по Наредба 3 от 1999г. са регистрирани около 200 кооперации, 30 от които 
реколтират площ над 50 ха и евентуално биха могли да покрият критериите за 
организации на производители по отношение на броя производители и размера на 
оборота. Тези организации обаче са създадени с цел производство, а не на 
маркетингов принцип – за съвместно предлагане на пазара на произведените 
продукти. В този смисъл те не отговарят на основното изискване, залегнало в 
европейското законодателство за организации на производители, а именно – да 
събират продукцията на своите членове и да я предлагат на пазара. 
Съществуват и няколко сдружения на производители – Национален съюз на 
градинарите в България, Сдружение на производителите на праскови, Асоциация 
“Български пипер”, Национално сдружение на производителите на ягоди и малини и 
други. Те представляват юридически лица с нестопанска цел и са създадени за 
защита на общите интереси на своите членове. Тези организации не се занимават с 
производство и предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци. 
През 2001г. беше приета Наредба № 24 за условията и реда за признаване на 
организации на производители на плодове и зеленчуци (ДВ бр. 69 от 07.08.2001г.), с 
която в българското законодателство бяха въведоха изискванията на Глава втора от 
Регламент 2200/96 и някои разпоредби на Регламент 478/97 и Регламент 412/97, 
свързани с признаването на организации на производители. В момента обаче 
държавата не подпомага финансово организациите производители и до момента нито 
една организация не е кандидатствала да бъде призната по реда на Наредба № 24 от 
2001г..  
Производството на плодове и зеленчуци в страната е силно фрагментирано в 
множество малки стопанства, все още няма създадена организация на пазара в 
сектора. Високи са операционните разходи за създаването на организация на 
производители, която да отговаря на изискванията на Регламент 2200/96 (свързани с 
осигуряване на помещения, компютри, складове, транспорт). Тези фактори 
затрудняват създаването на организации на производителите на плодове и 
зеленчуци, поради което е необходим по-дълъг период за започване прилагането на 
изискванията на acquis. 
През 2004г. Наредба № 24 ще бъде променена, с цел въвеждане изискванията на 
новото законодателство в сектора, като минималният брой членове на организациите 
на производители ще бъде намален от 30 на 7 (в съответствие с Регламент 
1432/2003). Това ще стимулира производителите и ще улесни процеса на признаване 
на организации на производители. 
С Решение на ЕК от 14 август 2003г. (публикувано в официалното издание на ЕК 
“Official Journal” от 23 август 2003г.) Агенция САПАРД получи правото да прилага 
Мярка 1.5 “Създаване на организации на производители”. Основна цел на мярката е 
финансово подпомагане създаването на групи производители през първите 5 години. 
България е отправила искане подпомагането на създаването на групи производители 
като мярка, свързана с развитието на селските райони, да продължи и след 
присъединяването. 
Предвижда се около една трета от определените средства по мярката да бъдат 
използвани за подпомагане създаването на организации на производители на плодове 
и зеленчуци.  
България счита, че с помощта на отпусканите средства по САПАРД и предвид 
политиката на ЕС за развитие на селските райони, следващите 6 години, включително 
и трите години преходен период, ще предоставят необходимото време за постепенно 
прилагане на acquis за организации на производители в сектора.    
В тази връзка България представя план за действие за период от 6 години както 
следва:  
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План за действие през 2004 - 2009г. За признаване и финансово подпомагане на организации на производители на плодове и 
зеленчуци 

Година Законодателни мерки Административни мерки Финансови мерки 
2004 Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 24 от 05.07.2001 за 
условията и реда за признаване на организации 
на производители на плодове и зеленчуци 

Провеждане, съвместно с браншовите 
организации, на информационна 
кампания за разясняване условията за 
кандидатстване по Мярка 1.5 на САПАРД 
"Създаване групи производители". 
Разпространяване на брошури и други 
разяснителни материали.                              
Признаване на подалите заявления ОП, 
по реда на Наредба 24. 

2005 Приемане на Наредба за 
междупрофесионалните организации на 
производители и преработватели на плодове и 
зеленчуци, въвеждаща Част ІІІ на Регламент 
2200/96. 

Провеждане на информационна 
кампания за разясняване условията за 
признаване на междупрофесионални 
организации. 
Признаване на подалите заявления ОП и 
МО. 
Подпомагане на признатите организации 
на производители по Мярка 1.5 на 
САПАРД. 

Предоставяне на финансова 
помощ в рамките на 
предвидените за съответната 
година финансови средства по 
Мярка 1.5 на САПАРД в 
рамките на периода за 
прилагане на програмата. 
Размер на помощта за 
първата, втората, третата, 
четвъртата и петата година от 
създаването на ОП  съответно 
5 на сто, 5 на сто, 4 на сто, 3 на 
сто и 2 на сто от стойността на 
реализираната продукция на 
организацията, но не повече 
от:  
 1.  левовата равностойност на 
35 000 евро за първата година; 
 2.  левовата равностойност на 
30 000 евро за втората година; 
 3.  левовата равностойност на 
25 000 евро за третата година; 
 4.  левовата равностойност на 
20 000 евро за четвъртата 
година; 
 5.  левовата равностойност на 
15 000 евро за петата година. 

2006  Признаване на подалите заявления ОП и 
МО. 
Подпомагане на признатите организации 
на производители по Мярка 1.5 на 
САПАРД. 
Информационна кампания за 
запознаване с мерките на ОСП в сектор 
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плодове и зеленчуци - предварително 
признаване на ОП, създаване на 
операционни фондове, операционни 
програми 

2007- 
2009 

 Прилагане мерките на ОСП в сектор 
плодове и зеленчуци. 
Прехвърляне на функциите по финансово 
подпомагане на признати ОП на 
Разплащателната агенция. 
Информационна кампания за запознаване 
с мерките на ОСП в сектор плодове и 
зеленчуци - предварително признаване на 
ОП, създаване на операционни фондове, 
операционни програми. 
Обучение на ръководството и членовете 
на признатите ОП за реда и начина за 
създаване на операционни фондове и 
програми.   
 

Финансово подпомагане на 
предварително признати ОП.   
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ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ 
Република България желае да се възползва от помощта, предоставяна от 
Европейската общност по чл. 83 на Регламент 1782/2003. 
България предоставя данни за производство, площи и среден добив за периода 2001-
2002. 

Черупкови плодове - производство, площ и среден добив за периода 2001-2002 
ОРЕХИ БАДЕМИ ЛЕШНИЦИ 

Годин
а Площ 

(ха) 
Производст
во (тонове) 

Среде
н 

добив 
(кг/ха)

Площ 
(ха) 

Производст
во (тонове)

Среде
н 

добив 
(кг/ха)

Площ 
(ха) 

Производст
во (тонове)

Среде
н 

добив 
(кг/ха)

2001 11 439 588 159 2 474 196 80 24 2 67 
2002 11 450 2 229 381 3 513 1 371 389 17 4 258 
Източник: Дирекция “Агростатистика” на МЗГ 
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ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ 
25. Управление на общата организация на пазара на вино /Регламент 
1493/1999/ 
1. Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози 
В CONF BG 56/02 е посочено, че законовото понятие права за засаждане е въведено в 
българското законодателство с Наредбата за условията и реда за засаждане, 
презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя (ДВ 80/ 
24.08.2002г.). В Наредбата са уредени условията и реда за акумулиране на права за 
засаждане в Националния резерв и  тяхното управление.  
Всички права, които могат да бъдат включени  в Националния резерв се 
удостоверяват документално, чрез един от  следните официални документи: 
1.1. Права на презасаждане, възникнали от бракуването и изкореняването на винени 
сортове лози след 1985 г. със следните официални документи: 

• Протоколи за бракуване на лозя и заповеди на министъра на земеделието  и 
горите за изкореняване; 

Изпълнителната Агенция по Лозата и Виното (ИАЛВ) към Министерство на 
земеделието и горите е упълномощена да изгради и управлява Националния резерв. 
Всички данни се предоставят от официални органи към МЗГ. 

• Цифров модел в гражданска координатна система "1970 г." за всички 
землища на територията на Република България, в които са съществували 
лозови насаждения. 

Цифровият модел в гражданската координатна система ”1970” представлява 
сканирани карти за периода 1985-1987г., които са били актуализирани ежегодно до 
1992г. След 1992 г. е изговена цифрова карта за възстановената собственост /ЗЕМ 
файлове/. Последните се актуализират всяка година. За да се докаже съществуването 
и изкореняването на лозя се прави сравнение между актуалната  цифрова карта на 
възстановената собственост и сканираните карти. 
Наредба за условията и реда за засаждане, презасаждане, присаждане и 
изкореняване на съществуващите лозя (ДВ 80/ 24.08.2002г.) е хармонизирана с 
Европейското законодателство и позволява само това изключение. Възможността за 
акумулиране на права за презасаждане в Националния резерв,възниканали от 
изкореняване на лоза след 1985 г., трябва да бъде разглеждана като необходим 
елемент за управление на правата за засаждане до присъединяването. От 2002 г. 
досега в Националния резерв са акумулирани 7982 ха от права за презасаждане.  
Тази мярка е преходна и ще бъде отменена при присъединяването. 
1.2.Неупражнените в определените по наредбата срокове /сроковете са в пълно 
съответствие  с тези предвидени в европейското законодателство/ права на 
презасаждане трябва да се удостоверят с актове за презасаждане, издадени от 
Изпълнителната агенция по Лозата и Виното. 
1.3. Права на презасаждане, възникнали след изкореняване на лозята, изоставени и 
необработвани от собствениците им. 
Регионалните лозаро-винарски камари са упълномощени да дават предписания на  
собствениците за провеждане на необходимите растително защитни мероприятия. В 
срок от 2 години собственикът трябва да извърши препоръчаните действия за тази 
цел.В случай ,че такива не са предприети в указания срок или собственика не е 
открит, Регионалната лозаро-винарска камара прави предложение до Министъра на 
земеделието и горите да издаде заповед за задължително изкореняване. По силата 
на Наредбата за условията и реда за засаждане, презасаждане, присаждане и 
изкореняване на съществуващите лозя (ДВ 80/ 24.08.2002г. такива права за 
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презасаждане се акумулират в Националния резерв. До момента подобна процедура 
не е извършвана в България. 
1.4. Права на засаждане, предоставени от Националния резерв и неупражнени в 2 
годишните срокове, определени в Наредбата - с административен акт за отпускане на 
права от Националния резерв, издаден от ИАЛВ. 

2. Изграждане на лозарски регистър 
Информационната система ще бъде изградена до края на 2006 г. в съответствие с 
актуализиран план за изграждане на лозарския регистър. 

План за изграждане на лозарския регистър 

Година 2003 2004 2005 2006 Общо 
Териториални звена  Площ, ha 
Монтана 1733 415 7000 6890 16040 
Плевен 1599 383 7300 7230 16530 
Русе 1451 348 6200 6230 14230 
Варна 2137 512 9600 9410 21660 
Бургас 2016 483 9100 8420 20020 
Сливен 1532 367 6200 6260 14360 
Хасково 1854 444 9190 7560 19050 
Пловдив 1500 359 10250 9400 21510 
Благоевград 990 237 4120 4780 10100 

ОБЩО: 14 812 3 548 68 960 66 180 153 
500 

26. Лозарска зона /Анекс ІІІ от Регламент 1493/1999/ 
Българското искане за класифициране на цялата територия на страната в лозарска 
зона CIa  съгласно европейското законодателство, се базира на становища на 
Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки в София и Института 
по лозарство и винарство в Плевен, съгласно Приложение към т.26. 
Данните, приложени към т.26 в CONF BG 56/02 относно географското местоположение 
и подробните климатологични данни за средни месечни температури и биоклиматични 
данни са предоставени от Института по почвознание “Никола Пушкаров”- София. 
Данните, отнасящи се до гроздова мъст за червени и бели вина по региони за период 
от 10 г. са предоставени на ИАЛВ от винопроизводители, които задължително 
съхраняват такава информация. В тези таблици колона “Захарно съдържание” се 
отнася до естествено захарно съдържание. Колона “Алкохол” представлява 
посоченото естествено захарно съдържание, превърнато в естествено алкохолно 
съдържание с коефициент 0,56. 
С изменения в ЗВСН /1999/ разпоредбите, които не са в съответствие с европейското 
законодателство относно правилата за подкисляване и увеличаване на естественото 
алкохолно съдържание за трапезни вина, ще бъдат напълно хармонизирани към 
датата на присъединяването. 
В информацията представена в CONF BG 56/02 използването на термина “винена 
киселина” следва да се приеме като грешка при превода. Правилният термин е 
“тартарна киселина”. 

27. Задължителна дестилация на отпадъчни продукти Регламент 
1493/1999 
Традиционната организация на производството в българските предприятия е в 
рамките на едно и също производствено предприятие /собственост на едно и също 
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лице/ включва  извършването  едновременно на винификация  на гроздето и 
дестилация на вторичните продукти. 
В България има общо 149 лицензирани предприятия  за производство на спиртни 
напитки: 

• 74 – със затворен цикъл на производство – винопроизводство, на дестилация 
вторичните си продукти от винификация и бутилиране; 

• 75 - произвеждат всички видове спиртни напитки, без да извършват 
дестилация – те закупуват винен дестилат за целите на своето производство 
от някой от лицензираните 74 производители или от внос. 

България има  необходимата нормативна база и утвърдена практика за контрол върху 
количеството вторични продукти от винификация.  
Всички производители на спирт, дестилати и спиртни напитки са лицензирани от 
дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" в Министерство на икономиката 
Извършва се постоянен текущ контрол - върху количествата грозде, плодове и други 
суровини за ферментация (в т. ч. захарното и алкохолното съдържание), количествата 
вторични продукти, предназначени за дестилация и получения краен продукт, както и 
неговата реализация. Законовата регламентация на този контрол е установена със 
Закона за виното и спиртните напитки. 
С оглед обезпечаване на проследяването на вторичните продукти, предназначени за 
дестилация, чл.39 от Наредбата за условията и реда за регистриране, лицензиране, 
заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, 
начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на 
реколтата и стоковата наличност и контрола върху лицензираните лица и дейността 
им /ДВ 31/2000/, задължава регистрираните производители на вино, на продукти на 
основата на грозде и вино, лицензираните производители на спирт, дестилати и 
спиртни напитки да водят  следните отделни  дневници за всеки производствен обект 
със следното съдържание: 
1. Дневник № 1 за постъпилите грозде, плодове и други суровини, предназначени за 

ферментация и получените след ферментацията продукти; 
2. Дневник № 2 за постъпилите суровини и материали за технологични цели; 
3. Дневник № 3 за извършените производствени манипулации; 
4. Дневник № 4  за постъпилите вторични продукти, предназначени за дестилация; 
5. Дневник № 5 за завършеното бутилирано производство; 
6. Дневник № 6 за заприходената за реализация продукция. 
Горепосочените дневници се заверяват от териториалните звена на ИАЛВ за всички 
винопроизводители. Гореспоменатите дневници за лицензираните производители на 
дестилати, спирт и спиртни напитки се заверяват от  дирекция "Регистриране, 
лицензиране и контрол" в Министерство на икономиката .  
Със Закона за акцизите, с Правилника за неговото прилагане, както и с редица 
заповеди на министъра на финансите (№ 24-00-0101 от 2.06.1999 г. и допълнителни 
указания № Д-24-00-0143 от 9.08.1999 г.) са установени системи за отчитане на 
масата, обема, захарното съдържание на постъпващите за обработка грозде, плодове 
и материали: измервателни уреди за обеми, спиртомери, ареометри, пикнометри и 
др., както и на наличните количества алкохолосъдържащи суровини, спирт, ракии, 
дестилати и спиртни напитки. Те следва да бъдат одобрени от Държавната агенция по 
метрология и технически надзор и да са запечатани от данъчните власти преди да 
започнат да действат, с оглед обезпечаване на контрол върху цялото производство на 
спиртни напитки и дестилати чрез измервателните уреди.  
Посочените измервателни прибори и съдове трябва да са подсигурени с резервни 
люкове и кранове, обезпечаващи безопасност. Достъпът до тях, включително и за 
ремонтни дейности е разрешен единствено в присъствието на данъчните власти. 
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Данъчните органи осъществяват периодични и извънредни проверки върху стоковите 
наличности в складовете на производителите. В случаи на установяване на 
нарушения, се предвижда налагане на значителни по размер санкции/както парични, 
така и забрана за производство/  на нарушителите.  
Чл.2-24 от Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за 
тяхното производство, разрешените добавки и условията за използването им 
/ДВ.59/2001 г/ определя дефинициите на спиртните напитки. С цел постигане на 
специфичните характеристики на отделните напитки, методите им на производство 
изискват различни измервателни и контролни уреди. 
Изискванията за измервателни устройства и системи за контрол на продуктите (спирт, 
дестилати, технически спирт), на фракции (първоточни и крайни), междинни продукти 
(суров дестилат и спирт) са стриктно дефинирани в задължителни за производителите 
технологични схеми, с описано в тях мястото на измервателните уреди, както и редът 
и начинът за тяхното запечатване. Те следва да бъдат обезпечени преди 
получаването на лиценза и включват детайлно описание на техническите съоръжения, 
техническа спецификация и метод на производство.  
В предприятията технологично са отделени и съдовете за обработката на вторичните 
продукти, предназначени за дестилация. Същите са проверени от лаборатории, 
одобрени от ИА "Българска служба за акредитация", като са калибрирани, олитрени и 
запечатани. По този начин се гарантира правилното отчитане на количеството и 
показателите на влаганите продукти. 
Всички горецитирани мерки осигуряват стриктен контрол върху качеството на 
влаганите суровини, предназначени за дестилация. 
 Всички производители на вина, предназначени за дестилация ежегодно декларират 
пред Изпълнителната агенция по лозата и виното количествата произведени, 
складирани и внасяни вина през последната и предходните реколти. Същевременно 
чрез съпоставяне на данните от декларациите със записите в производствено-
технологичните дневници и с данните за минимален добив на грозде от декар, се 
проследява какво е пределното количество вино, което може да се произведе за 
дадена реколта. 

28. Права за засаждане (Регламент 1493/1999) 
Като се вземе предвид традиционното значение ва сектор Вино, както и значителното 
влияние на продължаващия процес на преструктуриране, поради връщането на 
собствеността на земята, както и във връзса с чл. 6 от Регламент 1493/1999, България 
желае да бъдат включени в Националния резерв нови права за засаждане, в размер 
на 3% от общата лозарска площ в България към датата на присъединяване. 
Лозарството и винопроизводството от векове са традиционно занятие и се считат за 
част от културната идентичност на страната. Те представляват важна специфична 
характеристика на  традиционното селско стопанство, икономика и културно 
наследство. Секторът има важно значение за селското стопанство, в същото време 
притежава основни предпоставки за алтернативни дейности- селски туризъм, 
запазване на традиционните занаяти и културно наследство. 
Лозарството беше силно повлияно от прехода към пазарна икономика и особено от 
процеса на връщане на земята. Големите инвестиции за поддръжка и обновяване на 
лозята, както и смяната на собствениците доведе до лошо управление и унищожаване 
на значителна част от лозовите насаждения през последните 15 години. Процесът на 
връщане на земята беше последван от тенденция към окрупняване на лозовите 
насаждения. Винопроизводителите започват все по-активно да инвестират в свои 
лозови насаждения  и някои от големите производители вече разполагат със свои 
лозови насаждения. Проблемът, който стои пред тях е разпокъсаността на земята. 
Много често инвеститорите трябва да преговарят с голям брой собственици на земя, 
които нямат формиран общ интерес за управлението на земята. Разпокъсаността на 
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земята пречи на България да се възползва през периода преди  присъединяването от 
възможността  за ново засаждане на лозови площи.  
В преговорна глава 4 Свободно движение на капитали, CONF 34/01 България прилага 
подробен план за развитие на пазара на земята. В него ясно е определено, че 
процесът на комасация на земеделски земи ще  приключи през 2013г. През 2006 г. ще 
приключи комасацията на земеделски земи  само в 30% от предвидените за 
комасация землища. Поради тази причина България отправя искане  да й бъдат 
дадени допълнителни  права за ново засаждане, за да се компенсират мерките 
свързани с комасацията на земята на базата на член 3 а от Регламент 1493/1999. 

 
34. Традиционни наименования “ракия” и “мастика” и традиционни 
спиртни напитки с географска индикация (Анекс ІІ на Регламент на 
Съвета №1576/89) 
България поддържа искането: 

• Наименованието “ракия” да бъде запазено за спиртни напитки, произведени 
единствено в България, по силата на разпоредбите на чл.1(4) от Регламент 
1576/1989 за гроздови, винени, джиброви и плодови спиртни напитки. 

• Наименованието “мастика” ” да бъде запазено за спиртни напитки, 
произведени единствено в България, по силата на разпоредбите за 
анасонови спиртни напитки съгласно чл.1(4) от Регламент 1576/1989.  

 “Ракия” и “мастика” се произвеждат индустриално на цялата територия на страната, 
под стриктен контрол и в пълно съответствие с изискванията на Регламент 1576/1989. 
Дефиницията на българската напитка “ракия” съгласно Наредбата за определенията 
на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки 
и условията за използването им /ДВ. 59/2001 г/ е, както следва: 
Чл. 5.(1) "Гроздова ракия" е спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 40 
об. %, произведена в Република България: 
1. чрез единична или двойна дестилация до 65 об. % на вино, получено от грозде, 

което е произведено на територията на Република България;  виното, получено от 
100 килограма грозде, не може да надвишава 75 литра; 

2. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 1250 милиграма на 
литър при 100 об. % алкохол; 

3. с максимално съдържание на метилов алкохол 1250 милиграма на литър при 100 
об. % алкохол; 

4. със специфични органолептични характеристики. 
Чл. 5.(2) "Винена ракия" е спиртна напитка, произведена в Република България, с 
минимално алкохолно съдържание 38 об. %: 
1. получена чрез единична или двойна дестилация до 60 об. % на: 

• вино; 
• подсилено вино; 
• винени утайки; 
• комбинация от продуктите по букви "а", "б" и "в"; 

2. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 1550 милиграма на 
литър при 100 об. % алкохол; 

3. с максимално съдържание на метилов алкохол 1300 милиграма на литър при 100 
об. % алкохол; 

4. със специфични органолептични характеристики. 
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Чл. 7.(1) "Ракия от гроздови джибри" е спиртна напитка с минимално алкохолно 
съдържание 38 об. %, произведена в Република България: 
1. получена чрез единична дестилация на водна пара на ферментирали гроздови 

джибри или от пикет чрез единична или двойна дестилация до 65 об. %; 
2. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 1400 милиграма на 

литър при 100 об. % алкохол; 
3. с максимално съдържание на метилов алкохол 4000 милиграма на литър при 100 

об. % алкохол; 
4. със специфични органолептични характеристики.” 
Чл.10 до чл.13 от горепосочената Наредба определя дефинициите за всички видове 
плодови ракии – ябълкова, крушова, сливова ракия. 
В България наименованието “ракия” се отнася от векове за най-типичната българска 
спиртна напитка. Производството на ракия е важен промишлен отрасъл с 
производствени единици, разпространени по цялата територия на страната. 
Технологията на производство в България включва използването на дестилационни 
колони за кашави течности К-5 с капацитет 10 куб.м./дневно и дестилационни 
инсталации с непрекъсваем фракционен функционален тип НМ-3000 с капацитет 20 
куб.м./дневно.  
Повечето български производители притежават 1 до 4 колони К-5 или дестилационни 
инсталации НМ-3000. 
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Приложение към т. 26 

СТАНОВИЩЕ 
Институт по лозарство и винарство – Плевен 

Относно: категоризиране цялата територия на страната в лозарска зона СІа  
Република България заема източната част на Балканския полуостров. Територията й 
се включва в границите на 22º21' и 28°36'и.д. 41°14' до 44°12' с.т., което определя 
умерено-континенталния климат на страната. 
Природните дадености – климат и почвени условия – са благоприятни за развитието 
на лозарството и винарството в България. Традициите и развитието на лозаро-
винарското производство през последните 100 години, го определят като важен 
отрасъл на българското земеделие. 
Климатичните условия на страната се характеризират със следните основни 
показатели: 
1. Температура. 

• средна годишна на въздуха – 10.5°С; 
• абсолютна минимална – минус 38.3°С; 
• абсолютна максимална – 45.2°С; 
• средна t° за най-студения месец (януари) – между минус 12.0°С и +3.0°С; 
• средна t° за най-топлия месец (юли) – между 22.5°С и 25.1°С. 

2. Валежи. 
• средногодишни 698 mm; 
• максимум на валежите – м.май и м. юни; 
• минимум на валежите – м. август м. септември. 

Важен фактор за развитие на лозарството са почвените условия в България, които се 
характеризират със следните видове почви: 

• алувиално – ливадни; 
• канелени горски; 
• сиви горски; 
• льос; 
• чернозем и чернозем-смолници в различни типове. 

Като цяло почвените условия на България са благоприятни за развитие на лозарство. 
Вегетационната температурна сума определя характера на развитие на лозите през 
отделните фенологични фази, срокът на узряване на гроздето и добиване на реколта 
са необходими условия за производство на висококачествени вина. 
Лозарските райони в България и териториалното разположение на промишлените 
сортове лози са определени на базата на вегетационната температурна сума, която е 
в границите на 3500°С и 4400°С, както и продължителността на безмразния период; 
екстремните ниски и високи температури; режим на овлажняване (юни, юли, август) и 
валежна сума (септември, октомври). 
Вегетационната температурна сума в България по принцип осигурява нормално 
развитие на лозите, но в определени години и райони вегетационната температура не 
осигурява узряването на гроздето и достигане на изискващата се технологична 
кондиция (табл.1). 
Подобни резултати, касаещи качеството на гроздовата реколта, се получават и при 
екстремно високи температури – между 35.0°С и 42.0°С – през вегетацията. В такива 
случаи се установяват пригори по зелените части на лозата и гроздето, нарушения в 
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обмяната на веществата и затормозяване на процесите на захаронатрупване. През 
последните 7-8 години, вследствие измененията на климатичната обстановка, у нас се 
установиха условия на прекалено горещо лято, при което захарното съдържание на 
гроздето не достига необходимите стойности. И докато преди 10-15 години такова 
влияние на високи температури през вегетацията се отчиташе основно в Северен 
лозарски район, сега този ефект се отчита в цялата страна. 
Екстремно-ниските зимни температури и късните пролетни мразове причиняват 
измръзвания на лозите в различна степен, които влияят върху количеството и 
качеството на добива в годината на възстановяването, а понякога и в последващите 
години. Поражения от ниски зимни температури най-често понасят лозовите 
насаждения от Северния и Южния лозарски райони, в които температурите през 
зимата могат да достигнат съответно от - 18°С до - 20°С и от - 16°С до - 18°С (табл.2), 
но в някои години значителни измръзвания се наблюдават и в Източния лозарски 
район. 
От изложеното дотук е ясно, че при климатичните условия на България съдържанието 
на захари и киселини се отклонява от нормите и за захарите в мъст от бяло грозде е в 
рамките на 15.3 тегл.% (Подбалкански лозарски район “Розова долина) и 18.3 тегл.% 
за същия район, а за мъстта от червено грозде данните варират от 16.0 тегл.% 
(Подбалкански лозарски район “Розова долина”) до 18.7 тегл.% (Югозападен лозарски 
район “Долината на Струма”). 
Съгласно Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по 
тяхното извършване ( ДВ бр. 31/14.04.2000 г.) е разрешено повишаването на 
естественото обемно алкохолно съдържание чрез добавка на захароза, или на 
концентрирана гроздова мъст, или на ректифицирана гроздова мъст или чрез 
частична концентрация, включително чрез обратна осмоза. 
Наредбата разрешава прилагането на същите практики за прясно грозде, частично 
ферментирала гроздова мъст, младо вино в процес на ферментация и др. 
Манипулациите не трябва да довеждат до увеличаване на общото обемно алкохолно 
съдържание до стойност по-висока от 12,5 %. 
 Повишаването на естественото обемно алкохолно съдържание на гроздето и 
производните от него, предназначени за производство на вина и спиртни напитки е 
традиция в българското лозаро-винарско производство, която е узаконена с Указ №1 
на Цар Борис ІІІ/ДВ, бр. 236, 1928 г. В следващите години   (1931,1935, 1979, 1995, 
1999, 2000 г.) законодателството, третиращо материята, се усъвършенства в 
съответствие с модерното винопроизводство на европейските страни. 
Таблица 1:  
 

Обезпеченост,% 
90 75 50 25 

Станции 
Най-малка 
температур
на сума,°C Температурна сума, °C 

Най-
голяма 
темпера
турна 

сума, °C
Източен район 

Бургас 3640 3720 3850 4090 4270 4560 
Варна  3520 3600 3700 3840 3940 4170 
Шумен 3090 3290 3430 3580 3740 3970 

Южен район 
Ихтиман 2490 2600 2740 2910 3060 3300 
Казанлък 2980 3110 3330 3500 3640 3920 
Карлово 3420 3490 3610 3850 4090 4490 
Панагюрище  2750 2880 3020 3150 3800 3540 
Пещера 3400 3500 3590 3790 3950 4310 
Пловдив 3540 3610 3760 3980 4170 4410 
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Садово 3560 3660 3710 4000 4160 4490 
Сливен  3580 3650 3770 3980 4130 4320 
Чирпан 3580 3630 3800 3960 4150 4510 

Северен район 
Банкя 2600 2720 2850 2990 3180 3470 
Ц.Божурище 2810 2860 2950 3100 3320 3640 
Велико Търново 3290 3520 3650 3810 4010 4360 
Видин 3230 3420 3540 3650 3820 3980 
Враца 3240 3350 3470 3640 3820 4110 
Вършец 2870 3020 3170 3350 3590 3960 
Габрово 2950 3080 3250 3410 3610 3920 
С.Гаврил Генов 3400 3500 3630 3790 3990 4270 
Горна Оряховица 3360 3550 3650 3800 3930 4250 
Кнежа 3110 3300 3430 3600 3760 4070 
Лом 3550 3600 3720 3890 4060 4350 
ИСС “Образцов чифлик” 3280 3470 3610 3760 3960 4210 
Павликени 3070 3280 3600 3870 4130 4340 
Пирдоп 2810 2860 2990 3170 3370 3610 
Плевен 3420 3620 3780 3930 4080 4370 
Разград 3150 3230 3440 3690 3830 4110 
София  3090 3150 3240 3390 3550 3960 
Сухиндол 3460 3560 3640 3800 4070 4320 

Югозападен район 
Кюстендил 3070 3270 3450 3620 3760 4030 
Петрич 4090 4180 4310 4540 4710 5060 
Дупница 3050 3380 3500 3660 3860 4150 

 
Честота на годините (%) с максимални температури на въздуха с различна 

продължителност (период – 1926-1955). 
Таблица 2 

35,1 – 40.0° Над 
40,0°C 

Средногодише
н брой на дните 
с максимална 
температура Станции 

1-2 дни 3-5 дни 6-10 дни Над 10 
дни 1-2 дни 35,1-

40,0°C 
Над 
40°C 

Източен район 
Бургас 48 7 0 0 0 1,1 0,0 
Варна 46 7 0 0 0 1,1 0,0 
Шумен 72 13 3 0 3 3,5 0,0 

Южен район 
Ихтиман 26 3 0 0 3 0,7 0,0 
Казанлък 50 3 0 0 3 1,2 0,0 
Карлово 63 15 0 0 0 3,1 0,0 
Садово 93 43 3 0 13 6,5 0,2 
Сливен 68 14 4 0 4 3,3 0,0 
Чирпан 85 33 7 0 15 6,4 0,2 

Северен район 
Видин 85 33 18 4 18 8,0 0,2 
Враца 80 19 12 0 4 3,8 0,0 
Вършец 66 7 7 4 7 3,4 0,1 
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Габрово 36 10 4 0 4 1,5 0,0 
Горна Оряховица 93 36 7 3 20 7,6 0,3 

Кнежа 87 30 10 3 13 6,7 0,2 
Лом 57 20 8 4 8 4,2 0,1 

ИСС “Образцов 
чифлик” 83 41 10 0 27 8,7 0,5 

Плевен 80 30 3 0 23 6,8 0,3 
София 31 0 0 0 0 0,5 0,0 

Югозападн район 
Кюстендил 64 17 10 0 0 2,8 0,0 

Забележка. Температури над 40°C с проължителност с и над 10 дни не са отбелязани.. 
 
Захарно и киселинно съдържание в мъстта от бяло и червено грозде и алкохол 

за периода  1992-2002 (средни стойности) 
Таблица 3.  

Захарно 
съдържание в тегл 

% 

Киселини в g/l 
винена киселина Алкохол в об.% 

Район 
бяло 
грозде 

червено 
грозде 

бяло 
грозде 

червено 
грозде 

бяло 
грозде 

червено 
грозде 

Северен “Дунавска равнина” 16.8 17.2 6.5 8.4 9.4 9.6 
Източен “Черно море” 16.7 17.1 8.9 7.0 9.4 9.6 
Подбалкански “Розова 
долина” 16.8 17.3 6.0 7.0 9.4 9.7 

Южен “Тракийска низина” 17.1 17.7 6.3 9.2 9.6 10.0 
Югозападен “Долината на 
Струма” - 18.1 - 6.2 - 10.2 
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СТАНОВИЩЕ 
На Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София 

ОТНОСНО: Основание за включване на Р. България в лозарска зона СІа. 
Условията за развитие на лозарството на територията на Р. България са значително 
благоприятни, при нормални в климатично отношение години. Разположението на 
страната в границите между 41о14’ до 44о12’ северна ширина и 22о21’ и 28о36’ източна 
дължина обуславя умерено континентален климат. Той се характеризира с горещо 
лято и студена зима. Важно е да се отбележи, че климатичните условия не са еднакви 
за отделните години. Не са редки случаите, когато условията за развитие на лозата, в 
една или друга фаза от нейния растеж, са неблагоприятни. Късни пролетни и ранни 
есенни слани водят до измръзване на вегетативните части на лозата. 
Неблагоприятните години се проявяват основно със закъсняване на началото на 
развитие на лозата; прекомерното засушаване през лятото и големите горещини през 
месеците юли – август нарушават нормалния метаболизъм на лозата и дават своето 
отражение върху формирането на захарното и киселинното съдържание на гроздето. 
Валежите през месеците септември и октомври и понижаването на температурата 
водят до забавяне на узряването и достигането на технологична зрялост. Средните 
годишни температури са близки и за лозарските райони на страната се движат в 
рамките на 10 до 13оС. 
От предоставените данни за климатичните условия е видно, че лозаро-винарските 
райони имат близки средни стойности. Общата територия на България е само 111 000 
кв.км, така че няма основание за разделянето на страната на различни зони. Това 
подкрепя позицията на България цялата територия на страната да бъде определена 
като една лозарска зона. 

Климатични данни 

 Температурн
а сума 

Средна 
юлска То 

ХТК- 
лято 

ХТК – 
септември 

Вегетацио-
нен период 

Северно-
български  3718 1690 22,09-24,53 1,5 – 2,0 1,27-2,87 203 

Черно-
морски 3608 1554 22,09-22,4 0,1-0,8 1,9-2,95 205 

Южно-
български 

3833,
1 

1764,
4 23,6-25,3 0,0-0,2 0,5-1,4 209 

Подбалкан
-ски 3860 1743 22,8-24,6 0,0-0,8 1,9-2,4 211 

Юго-
западен 3845 1681 21,9-23,5 0,3-0,9 2,4-2,6 221 

Сравнителна таблица 

 С І а С І в С ІІ 

Закон за 
виното и 
спиртните 

напитки/1999/ 
Минимално ЕАС за 
трапезни вина 7,5 % об. 8 % об. 8,5 % об. 7,5 % об. 

Минимално ЕАС  
качествени вина 8,5 % об. 9 % об. 9,5 % об. 9 % об. 

ОАС при трапезни вина 15 % об. 15 % об. Няма норма 
ОАС при качествени 
вина 9 % об. 9 % об. 9 % об. 
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ДАС при трапезни вина 9 % об. 9 % об. 9 % об. 

Обогатяване на мъстта 
със захар при трапезни 
и качествени вина 

2 % об. 2 % об. 

4,5% об.– 
трапезни 
2% об.– 

качествени 
Горна граница за 
корекция на захарното 
съдържанвие при 
трапезни вина 

12,5 13,0 12,5 

Подкисляване 
При неблагоприятни 
години- мъст – 1,5 г/л,  

вино – 2,5 г/л 

Мъст – 1,5 г/л 
Вино – 2,5 г/л 1,5 г/л 

Откисляване 1 г/л 1 г/л 1 г/л 
ЕАС – естествено алкохолно съдържание (% об.) 
ОАС – общо алкохолно съдържание (% об.) 
ДАС – общо алкохолно съдържание (% об.) 
Българското законодателство се основава на българските традиции във 
винопроизводството и съответства на реалните условия на страната. По-голяма част 
от параметрите съответстват в най-голяма степен на изискванията за зона С І а. С 
промяна на Закона за виното и спиртните напитки, несъответстващите параметри 
засягащи повишаването на естественото алкохолно съдържание на мъстта за 
трапезни вина и правилата за подкисляване ще бъдат напълно хармонизирани към 
датата на присъединяване. 
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СЕМЕНА 
37. Схема за помощ (Регламент на Съвета (EEC) № 2358/71) 
Площи за производство на семена от следните видове (Анекс на Регламент (ЕС) 

№ 2358/72) (в ха) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Oryza sativa L. 352,4 57 133,4 81,4 107,7 356,3 57 21 
Linum usitatissimum 
L. (lin textile) 46,8 7,5 - 35 - 19 15 - 

Cannabis sativa L. - 2 1 5,5 - 1,3 4 1 
Lolium perenne L. - - 110 99,5 27 - - - 
Medicago sativa L. 
(varieties) 253,9 327,5 290,4 474,2 555 365,3 377,7 458,8 

Pisum sativum L. 
(pois fourrager)  

1292,
6 868 367 352,3 511 66,1 193,6 151,8 

Trifolium pratense L.  - - 50 40 - - - - 
Vicia sativa L. 273,5 339,7 216,5 465,1 436 314,9 438,9 298,8 
Източник: Изпълнителна агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) 
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Количества семена (в 100 кг) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Oryza sativa  7670 1620 3780 950 3350 11280 2116 966 
Linum usitatissimum L. (lin textile) 500 50 - 175 - 185 140 - 
Cannabis sativa L. 
 - 8 4 40 - 9,4 30,6 8 

Lolium perenne L. 
 - - 732 667,2 108 - - - 

Medicago sativa L. (varieties) 
 733,35 848,25 906,3 1890,9 1716,12 1228 1341,98 1830,9 

Pisum sativum L. (pois fourrager) 20357 13179,9 9072 6090,95 12198,1 1246 4265 4290 
Trifolium pratense L. 
 - - 60 39 - - - - 

Vicia sativa L. 
 2398,4 3793 1880,85 4133,3 4649,3 2604 4856 3290 

Източник: Изпълнителна агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) 
 
С настоящето България подава наново данните за производството на семена. Промените в подадената по-рано информация се дължат 
на корекции на технически грешки, по-прецизно обработване на данните и по-пълен обхват на всички произведени количества. 
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ТЮТЮН 
38. Национална квота за производство на тютюн (чл.9(2) от 
Регламент на Съвета № 2075/92) по сортови групи, отглеждани в 
България (Регламент на Съвета 2075/92, приложение) 
Информация за тютюнопроизводството 
От 2001 г. Дирекция “Агростатистика” към МЗГ е официалния орган за събиране и 
разпространение на статистическа информация. Данни за площи, производство и 
добиви по типове тютюн за 2001 и 2002 г. са дадени в таблица 2. Данните на Фонд 
“Тютюн” за производството и площите за изкупения и премиран тютюн (I-III класа) по 
сортове за периода 1998-2002 година са дадени в таблица 1.  

Включване на сортове тютюн в съответствие с Приложение към Регламент на 
Съвета №2075/92 (Класификация на тютюневите сортове) 
Списъкът на българските тютюни, представен в българската преговорна позиция по 
глава “Земеделие” (CONF-BG 43/01) представлява пълен списък на сортовете, 
включени в Сортовата листа на България за 2000г. Вписване на нови сортове в 
Официалната сортова листа се прави всяка година след утвърждаване от Министъра 
на земеделието и горите.  
Института по тютюна и тютюневите изделия извърши проучване на отглежданите в 
България сортове и изготви подробна разработка с описание на техните 
характеристики. На тази база българските сортове са разпределени в 4 сортови групи:  
I- Flue cured - Виржиния ; 
II- Light air cured - Бърлей; 
VI- Basmas - Джебел, Неврокоп, Дупница, Мелник, Устина, Харманли, Крумовград, 
Източен Балкан, Тополовград, Свиленград, Средногорска яка; 
VIII-Kaba Kulak (classic) - Северна България и Текне. 
Подробно описание на всеки сорт е дадено в Приложение 1. Цените на реализация на 
българския тютюн са дадени в таблици 5 и 6. Данните за валутния курс лев спрямо 
eвро са в таблица 7. 
Тютюнопроизводителните области в България са се формирали и утвърдили в 
течение на развитието на тютюнопроизводството на базата на естествените почвено-
климатични условия на страната. Съгласно чл.5 от Закона за тютюна и тютюневите 
изделия министърът на земеделието и горите определя със заповед до 15 януари 
всяка година количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за 
производство на тютюн. Тютюнопроизводителните области в България и 
отглежданите в тях сортове са дадени в Приложение 2. 

Минимално количество произведен тютюн като праг за признаване на "група 
производители" (Приложение I на Регламент на Комисията №2848/98- Процент на 
гарантиран праг за страна членка за признаване на групи производители). 
Праг за признаване на групи производители 
Република България желае този въпрос да бъде разгледан в рамките на преговорния 
процес. В допълнение на предоставената информация, представена в  CONF-BG 
56/02 в таблица 8 са дадени частите от Джебелска и Севернобългарска тютюневи 
области, за които се иска праг от 0.4% за признаване на групите производители, броя 
на регистрираните производители, засети площи и производство. За останалите 
области и части от области Република България поддържа искането си от 1% праг за 
признаване на групите производители, поради характера на тютюнопроизводството в 
страната. 
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Разсадени площи и изкупен и премиран тютюн по сортове в периода 1998 – 2002 г. 
Таблица 1 

 Реколта 1998 Реколта 1999 Реколта 2000 Реколта 2001 Реколта 2002 
 

Разсаде
ни 

площи 
/хил.ха/ 

Изкупени 
количест
ва I – III 
класа 
/тона/ 

Разсаде
ни 

площи 
/хил.ха/ 

Изкупени 
количест
ва I – III 
класа 
/тона/ 

Разсаде
ни 

площи 
/хил.ха/ 

Изкупени 
количест
ва I – III 
класа 
/тона/ 

Разсаде
ни 

площи 
/хил.ха/ 

Изкупени 
количеств
а I – III 
класа 

+съдържа
ние на 

влага/тон
а/ 

Разсаде
ни 

площи 
/хил.ха/ 

Изкупени 
количест
ва I – III 
класа 

+съдърж
ание на 
влага/то

на/ 
Дупница 0.92 1644 0.69 1105 0.51 670 0.49 916 0.62 1083 
Неврокоп 4.8 4758 3.83 6439 5.0 4906 5.03 7349 5.56 7390 
Мелник 1.61 1880 0.87 836 0.94 844 0.86 1139 0.92 970 
Устина 1.12 1415 0.74 1215 0.42 446 0.65 820 0.51 592 
Харманли 2.07 857 1.05 904 0.4 266 0.4 280 0.55 518 
Крумовград 10.02 7123 7.1 8381 7.87 8549 9.84 12800 12.86 20114 
Джебел 3.14 1628 0.97 1006 0.43 363 0.44 511 0.39 564 
Изт. Балкан 0.86 1074 0.97 1177 0.95 1057 1.09 1454 1.38 2267 
Сев. България 2.86 3066 2.12 3851 1.66 1790 2.59 3279 3.18 4322 
Текне 0.01 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Тополовград 1.2 529 0.66 455 0.37 338 0.59 630 0.51 758 
Средногор.яка 0.35 320 0.25 305 0.16 201 0.32 365 0.47 581 
Свиленград 0.21 864 0.03 37 0.49 537 0.57 560 0.43 550 
           
Ориенталски 29.19 25161 19.31 25711 19.24 19967 22.91 30103 27.41 39709 
Виржиния 6.25 11488 6.83 10772 6.54 9955 5.89 8533 5.94 9513 
Бърлей 1.14 688 1.9 2104 4.16 2533 3.65 2863 3.03 3553 
Всичко 36.58 37337 28.04 38587 29.94 32455 32.45 41499 36.38 52775 
Източник- Фонд “Тютюн” 
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Площи и производство на тютюн за 2001 и 2002 г. 
Таблица 2 

Разсадени площи (ха) Пропаднали площи 
(ха) 

Реколтирани площи 
(ха) Добив (кг/ха) Производство (в 

тона)  
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Ориенталск
и 32 184 29 412 515 1 465 31 669 27 947 1250 1660 39 587 46 508 

Виржиния 9 731 8 403 837 714 8 890 7 689 1430 1520 12 712 11 687 
Бърлей 5 900 4 202 974 472 4 928 3 730 1120 1090 5 519 4 055 
Общо 47 814 42 017 2 343 2 651 45 487 39 366 1270 1580 57 818 62 250 
Източник- Дирекция “Агростатистика”, Министерство на земеделието и горите 

Внос на суров тютюн за периода 1995-2002 (в тонове) 
Таблица 3 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ориенталски  200.0 8020.8 2795.0 461.8 141.6 189.4 14.5 64.4 
Виржиния  4470.0 4265.3 3717.9 7572.5 6301.1 5914.3 5058.7 6020.2 
Бърлей  525.3 3879.4 1367.9 1695.6 2496.3 1461.6 2528.3 2107.3 
Други сортове, тютюневи остатъци 
и жили 5414.1 2746.6 3629.9 1201.9 1748.4 3122.5 3483.0 3730 

Общо 10609.4 18912.1 11510.8 10931.8 10687.3 10687.8 11084.6 11921.9 
Източник: Информационно обслужване, Министерство на финансите 

Износ на суров тютюн за периода 1995-2002 г. (в тонове) 

Таблица 4 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ориенталски  16.8 17616.8 11465.6 18877.2 21499.4 18078.3 16776.3 21524 
Виржиния  3035.8 619.4 480.2 193.9 17.0 354.8 65.9 352.3 
Бърлeй  80.1 10.5 41.0 0.0 0.0 10.5 14.2 1.4 
Други сортове, тютюневи остатъци 
и жили 27326.0 2985.6 919.5 1270.0 3625.5 3140.9 2544.8 1232 

Общо 30458.7 21232.2 12906.2 20341.1 25141.9 21584.6 19401.2 23109.7 
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Източник: Информационно обслужване, Министерство на финансите 

Минимални изкупни цени за реколти 1998-2002 г. 
Таблица 5 

Сортови групи Мин. изк. цени за 1998 
г. по класи лв/кг 

Мин. изк. цени за 1999 
г. по класи лв/кг 

Мин. изк. цени за 2000 
г. по класи лв/кг 

Мин. изк. цени за 2001 
г. по класи лв/кг 

Мин. изк. цени за 2002 
г. по класи лв/кг 

  I класа II класа III 
класа I класа II класа III 

класа I класа II класа III 
класа I класа II класа III 

класа I класа II класа III 
класа 

Ориенталски 4.96 3.53 1.66 5.01 3.57 1.68 4.89 3.55 1.67 5.34 3.80 1.89 6.35 4.08 1.78 
Джебел  5.45 4.84 2.06 5.65 5.00 2.14 5.65 5.00 2.14 6.02 5.32 2.28 7.33 5.60 2.28 
Неврокоп 4.58 3.47 1.60 4.75 3.60 1.66 4.75 3.60 1.66 5.05 3.83 1.77 5.78 4.01 1.77 
Дупница  4.46 3.20 1.60 4.63 3.32 1.66 4.63 3.32 1.66 4.93 3.53 1.77 5.68 3.69 1.77 
Мелник  4.30 3.20 1.60 4.46 3.32 1.66 4.46 3.32 1.66 4.75 3.53 1.77 5.47 3.76 1.77 
Устина  4.22 3.14 1.60 4.38 3.26 1.66 4.38 3.26 1.66 4.66 3.47 1.77 5.38 3.71 1.77 
Харманли  4.32 3.20 1.60 4.49 3.32 1.66 4.49 3.32 1.66 4.78 3.53 1.77 5.51 3.77 1.77 
Крумовград  5.28 3.68 1.60 5.48 3.82 1.66 5.48 3.82 1.66 5.83 4.06 1.77 6.72 4.26 1.77 
Текне 4.14 3.09 1.60             
Изт.балкан  4.43 3.40 1.60 4.59 3.53 1.66 4.59 3.53 1.66 4.88 3.75 1.77 5.63 3.97 1.77 
Тополовград 4.32 3.20 1.60 4.48 3.32 1.66 4.48 3.32 1.66 4.78 3.53 1.77 5.51 3.77 1.77 
Сев.българия  2.99 2.27 1.60 3.10 2.35 1.66 3.10 2.35 1.66 3.30 2.51 1.77 4.12 2.83 1.77 
Свиленград 4.48 3.40 1.60 4.65 3.53 1.66 4.65 3.53 1.66 4.94 3.75 1.77 5.69 3.97 1.77 
Средногор.яка  4.22 3.20 1.60 4.38 3.32 1.66 4.38 3.32 1.66 4.66 3.53 1.77 5.38 3.78 1.77 
Едролистни                
Виржиния 3.40 2.25 1.30 3.48 2.30 1.33 3.48 2.30 1.33 3.71 2.45 1.42 3.93 2.57 1.10 
Бърлей 2.40 1.65 1.30 2.46 1.69 1.33 2.46 1.69 1.33 2.74 1.88 1.42 3.00 1.97 1.22 
Източник- Фонд “Тютюн” 
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Средна изкупна цена на 1кг. тютюн изплатена от предприятията за първична преработка по сортове и реколти 
Таблица 6 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
  
№ 
по 
ред 

  
Сортови групи 

Средна 
изкупна 
цена 
лв/кг. 

В т.ч. ЦПП 
лв/кг 

Средна 
изкупна 
цена 
лв/кг. 

В т.ч. ЦПП 
лв/кг 

Средна 
изкупна 
цена 
лв/кг. 

В т.ч. ЦПП 
лв/кг 

Средна 
изкупна 
цена 
лв/кг. 

В т.ч. ЦПП 
лв/кг 

Средна 
изкупна 
цена 
лв/кг. 

В т.ч. ЦПП 
лв/кг 

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

1 Джебел  3.90 - 3.87 - 4.15 1.57 4.43 1.81 4.40 1.48 
2 Неврокоп 3.14 - 3.12 - 3.25 1.01 3.45 0.86 3.26 0.78 
3 Дупница  3.21 - 2.94 - 2.88 0.94 3.00 0.68 2.82 0.57 
4 Мелник  2.89 - 2.74 - 2.85 0.97 2.92 0.74 2.67 0.54 
5 Устина  2.99 - 2.50 - 2.79 1.00 2.55 0.54 2.41 0.64 
6 Харманли  2.58 - 2.58 - 2.71 0.96 2.92 0.90 2.54 0.68 
7 Крумовград  3.17 - 3.30 - 3.42 0.99 3.76 0.27 3.38 0.48 
8 Изт.балкан  2.93 - 2.92 - 3.20 1.00 3.23 0.23 3.30 0.48 
9 Тополовград 2.82 - 2.78 - 2.80 0.97 3.08 0.41 2.57 0.74 

10 Сев.българия  2.20 - 1.88 - 2.06 0.90 2.19 0.41 2.04 0.83 
11 Свиленград 2.84 - 2.93 - 2.87 1.00 2.92 0.62 2.42 0.83 
12 Средногор.яка  2.85 - 2.77 - 2.79 0.99 2.90 0.48 2.31 0.62 
  Іі. Едролистни           
1 Виржиния 2.66 - 2.65 - 2.52 0.30 2.76 - 2.38 - 
2 Бърлей 1.89 - 1.92 - 1.84 0.29 1.94 - 1.90 0.24 

Източник - Фонд “Тютюн” 

Tаблица 7 - Съотношение евро/лев 
година 1998 1999 2000 2001 2002 
Евро/лев 1955.83 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 

Източник- БНБ 
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Части от тютюневите области, за които е поискан праг за признаване на групите 
производители от 0,4% 

Tаблица 8 

No  2001 2002 

 Тютюнева 
област/ община 

Площи  
/ха/ 

Брой 
тютюно-
производ
ители 

Производ
ство І-ІІІ 
класа 
/тона/ 

Площи  
/ха/ 

Брой 
тютюно-
производ
ители 

Производ
ство І-ІІІ 
класа 
/тона/ 

 Джебелска 
тютюнева област             

1 Баните 65.7 254 94 113.5 378 177 
2 Златоград 14.8 111 27 31.9 171 52 
3 Мадан 8.5 51 8 24.8 126 45 
4 Доспат 230.6 451 273 211.4 506 429 

 
Севернобългарс
ка тютюнева 
област 

            

1 Велики Преслав 4.2 6 4 12.2 6 12 
2 Върбица 19.4 72 26 23.4 116 36 
3 Шумен 42.3 4 54 18.2 5 53 
4 Смядово 61.7 16 38 29.9 9 30 
5 Варна 60.0 1 69 100.0 1 16 
6 Дългопол 4.3 25 5 3.0 13 6 
7 Генерал Тошево 15.9 41 27 15.5 55 35 
8 Добрич 47.0 60 31 23.7 115 38 
9 Каварна 15.6 13 12 57.8 27 28 
10 Крушари 45.3 36 33 56.4 48 65 
11 Шабла 0 0 0 3.7 4 5 
12 Антоново 3.5 9 3 5.2 10 5 
Източник- Фонд “Тютюн” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1- ОПИСАНИЕ НА СОРТОВЕТЕ 
Виржиния 
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: F1 хибрид с родителски компоненти интродуциран и български сорт 
тютюн виржиния 
1.2.Ботанически и морфологични:  
Виржиния 0454 и  сходни (Виржиния 0514, Виржиния Бяла Слатина А545, Виржиния 
Биопреславна )  
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, Виржиния 
Морфологични белези: Хабитус - цилиндричен с височина на растението от 140 см до 
150 см. Съцветие: метлообразно, рехаво, със седем главни разклонения и 80-100 
цветчета с правилно нарязани венчелистчета, оцветени в бледорозово, високо 
поставено. Листата, 30  на брой (25 технически годни), са разположени  спрямо 
стъблото под остър ъгъл 40-450.  По форма най-големият лист е широелипсовиден с 
широка гуша – 8,5 см, добре изразени уши, симетрични гащи. Размери на 7 лист: 
дължина 63см, ширина 34,5см. Листната петура е слабо набръчкана, покрита с 
власинки, средно плътна с гладка периферия. Дължината на интернодиите между 
листата е 4,5-5см. Мощно развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, средно запасени 
с органично вещество и минерален азот в равнинни райони с умерено континентален 
климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период, от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 72 дни. Средно ранен сорт. Първите листа узряват 60 след разсаждане, а 
последните след 118 дни. 
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 23000-25000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Извършва се във фаза начален цъфтеж с последващ контрол върху 
филизообразуването.   
2.3.Бране:  Последователно лист по лист на четири до шест беритби според 
зрелостта и позицията им върху стъблото. 
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 2300 до 2500 кg /ha. 
/максимален 3000 кg /ha / 
2.5.Сушене: Флю – кюрд в специални сушилни и режим на сушене. 
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 20-28 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 2,63 до 2,68%; 
разтворими въглехидрати от 17 до 19,5%; общ азот от 1,4 –1,85%; катрани от 34,6 до 
37,7 mg/циг; никотин от 1,11 до 1,80 mg/циг.  

Бърлей  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез между сортова хибридизация на български и 
интродуциран сорт Бърлей с последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Бърлей 1317 и  сходни (Бърлей 1000, Бърлей 21) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, Бърлей 
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Морфологични белези: Хабитус - цилиндричен с височина на растението от 155 см до 
165 см. Съцветие: метлообразно, рехаво, с пет главни разклонения, венчелистчета 
оцветени в бледорозово, високо поставено. Листата, 27-29 на брой (са разположени 
спрямо стъблото под остър ъгъл. По форма най-големият лист е елипсовиден с 
широка гуша – 8,5 см, добре изразени уши, къси симетрични гащи. Размери на 14 
лист: дължина 62-64см, ширина 31-34 см. Листната петура е слабо накъдрена, покрита 
с власинки,  с рехава структура  и гладка периферия. Силно развит главен нерв и 
средно изразени странични жилки. Дължината на интернодиите между листата е 5-
5,6см. Мощно развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви, богати на органично вещество и 
минерален азот в равнинни райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Сортът е устойчив на некротичния щам на ипсилон 
вирус. Вегетационният период, от разсаждане до масов цъфтеж, е 68-70 дни. Средно 
ранозрял сорт. Първите листа узряват 65 след разсаждане, а последните след 110-
116 дни. 
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 20000-25000 брой растения/ha. 
2.2.Кършене: Извършва се във фаза начален цъфтеж с последващ контрол върху 
филизообразуването. 
2.3.Бране: целорастенийно или полистно на четири до шест беритби според зрелостта 
и позицията им върху стъблото. 
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 2300 до 2500 кг/ ха. 
(максимален 3000 кг/ ха) 
2.5.Сушене: Въздушно сушене в сушилни с регулируем въздушен режим. 
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 20-28 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 2,63 до 3,47%; 
разтворими въглехидрати 0,66%; общ азот от 1,4 –1,97%; катрани от 17,5 до 23,6 
mg/циг; никотин от 1,95 до 3,74 mg/циг. 

Пловдив-Устина  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни сортове и 
последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични 
Пловдив 7 и  сходни (Пловдив 187, Козарско 60) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, Басма 
Морфологични белези: Хабитус - елипсовиден с височина на растението от 90 см до 
120 см. Съцветие: високо поставено , средно едро, щитовидно, с 50-60 цвята. 
Венчелистчета са оцветени в розово. Листата, 28 на брой, са разположени спрямо 
стъблото под остър ъгъл от 400. По форма листата от средния пояс са елипсовидни до 
тясноелипсовидни със средно дълга и широка гуша, добре оформени уши и размери: 
дължина 23-30 см, ширина 12-13см. Листната петура е гладка, средно плътна. 
Дължината на интернодиите между листата е 4-см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 60 дни. Понася умерено торене и напояване.  
2. Условия на производство 
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2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160000 до 220 000 брой растения/ ха. 
2.2.Кършене: Не се извършва при буйно развити растения. 
2.3.Бране: Извършва се на четири до шест беритби като листата от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1300 до 1700 кг / ха 
(максимален 2200 кг/ ха). 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 0,9 до 2,0 %; 
разтворими въглехидрати от 6,5, до 19,5%; общ азот от 1,57 до 2,5%; катрани от 29,7 
до 33,4 mg/циг; никотин от 0,87 до 1,11 mg/циг. 
Неврокоп  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни сортове и 
последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични 
Неврокоп 1146 и  сходни (Неврокоп А24, Неврокоп 261, Неврокоп Б12) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, Басма 
Морфологични белези: Хабитус - конусовиден височина на растението от 140 см до 
160 см. Съцветие: топчесто, високо поставено , средно едро, рехаво с 4-5 главни 
разклонения. Венчелистчета са оцветени в червено. Листата, 30-32 на брой, са 
разположени  спрямо стъблото под остър ъгъл. По форма листата от средния пояс са 
широкоелипсовидни със средно дълга и широка гуша, къси несиметрични гащи и 
размери: дължина 26,5 см, ширина 16,9 см. Листната петура е слабо набръчкана, с 
нежно накъдрена периферия, завършваща с заострено връхче. Средно плътна. 
Дължината на интернодиите между листата е 4-4,5см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Сортът е устойчив на тютюнева мана, чернилка и 
пепелница. Вегетационният период, от разсаждане до масов цъфтеж, е 65-70 дни. 
Понася умерено торене. Реагира положително при поливен режим на отглеждане. 
2. Условия на производство 
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160000 до 220 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Не се извършва . 
2.3.Бране: Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1600 до 1800 кг/ ха 
(максимален 2200 кг/ ха). 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 0,62 до 1,1%; 
разтворими въглехидрати от 6,5, до 22%; общ азот от 1,5 до 2,5%; катрани от 31,7 до 
34,3 mg/циг, никотин от 0,50 до  0,87 mg/циг. 
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Мелник  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез хибридизация на местен и интродуциран сорт тютюн 
и последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Мелник 812 и сходни (Сандански 321) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - цилиндричен с височина на растението от 120 см до 
130 см. Съцветие: топчесто средно рехаво, високо поставено с правилно нарязани 
венчелистчета. Плодните кутийки са светло кафяви до кестеняви. Листата, 27-28 на 
брой, са разположени  спрямо стъблото под остър ъгъл 50-550. По форма листата от 
средния пояс са широкоелипсовидни с къса гуша, с добре оформени уши, гащи и 
размери: дължина 24-26 см, ширина 14-16 см. Листната петура е средно плътна 
покрита с власинки,. Нерватурата е тънка, нежна, добре изпъкнала от долната страна 
на петурата. Дължината на интернодиите между листата е 4-4,5см. Мощно развита 
коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период, от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 55-60 дни. Издържа на засушаване. 
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 220 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене:. Извършва  се във фаза начален цъфтеж   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1600 до 1750 кg /ha. 
/максимален 2100 кg /ha/ 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 0,9 до 1,6%; 
разтворими въглехидрати от 9 до 12,2%; общ азот от 1,4до 2,1%; катрани от 35,40 до 
39,60 mg/циг; никотин от 0,77 до 1,08 mg/циг. 

Крумовград  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез селекция от български местен сорт.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Крумовград 988 и  сходни (Крумовград 90, Крумовград 58, Ахрида К351) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - елипсовиден с височина на растението от 95 см до 
120 см. Съцветие е щитообразно, рехаво, ниско разположено, с дължина 15-17 см. и 
60-90 цветчета. Венчелистчетата обагрени бледо розово. 
Листата, 26-30 на брой, са разположени  спрямо стъблото под ъгъл 40-450.  По форма 
листата от средния пояс са широкоелипсовидни, с вълнообразна периферия,  
несиметрични в долната част със заострен връх, забрадена дръжка и размери: 
дължина 22 см, ширина 14,5 см. Листната петура е силно накъдрена, с едри гънки 
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между вторичните нерви, с фини жилки разположени несиметрично и  фина тъкан. 
Гушата е широка 4-5см, ушите добре развити 2-2,5см, гащите дълги – 2-3 см. 
Дължината на интернодиите между листата е 4 см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 58-60 дни. Понася умерено торене. Ранозрял сорт. Има склонност към 
преждевременен цъфтеж. 
2. Условия на производство 
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 300 000 растения/ha.   
2.2.Кършене: Извършва  се във фаза начален цъфтеж.   
2.3.Бране: Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1200 до 1400 кg /ha 
/максимален 1700 кg /ha / 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,07 до 1,7%, 
разтворими въглехидрати от 13 до 16%, общ азот от 1,8 до 2,7%; катрани от 30,40 до 
35,80 mg/циг, никотин от 1,06 до 1,24 mg/циг. 

Харманли  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез селекция от български местен сорт.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Харманли 163  и сходни (Харманли 43, Пловдив 50, ИТТИ490) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - конусовиден с височина на растението от 120 см до 
160 см. Съцветие: метлообразно, със седем главни разклонения, средно рехаво, 
високо поставено с правилно нарязани венчелистчета, оцветени в розово. Плодните 
кутийки са светло кафяви до кестеняви. Листата, 34 на брой, са разположени  спрямо 
стъблото под остър ъгъл 45-500.  По форма листата от средния пояс са елипсовидни с 
къса гуша, несиметрични гащи и размери: дължина 23см, ширина 12 см. Листната 
петура е слабо набръчкана между вторичните нерви, средно плътна с нежно 
накъдрена периферия. Нерватурата е тънка, нежна, добре изпъкнала от долната 
страна на петурата. Дължината на интернодиите между листата е 4-4,5см. Мощно 
развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 65-70 дни. Издържа на засушаване. 
2.Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 220 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене:. Извършва  се във фаза начален цъфтеж   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
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2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1700 до 1800 кg /ha. 
/максимален 2160 кg /ha/ 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,4 до 2,4%; 
разтворими въглехидрати от 6 до 22%; общ азот от 1,7  до 2,9%; катрани от 32,20 до 
34,50 mg/циг; никотин от 1,18 до 1,87 mg/циг. 

Източен Балкан  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез селекция от български местен сорт.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Еленски 817 и  сходни ( Еленски 827, Еленски 74, ИТТИ 741 и Тича 117). 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - елипсовиден с височина на растението от 80 см до 
120 см. Съцветие е едро и рехаво, ниско разположено, с дължина 15-18 см, със седем 
главни разклонения и 60-70 цветчета. Венчелистчетата са слабо разсечени и обагрени 
бледо розово. 
Листата, 27-30 на брой, са разположени  спрямо стъблото под ъгъл 40-450.  По форма 
листата от средния пояс са широкоелипсовидни, несиметрични в долната част със 
заострен връх, забрадена дръжка и размери: дължина 21-23 см, ширина 15,5-17 см. 
Листната петура е силно накъдрена, с едри гънки между вторичните нерви, с фини 
жилки разположени несиметрично и  фина тъкан. Дължината на интернодиите между 
листата е 4 см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 55-60 дни. Понася умерено торене. Ранозрял сорт.  
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 220 000 растения/ha.   
2.2.Кършене: Извършва  се във фаза начален цъфтеж.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1000 до 1200 кg /ha 
/максимален 14500 g /ha / 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,09 до 1,3%; 
разтворими въглехидрати от 14 до 16%; общ азот от 1,8 до 2,7%; катрани от 30,2 до 
35,40 mg/циг; никотин от 1,45 до 1,64 mg/циг.  

Дупница  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни сортове и 
последваща селекция.  
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1.2.Ботанически и морфологични:  
Рила 89 и  сходни (Рила 82, Рила 2011)  
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - конусовиден с височина на растението от 135см до 
150 см. Съцветие: топчесто,  сбито, с 10-12 броя главни разклонения, високо 
поставено. Цветчета- розови със слабо разсечени венчелистчета. Листата, 32-34 на 
брой, са разположени  спрямо стъблото под остър ъгъл.  По форма листата от 
средния пояс са широкоелипсовидни със заострен връх, забрадена дръжка и размери: 
дължина 23-25 см, ширина 15,5см. Листната петура е гладка, средно дебела със 
средно развит главен нерв, фини жилки и  фина тъкан. Дължината на интернодиите 
между листата е 4-4,5см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Сортът е устойчив на ТМВ (Tobacco mosaic virus) и 
чернилка (Phytophthora parasitica var.). Вегетационният период, от разсаждане до 
масов цъфтеж, е 70-80 дни. Понася умерено торене и напояване.  
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 220 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Не се извършва  при буйно развити растения.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1600 до 1800 кg /ha. 
/максимален 2200 кg /ha/ 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,0 до1,3; разтворими 
въглехидрати от 12 до 17%; общ азот от 1,4 до 2,4%; катрани от 35,2 до 37,5 mg/циг; 
никотин от 0,78 до 1,12 mg/циг. 

Джебел  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез междувидова хибридизация и последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Джебел 576 и сходни (Джебел 359, Джебел К81, Джебел169) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - конусовиден с височина на растението от 80 см до 
90 см. Съцветие: топчесто, средно рехаво, високо поставено с правилно нарязани 
венчелистчета, оцветени в розово. Плодните кутийки са светло кафяви до кестеняви. 
Листата, 26-27 на брой, са разположени  спрямо стъблото под остър ъгъл.  По форма 
листата от средния пояс са широелипсовидни с къса гуша и размери: дължина 14 см, 
ширина 8,5 см. Листната петура е слабо накъдрена, плътна. Дължината на 
интернодиите между листата е 3-3,5см. Добре развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със много слабо 
плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Сортът е устойчив на мана. Вегетационният период, 
от разсаждане до масов цъфтеж, е 55-60 дни.  
2. Условия на производство   
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2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 300000 до 330 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Извършва се във фаза начало на цъфтеж.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1300 до 1350 кg /ha. 
/максимален 1600 кg /ha / 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 0,52 до 0,94 %, 
разтворими въглехидрати от 16 до 22 %; общ азот от 1,7до 2,01%; катрани от 32,2 до 
34,4 mg/циг, никотин от 1,09 до 1,37  mg/циг. 

Средногорска яка  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез селекция от български местен сорт.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Крумовград 988 и сходни  
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус - елипсовиден с височина на растението от 95 см до 
120 см. Съцветие е щитообразно, рехаво, ниско разположено, с дължина 15-17 см. и 
60-90 цветчета. Венчелистчетата обагрени бледо розово. 
Листата, 26-30 на брой, са разположени  спрямо стъблото под ъгъл 40-450.  По форма 
листата от средния пояс са широкоелипсовидни, с вълнообразна периферия,  
несиметрични в долната част със заострен връх, забрадена дръжка и размери: 
дължина 22 см, ширина 14,5 см. Листната петура е силно накъдрена, с едри гънки 
между вторичните нерви, с фини жилки разположени несиметрично и  фина тъкан. 
Гушата е широка 4-5см, ушите добре развити 2-2,5см, гащите дълги – 2-3 см. 
Дължината на интернодиите между листата е 4 см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 58-60 дни. Понася умерено торене. Ранозрял сорт. Има склонност към 
преждевременен цъфтеж. 
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 160 000 до 220 000 растения/ha.   
2.2.Кършене: Извършва  се във фаза начален цъфтеж.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1400 до 1600 кg /ha 
/максимален 190 кg /ha / 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,07 до 1,7%, 
разтворими въглехидрати от 13 до 16%, общ азот от 1,8 до 2,7%; катрани от 33,40 до 
36,70 mg/циг, никотин от 1,26 до 1,47 mg/циг. 
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Свиленград  
1.Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни сортове и 
последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Харманли 43 и сходни 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус- коносовиден с височина на растението от 130 см до 
160 см. Съцветие: метлообразно, средно рехаво, високо поставено с правилно 
нарязани венчестчета, оцветени в розодо до светло червено. Плодните кутийки са 
светло кафяви до кестеняви. Листата, 36-38 на брой, са разположени  спрямо 
стъблото под остър ъгъл 40-450.  По форма листата от средния пояс са 
широелипсовидни с къса гуша, добре изразени уши, асиметрични гащи  и размери: 
дължина 25,3см, ширина 14,5 см. Листната петура е слабо набръчкана между 
вторичните нерви, средно плътна с нежно накъдрена периферия. Дължината на 
интернодиите между листата е 4-4,5см. Мощно развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 65-70 дни. Издържа на засушаване. 
2.Условия на производство 
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 140000 до 150 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Не се извършва при буйно развити растения.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1800 до 1900 кg /ha 
(максимален 2300 кg /ha).  
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,9% до 2,4%; 
разтворими въглехидрати от 6% до 18%; общ азот от 1,7% до 2,9%; катрани  от 17,1 до 
19,8 mg/cig, никотин от 0,91 до 1,16 mg/cig 

Тополовград  
1.Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни сортове и 
последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични: 
Харманли 43 и  сходни (Харманли163 и Тополовград 573) 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, басма 
Морфологични белези: Хабитус- конусовиден с височина на растението от 130 см до 
160 см. Съцветие: метлообразно, средно рехаво, високо поставено с правилно 
нарязани венчестчета, оцветени в розодо до светло червено. Плодните кутийки са 
светло кафяви до кестеняви. Листата, 36-38 на брой, са разположени  спрямо 
стъблото под остър ъгъл 40-450.  По форма листата от средния пояс са 
широелипсовидни с къса гуша, добре изразени уши, асиметрични гащи  и размери: 
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дължина 25,3см, ширина 14,5 см. Листната петура е слабо набръчкана между 
вторичните нерви, средно плътна с нежно накъдрена периферия. Дължината на 
интернодиите между листата е 4-4,5см. Мощно развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период ,от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 65-70 дни. Издържа на засушаване. 
2.Условия на производство 
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 150000 до 2200 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Не се извършва при буйно развити растения.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1800 до 1900 кg /ha 
/максимален 2200 kg/ha/.  
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,9 до 2,4; разтворими 
въглехидрати от 6 до 18; общ азот от 1,7до 2,9; катрани от 32,00 до 34,80 mg/cig, 
никотин от 1,71 до 2,08 mg/cig 

Текне  
1.Специални характеристики   
1.1.Родословие: Създаден чрез хибридизация местен и интродуциран  сорт тютюн и 
последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Текне 61 и сходни 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, Каба - кулак 
Морфологични белези: Хабитус- конусовиден с височина на растението от 70 см до 90 
см. Съцветие: ниско разположено, сбито и едро, размери 16-18см, с осем главни 
разклонения, 70-80 цветчета с оцветени в светлочервено венчелистчета.  Плодните 
кутийки са светло кафяви до кестеняви. Листата, 25-27 на брой, са разположени  
спрямо стъблото под остър ъгъл от 450.  По форма листата от средния пояс са 
елипсовидни с широка гуша, добре развити уши и слабо развити гащи. Листата са 
едри, с размери: дължина 23-30см, ширина 12-16 см. Листната петура е слабо 
накъдрена между вторичните нерви, почти гладка, симетрична, средно плътна и 
гладка периферия. Главният нерв добре развит, изпъкнал от долната страна на 
петурата, вторичната нерватурата е тънка и нежна. Дължината на интернодиите 
между листата е 3-3,5см. Мощно развита коренова система. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със средно 
плодородие в райони с умерено континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период, от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 45-55 дни. Сортът е устойчив на мана (Peronospora tabacina). 
2.Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 120 000 до 130 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене:. Извършва  се във фаза начален цъфтеж   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до пет беритби.  
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2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 800 до 1000 кg /ha. 
/максимален 1100 кg /ha/ 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,5 до 3,0%; 
разтворими въглехидрати от 5 до 12%; белтъчни вещества от 7 до 9%; кондензат 22-
25. 

Северна България  
1. Специални характеристики   
1.1.Родословие: Български сорт, създаден чрез хибридизация на местни с 
интродуцирани сортове и последваща селекция.  
1.2.Ботанически и морфологични:  
Хан Тервел 39 и сходни 
Ботаническа принадлежност : N. tabacum, каба кулак 
Морфологични белези: Хабитус - конусовиден до цилиндричен с височина на 
растението от 110 см до 132 см. Съцветие: тип сенник, средно рехаво, високо 
поставено. Кутийките са с овална форма, светлокафяви, двукамерни. Листата, 30-34 
на брой, са разположени  спрямо стъблото под остър ъгъл 550.  По форма листата от 
средния пояс са широелипсовидни със средно дълга и широка гуша, гащи къси 
едностранни и размери: дължина 26,5 –32 см, ширина 16-21см. Листната петура е 
слабо набръчкана, с нежно накъдрена периферия, завършваща с заострено връхче. 
средно плътна. Дължината на интернодиите между листата е 4-4,5см. 
1.3.Почва и климат: Отглежда се на почви с лек механичен състав, със слабо до 
средно плодородие в райони с континентален климат.  
1.4. Биологични особености: Вегетационният период, от разсаждане до масов 
цъфтеж, е 65-70 дни.  
2. Условия на производство   
2.1. Растителна популация: Разсаждат се от 110000 до 130 000 брой растения/ha.   
2.2.Кършене: Не се извършва при буйно развити растения.   
2.3.Бране:  Извършва се на четири до шест беритби  като листата  от дип и "филиз” се 
изключват.  
2.4.Добив: При нормални развити посеви се получава добив от 1800 до 2000 кg /ha. 
/максимален 2500 кg /ha / 
2.5.Сушене: Слънчево в сушилни покрити с прозрачно полиетиленово фолио.  
2.6.Окачествяване и пакетиране: Изсушените тютюневи листа се сортират в три 
класи. Производителската опаковка се изгражда от 14-26 кg еднороден тютюн 
(по беритби и качество). 
3. Химичен състав на тютюна и тютюневия дим: никотин от 1,5 до 2,7; разтворими 
въглехидрати от 6 до 18; общ азот от 1,5 до 2,9, катрани от 17,7 до 22,2 mg/cig, 
никотин от 1,48 до 1,83 mg/cig. 
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Приложение 2 
Тютюнопроизводителните области в България и отглежданите в тях сортове 

I. Флу кюрд Виржиния 
Tунджанскочерноморска; 
Пловдивска; Хасковска; 

Севернобългарска области 

II. Лайт еар кюрд Бърлей 
Tунджанскачерноморска; 
Пловдивска; Хасковска; 

Севернобългарска области 

VI. Басма 

Джебел, Неврокоп, Дупница, 
Мелник, Устина, Харманли, 
Крумовград, Източен Балкан, 
Тополовград, Свиленград, 

Средногорска яка 

Рило-Пиринска; Джебелска; 
Пловдивска; Хасковска; 

Tунджанскочерноморска области 

VIII. Kaбa kулak Северна България; Текне Tунджанскочерноморска; 
Севернобългарска области 
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Банани 
41. Тарифна квота за внос на банани (Регламент на Съвета No 404/93 и 
Регламент на Съвета No 896/2001) 
Част 1. Внос и износ (ре-експорт) на банани – тар. код ex 08030019 

Внос и износ (тонове) 
Таблица 1 

Внос и износ (тонове Стойност в национална валута (хиляди 
лева)** 

Година Внос 
(А) 

(ре-
)експорт (B)

Нетен 
внос      
(А-B) 

Внос (А) (ре-)експорт 
(B) 

Нетен внос 
(А-B) 

1994* 76,915 50,139 26,776 1,238,970 826,426 412,544 
1995* 53,423 19,217 34,206 1,026,133 409,955 616,178 
1996* 21,731 2,380 19,351 958,009 122,979 835,030 
1997* 15,941 1,412 14,529 4,062,570 478,570 3,584,000 
1998 22,767 27 22,740 6,688,315 25,917 6,662,398 
1999 32,125 110 32,015 10,612 79 10,533 
2000 25,662 154 25,508 9,851 157 9,694 
2001 27,711 180 27,531 11,665 224 11,441 
2002 32,761 130 32,631 14,684 113 14571 

 * Вклчват се plantains и сушени банани. 
** След 1999 данните са в деноминирани лева..Замяната беше извършена в съотношение 1000 
стари лева за 1 нов 

Обменен курс - лв/евро 

Година 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Лв/евро 91.73413 229.8912 1892.741 1955.83 1.95583 1.95583 1.95583 
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Част 2. Внос на банани от страни производителки  
Внос от страни производителки - тонове 

Таблица 2 

Страна производител 1994* 1995* 1996* 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 
Страни извън африкански, 
карибски и тихоокеански 
регион 

         

Колумбия 15399 2614 2979 3785 6555 13967 3124 1495 1849 
Коста Рика 1179 2613 1887 788 5109 1881 3056 1475 1820 
Еквадор 40709 37297 14625 9000 7717 10781 13101 17522 22436
Ел Салвадор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Гватемала 0 74 0 0 0 0 756 0 0 
Хондурас 0 0 0 63 0 0 73 2077 5100 
Мексико 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Никарагуа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Пнама 796 661 271 935 1582 2640 1507 3550 1529 
Филипините 0 0 0 0 0 0 0 825 0 
Венецуела 0 275 0 0 0 0 0 0 0 
Други 18832 9889 1856 1260 1804 2856 4027 767 27 
Общо: 76915 53423 21618 15831 22767 32125 25644 27711 32761
Страни от африкански, 
карибски и тихоокеански 
регион 

         

Сомалия 0 0 0 76 0 0 0 0 0 
Доминика 0 0 113 0 0 0 0 0 0 
Други 0 0 0 34 0 0 18 0 0 
Общо: 0 0 113 110 0 0 18 0 0 
ОБЩО: 76915 53423 21731 15941 22767 32125 25662 27711 32761
* Включени са plantains и сушени банани. 
Източник: “Информационно обслужване “ АД към Министерство на финансите 
Наредба № 9 от 2002г. за изискванията за качество и контрол на съответствие на 
пресни плодове и зеленчуци (ДВ бр. 43 от 24.04.2002г.) е хармонизирана с Регламент 
на Комисията No 1148/2001 и Регламент на Съвета No 2200/96 (чл. 2-9). Контролът и 
стандартите за качество са залегнали в Регламент на Комисията No 2898/95, изменен 
с Регламент 386/97, и в Регламент на Комисията No 2857/94, изменен с Регламент 
386/97. В момента в България няма специфично законодателство в сектор банани. До 
края на 2004г. разпоредбите на посочените по-горе Регламенти ще бъдат въведени в 
Наредба  № 9, като впоследствие ще започнат и проверките за съответствие. 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
42. Специфично референтно количество (млечна квота) Регламент No 
3950/92 изменен с Регламент No 1256/1999) 
България отправя искане окончателното разпределяне на общото количество 
между квотата от директни продажби и квота за доставки да се извърши на база 
данните за 2006г., годината преди присъединяване на страната към ЕС, докато 
едно предварително разпределение да се заложи в Договора за 
присъединяване. 
Това се налага поради големия брой малки стопанства, които в момента произвеждат 
предимно за самозадоволяване и продават една малка част от продукцията директно 
на потребителя. След тяхното преструктуриране, се очаква тези стопанства да 
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предават цялото или голяма част от суровото краве мляко на предприятията, което ще 
доведе до увеличение на доставките за преработвателните предприятия.  

България отправя искане да й се даде резерв за преструктуриране поради 
очакваното увеличение на млякото за преработка, за сметка на млякото за 
консумация във фермата и/или поради увеличаване на общата консумация. 
България  предлага част от този резерв да й бъде отпуснат през 2007г., а останалата 
част през 2009г., с оглед на увеличеното количество мляко за преработката, за сметка 
на консумацията на мляко във фермата и/или поради увеличаване на общата 
консумация от 2002г. Съгласно разработения план за действие от НВМС за постигане 
на съответствие с изискванията на Анекс А, глава ІV на Директива 92/46, който ще 
доведе до преструктуриране на млечния сектор, процесът ще завърши през 2009г. 
Очаква се това да доведе до намаляване на консумацията на мляко във фермите и 
увеличаване на изкупеното мляко. България счита, че въвеждането на квотите не 
трябва да води до намаляване на нивото на производство в годините преди 
присъединяването. Млечните квоти трябва също да отчитат увеличаващото се 
търсене/потребление/ през следващите години, тъй като се очаква консумацията да се 
възстанови до нормалните й нива.  

България отправя искане да й се даде едногодишен преходен период за 
разпределяне на индивидуалните млечни квоти и за прилагане на 
допълнителния налог/глоба на производител, надхвърлил квотата си. 
Както бе споменато по-горе, динамичният процес на  преструктуриране на млечния 
сектор ще завърши през 2009г. Причина за това са преобладаващия брой малки и 
средни ферми, голяма част от които се очаква да се уедрят, благодарение на мерките, 
предвидени в плана за действие на НВМС. Процесът на динамично преструктуриране 
ще затрудни  разпределението и администрирането на индивидуалните млечни квоти 

Статистически данни 
Националният статистически институт (НСИ) събира данни за общото производство 
на мляко за периода 1995-2000 г. и за изкупеното мляко за периода 1995-1999г. 
Данните за общото мляко са получени от два източника. От една страна данните за 
земеделските стопанства на домакинствата представляват експертна оценка, тъй като 
не съществуват счетоводни документи. Това изследване протича през три етапа: 
1. Изчисляване на средногодишен брой млечни крави по общини, на база на 

декларираните от администрацията на кметствата и общините през годината брой 
крави. 

2. Оценка на годишния млеконадой от крава по общини, на базата на подадената от 
специалистите от регионалните и други специализирани служби на МЗГ.  

3. Оценка на производството на краве мляко за всяка община, на базата на 
средногодишния брой млечни крави и оценката за годишната средна 
продуктивност и агрегация на данните на областно и национално ниво. 

Провежда се и друга анкета, която покрива фермерите, които са регистрирани или 
чиито ферми са регистрирани в Булстат. Данните за общото производство на сурово 
краве мляко са агрегирани данни от тези два източника на информация.  
Данните за изкупено мляко са на база анкети, попълнени от изкупвачите 
(млекопреработвателни предприятия, млекосъбирателните пунктове, търговци) въз 
основа на документацията им (разплащателни фактури). При разработването на 
Годишните баланси на продуктите от животновъдството, данните за изкупено краве 
мляко се дооценяват, така че да обхванат малки мандри, които първоначално не са 
отговорили на анкетата. Съгласно методологията на НСИ, основната цел на 
наблюдението е получаване на информация за изчисляване на средни изкупни цени и 
индекси на изкупните цени на суровото краве мляко, а не за количествата изкупено 
краве мляко. Следователно, данните за изкупеното количество мляко, предоставени 
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от НСИ за периода 1995-1999г. са резултат от данни, събрани за други цели. Нова 
информация за периода 1995-1999 относно преработката на мляко е представена в 
таблица 1. 

Производство на краве мляко (в тонове) 
Таблица 1 

  1995 1996 1997 1998 1999 
1 Общо количество 1163769 1161827 1195365 1325864 1387499 
2 Изкупено краве мляко3 343075 444660 299151 303480 207887 
3 Изкупено краве мляко4 466000 452000 370000 406000 414000 

Източник: Национален статистически институт 
Данните за преработено мляко през 1995-1999 г. (редове 2 и 3) са предоставени от 
НСИ. Данните, представени в CONF BG 43/01 и CONF BG 56/02, ред 2, са подадени в 
МЗГ от НСИ на база предварителни проучвания. Разликата между ред 2 и ред 3 се 
дължи на включване на данни от малки и средни предприятия, които не са били 
включени в предварителните проучвания. Поради тази причина България желае 
данните в ред 2 на таблица 1 да се считат за предварителни.  
Тъй като периодът 1990-1999 се характеризира с динамично преструктуриране на 
млечния сектор, което изключително затруднява мониторинга на цялото произведено 
количество мляко, данните за изкупено мляко в таблица 1 включват само официално 
регистрираните доставки (тези, които са записани в счетоводните документи). Освен 
това, както бе споменато по-горе, методологията на НСИ не е насочена директно към 
количеството изкупено краве мляко, и следователно данните за изкупеното 
количество мляко, представени в ред 2 на таблица 1 са резултат от данни, събрани за 
други цели. Затова, МЗГ счита, че представените данни не са пълни и не трябва да се 
взимат под внимание при определянето на квотата, и не отразяват реалната ситуация. 
Затова МЗГ представя в таблица 2 данни за продадено количество мляко, както и за 
консумацията на мляко във фермата на база експертна оценка на МЗГ и Асоциациите 
в сектора. Данните за преработено мляко са предоставени от Асоциацията на 
млекопреработвателите в България на база наблюдения на членовете и оценка за 
преработеното мляко от останалите предприятия.  
С оглед на горепосоченото, България заявява, че при изчисляването на млечната 
квота, за периода 1995-1999г. трябва да се отчитат само данните в таблица 2, така 
както са представени от Асоциацията на млекопроизводителите в България и 
Асоциацията на млекопреработвателите в България. 

                                                 
3 Предоставени данни в CONF BG 43/01 и CONF BG 56/02 
4 Предоставени данни  от НСИ на EUROSTAT 
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Изчисления на база експертна оценка на директните продажби и консумацията 
във фермата на краве мляко (в тонове) 5 

Таблица 2 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Общо производство 1163769 1161827 1195365 1325864 1387499 
Изкупено мляко 721312 734305 665089 733734 920866 

Директни продажби 232753 232365 358609 397759 277499 
Брой млечни ферми 221142 209381 197652 191812 183184 
Средна консумация на 

човек6 166.32 158.91 137.43 162.09 158.70 

Консумация във фермата7 209703 195156 171666 194370 189133 
Както беше представено в допълнителната информация CONF-BG 56/02, според 
експертна оценка (Министерство на земеделието и Асоциациите в сектора) до 1997 г. 
директните продажби представляват до 20% от общото количество произведено 
мляко. В резултат на икономическата ситуация в страната през 1997 и 1998 г. 
процента на директните продажби в общото производство се е увеличило до 30%. От 
2000 г. се наблюдава намаление (до 15% от общото производство), със значителен 
спад през 2001 г. в резултат на активната държавна политика за повишаване 
качеството на млякото. Тази политика стимулира изкупуването на мляко от страна на 
млекопреработвателните предприятия, тъй като субсидии се отпускат само на онези 
фермери, които продават своето мляко на млекопреработвателни предприятия или 
пунктове. Човешката консумация във фермите е изчислена на база средната 
консумация на глава от населението и броя на хората работещи и живеещи във 
фермите през периода (взет е броя на фермите, при среден брой на членовете на 
семейството от 4 човека и умножено по средната консумация на член от 
домакинството изразена в млечен еквивалент) 1995 – 1999 г. (Таблица 2) 
От 2000г. Дирекция “Агростатистика” към Министерство на земеделието и горите 
събира и предоставя официалните данни според новия Закон за статистиката от 1999 
г. Дирекция “Агростатистика” към МЗГ е официалната институция, която 
предоставя данни за общото  производство на мляко за 2001г. и последващите 
години, както и за броя на млечните крави, доставките за преработка, директните 
продажби и консумацията във фермата на мляко и млечни продукти, за 2000г. и 
последващите години. Данните, представени в таблица 3 са на база анкети, 
проведени по методологията на EUROSTAT. Данните за доставки са на базата на 
документацията на млекопреработващите предприятия. Описание на методологията е 
представено в приложението. Данните за 2000 и 2001г., представени в CONF BG 56/02 
са ревизирани от Дирекция “Агростатистика” на база нови анкети, както е обяснено в 
приложението. Съгласно методологията на Дирекцията, данните за консумацията във 
фермата обхващат мляко и млечни продукти, дадени на работниците във фермата 
вместо заплата и/или заменени за други продукти. Тава не може да се приеме за 
чиста човешка консумация, а трябва да се счете за директна продажба. Затова, 
човешката консумация във фермата (ред 6) е изчислена на база средната консумация 
на глава от населението и броя на хората работещи и живеещи във фермите през 
периода 2000 – 2002 г. (взет е броя на фермите, при среден брой на членовете на 
семейството от 4 човека и умножено по средната консумация на член от 
домакинството изразена в млечен еквивалент). Разликата между общо произведеното 
мляко (1) и изкупеното мляко (2), официално наблюдаваните директни продажби (3), 
консумацията във фермите (6) и млякото за животни (7) е в действителност мляко и 
                                                 
5 Изчисления на база данни на НСИ за общото производство 
6 в млечен еквивалент в литри 
7 в това число и кравето мляко дадено за храна на животните във фермата, възлизащо на по-малко от 5% 
от общо произведеното краве мляко. Практиката във фермите в България е животните да се хранят със 
сурово мляко най-късно до четвъртия месец, а след това да се хранят със фуражни смески. 
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млечни продукти, директно продадени на потребителя от индивидуалните ферми, 
които не са отразени в анкетите на Дирекция Агростатистика, включително и 
заплащане на работниците в натура и/или заменени за други продукти.  
Традиционно, практиката във фермите в България е младите животни да се хранят 
със сурово мляко най-късно до четвъртия месец, като средно за едно животно се 
използват около 350 литра за целия този 4-месечен период. 
Данните за преработка, директни продажби (регистрирани и нерегистрирани) и 
консумацията във фермата за периода 2000-2002, предоставени от Дирекция 
“Агростатистика”, съответстват на експертната оценка на МЗГ за периода 1995-1999г. 
Данните за 2001г. са по-ниски от тези за 2000 и 2002 (предварителни) поради лошите 
климатични условия (суша) през 2001г., които доведоха до липсата на фураж за 
животните.  

Данни за 2000-2002г. (в тонове) 
Таблица 3 

  2000 2001 2002 
1 Общо производство 1409112 1224050 1305912 
2 Изкупено мляко 718697 696798 750621 
3 Директни продажби 343773 243413 249707 
4 Брой млечни ферми 168900 192362 183286 
5 Средна консумация на човек8 154.04 151.43 160.67 
6 Консумация във фермата* 107177,574 120013,04 121328,07 
7 Други (вкл. за животни) 28182 24556 28730 

8 Нерегистрирани (неотчетени) 
директни продажби9 (1-2-3-6-7)* 211282,43 139269,96 155525,93 

9 Директни продажби общо (3+8)* 555055,43 382682,96 405232,93 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
* - изчисления на база данни на НСИ и Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
Данните за промишлено производство на млечни продукти за периода 2000-2002 са 
представени в таблица 4. 

Промишлено производство на млечни продукти (тонове) 
Таблица 4 

Продукт 2000 2001 2002 
Сирене 45493 48 237 53574 
Кашкавал 37107 23 415 28831 
Масло 1366 1269 1053 
Мляко за консумация 
(млн.л) 168 196 164 

Сухо мляко  657 1314 845 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
Разликата в данните на НСИ (CONF BG 56/02) и дирекция Агростатистика на МЗГ за 
промишленото производство на млечни продукти за 2000 се дължи, от една страна, на 
различната методология и, от друга страна, на факта, че анкетите на НСИ не покриват 
малките и средни мандри, които произвеждат основно сирене, кашкавал и кисело 
мляко.  

                                                 
8 в млечен еквивалент в литри 
9 неотчетени директни продажби, получени като разликата между общо произведеното мляко и 
регистрираната употреба на мляко 
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Данните за годишна консумация на глава в домакинствата за периода 1995-2002 са 
предоставени в таблица 5. Както е посочено в CONF BG 56/02, вътрешната 
консумация на мляко и млечни продукти изразена в млечен еквивалент намалява 
почти два пъти, от 281кг на глава от населението през 1990г. до 151кг през 2001г. През 
2002г., обаче, консумацията на мляко и млечни продукти се увеличава на 160.67кг. 
Наблюдава се тенденция за повишаване консумацията на прясно мляко и млечни 
продукти поради по-благоприятните им цени спрямо тези на месото, плодовете и 
зеленчуците. Очаква се през следващите години да настъпи възстановяване на 
традиционните нива на консумацията на млечни продукти. С оглед на това квотата 
следва да е по-висока, така че да съответства на традиционните нива на потребление, 
които са два пъти по-високи от настоящото. 

Потребление на млечни продукти от домакинствата 10 
 (средно на лице) 

Таблица 5 

Продукт  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Прясно мляко 
(литри) 35.2 34.7 31.3 32.2 31.8 29.1 27.7 26.9 

Кисело мляко 
(килограми) 27.1 26.2 18.9 23.3 26 24.5 22 24.7 

Сирене 
(килограми) 9.2 8.8 7.9 9.4 9.8 9.3 9.5 9.9 

Кашкавал 
(килограми) 1.5 1.4 1.1 1.7 2.5 2.0 2.1 2.4 

Млечни масла 
(килограми) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 

Други млечни 
продукти 
(килограми) 

0.9 0.9 0.9 1.2 1.3 1.2 1.1 1.3 

В млечен 
еквивалент 
(литри) 

166.3
2 

158.9
1 

137.4
3 

162.0
9 

158.7
0 

154.0
4 

151.4
3 

160.6
7 

Източник: Национален статистически институт, Статистически годишник на Република 
България 

Износ на мляко и млечни продукти 
Таблица 6 

CN code Продукти 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

0401-
0406 

Мляко и млечни 
продукти - тона 11800 6651 7518 5554 6856 7826 9359 11501

0401 
Мляко и сметана, 
неконцентрирани, 
неподсладени 

244 153 26 23 125 234 146 229 

0402 
Мляко и сметана, 
концентрирани, 
подсладени 

653 379 226 273 396 789 285 394 

0403 Кисели и 
подквасени млека 195 147 30 64 119 324 319 163 

0404 Суроватка на прах 19 25 17 13 10 53 2 0.1 

                                                 
10 Не са включени колективните домакинства 
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0405 Натурално масло и 
мл. мазнини 20 60 32 27 19 61 67 27 

0406 Сирене и 
кашкавал 10669 5887 7187 5154 6187 6365 8576 10688

По данни на Информационно обслужване 11   

                                                 
11 Информационно обслужване АД предоставя официални данни за внос и износ на базата на договори с 
МФ, МЗГ и др. държавни органи 
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Внос на мляко и млечни продукти 
Таблица 7 

CN code Продукти 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0401-0406 Мляко и млечни 
продукти - тона 14924 6106 5976 11858 10705 14158 9812 13989

0401 
Мляко и сметана, 
неконцентрирани, 
неподсладени 

970 803 659 914 819 921 828 549 

0402 
Мляко и сметана, 
концентрирани, 
подсладени 

5027 2394 1805 5888 4867 5429 2905 5954

0403 Кисели и 
подквасени млека 515 467 413 434 427 220 106 115 

0404 Суроватка на прах 2937 1251 1060 1474 2236 4575 3164 4138

0405 Натурално масло и 
мл. мазнини 1023 498 393 704 813 1110 1159 1194

0406 Сирене и кашкавал 4452 693 1646 2733 1543 1903 1708 2039
По данни на Информационно обслужване;  
Ангажиментите на България по отношение на експортните субсидии за мляко и 
млечни продукти по СТО за 2001 и 2002г. са същите като за 2000г. 
България предоставя данни за дела на суровото краве мляко, което отговаря на 
хигиените изисквания на Директива 92/46 (таблица 9). Както вече бе споменато в 
CONF BG 56/02, за периода 1995-2000 няма официални данни за количеството сурово 
краве мляко, което отговаря на европейските стандарти. НВМС е разработила план за 
действие за постигане на съответствие с изискванията на Анекс А, глава ІV на 
Директива 92/46 представен в информацията Ветеринарни въпроси CONF BG 56/0). 
През 2003 г., делът (%) на изкупеното сурово краве мляко, което отговаря на 
хигиените изисквания на Директива 92/46 към 01.09.2003г. е 12%. Данните са 
предоставени от Регионалните ветеринарни служби, а процента е изчислен на базата 
на средната претеглена стойност за период от два месеца, като проби се взимат по 
два пъти месечно. 
България предоставя данни за броя на млекопреработвателните предприятия за 2001 
и 2002г. и преработеното от тях краве мляко (Таблица 8).  

Брой на млекопреработвателните предприятия за 2001 и 2002г. и преработеното 
от тях краве мляко (в тонове) 

Таблица 8 

  2001 2002 

Годишно 
събрано 
мляко  

Брой 
предпри
ятия 

Събрано 
мляко 

Средно за 
1 

предприя
тие 

Брой 
предприяти

я 

Събран
о мляко 

Средно за 
1 

предприя
тие 

< 20  17 166 10 12 103 9 
21 - 50  30 1 030 34 28 990 35 
51 - 100  46 3 322 72 35 2 748 79 
101 - 200  74 10 734 145 51 7 724 151 
201 - 300  37 9 024 244 41 10 204 249 
301 - 500  42 16 479 392 45 17 461 388 
501 - 1000  53 36 210 683 59 41 343 701 
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1001 - 5000  59 129 272 2 191 80 199 309 2 491 
5001 - 10000  23 160 529 6 980 22 150 141 6 825 
10001 - 
20000  6 81 095 13 516 9 125 412 13 935 

> 20000  7 248 937 35 562 6 195 185 32 531 
Общо 394 696 798 1 769 388 750 621 1 935 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
България предоставя данни за броя на кравефермите за 1995 и на млечните 
кравеферми и тяхната структура за 2001-2002г., годините за които има пълни данни 
(Таблици 9-11). 

Структура на кравефермите към 01.01.1995г. 
Таблица 9 

Брой крави/ стопанство 12 Стопанства (брой) 

1 178 968 
2 32 810 

3-5 7 909 
6-10 1 071 

11-15 178 
16-20 91 
21-25 20 
26-30 26 
> 30 69 
общо 221 142 

Източник: НСИ, “Преброяване на селскостопанските животни в България към 01.01.1995г.” 
 

Структура на млечните кравеферми към 01.11.2001г. 
Таблица 10 

Брой млечни крави/ 
стопанство Стопанства (брой) Млечни крави (брой) 

От 1-2 171 982 214 407 
От 3-9 17 602 73 982 
От 10-19 1 844 23 813 
От 20-29 492 12 055 
От 30-49 211 8 325 
От 50-99 136 9 942 
От 100-199 70 9 376 
От 200-299 22 5 707 
От 300-499 3 1 042 

Общо 192 362 358 649 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
 

Структура на млечните кравеферми към 01.11.2002 
Таблица 11 

Брой млечни крави/ 
стопанство Стопанства (брой) Млечни крави (брой) 

                                                 
12 Тъй като няма налична информация за броя на кравите, отглеждани във всяка група кравеферми, 
България предоставя данни само за общия брой млечни крави за съответната година – 350 533. 
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1 - 2 162 166 200 214 
3 - 9 17 644 74 296 

10 - 19 2 052 25 573 
20 - 29 679 15 414 
30 - 49 463 16 489 
50 - 99 203 13 081 

100 - 199 60 8 231 
200 - 299 18 4 391 
= > 300 1 489 
Общо 183 286 358 178 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
България предоставя данни за броя на професионалните и непрофесионалните 
млечни ферми за 2002г., както и за количеството изкупено мляко, директни продажби, 
консумация във ферма, включително и мляко и млечни продукти, дадени на 
работниците във фермата вместо заплата и/или заменени за други продукти, както и 
за млякото за животни (таблица 12). 
Поради липсата на изчерпателен списък на животновъдните стопанства в България, 
Дирекция “Агростатистика” условно разделя стопанствата на професионални и не- 
професионални. Както е посочено в методологията на Дирекция “Агростатистика”,  
приложена като анекс, за професионалните стопанства е изготвен списък, който 
отговаря на следните условия: отглеждат се най-малко 10 крави, или 10 биволици, или 
50 овце, или 50 кози или 50 свине.  
За непрофесионалните стопанства се изготвя териториална извадка от всички селища 
в страната (5300) и се прави пълно преброяване на животновъдните стопанства в 
населените места от извадката. Те отговарят на следните изисквания: отглеждат се 
най-малко 1 крава, или 1 биволица, или 2 овце, или 2 кози, или 2 свине. 
Като се има предвид структурата на стопанствата в България, която в по-голямата си 
част е смесена (отглеждат се няколко вида животни) в списъка на професионалните 
стопанства попадат и такива, които отговарят на поне един от критериите за 
професионално стопанство, но отгледат по-малко от 10 млечни крави.  
Списъкът за професионалните стопанства е изготвен на база информация към 
01.11.2001г. Поради динамиката в сектора (изчезване, поява и уедряване) и поради 
липсата на осъвременяване на списъка с професионалните стопанства от 01.11.2001, 
в условно наречените непрофесионални стопанства се появяват и такива, които 
отглеждат повече от 10 млечни крави, и които не са попаднали в списъка с 
професионалните стопанства за 2001г. 
Условното разделение на фермите на професионални и непрофесионални води до 
два проблема: 

• ферма с повече от 50 кози и една млечна крава се включва в списъка на 
професионалните стопанства, а 

• ферма с повече от 10 крави се счита за непрофесионална, ако не е била 
включена в списъка към 01.11.2001г. 

Затова, представеното разделение на фермите е само индикативно и предлагаме да 
не се взема предвид в процеса на преговори.  
След преброяването на земеделските стопанства ще се изготви пълен и точен списък 
с професионалните е непрофесионални стопанства за 2003г.  

Данни за професионалните и непрофесионалните млечни ферми за 2002г. (в 
тонове) 

Таблица 12 
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Вид ферма Брой 
ферми 

Брой 
млечни 
крави 

Изкупено 
мляко 

Директни 
продажби

Консумац
ия във 
фермата 

Храна за 
животни

Общо 
произвед
ено мляко

Професионални  5704 68542 198 175 84 883 12 039 8 890 303 987 
Непрофесионални 177582 289636 552 446 164 824 264 815 19 840 1 001 925
Общо  183286 358178 750 621 249 707 276 854 28 730 1 305 912
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 

 
SLOM квота (Регламент на Съвета 3950/92) 
В периода 1995-2003г. България не е прилагала и не прилага схеми за насърчаване на 
млекопроизводители да се откажат от производството на мляко за пазара за една или 
повече години.  

Специфична референтна масленост (млечна квота) (Регламент на Съвета 
3950/92) 
В таблица 13 са дадени данни за средната масленост на суровото краве мляко за 
периода 2002-2003. 

Средногодишна масленост -2002-2003г 
Таблица 13 

2002 3.80% 
2003 13 3.91% 

Източник: Асоциацията на Млекопреработвателите в България 
Средногодишната масленост на суровото краве мляко е на база 98% от изкупеното 
мляко, което представлява около 57% от общото произведено краве мляко. 
От 2000г. делът на комбинираните породи животни в България, които дават мляко с 
по-висока масленост, започва да се покачва. Това е причината да се наблюдава 
тенденция за увеличаване на средногодишната масленост на суровото краве мляко. 
Нещо повече, очаква се, че относителният дял на тези животни ще продължи да расте 
и през следващите години. 

Масленост на млякото за пиене (Регламент на Съвета 2597/97) 
България отправя искане да й бъде отпуснат преходен период от 5 години след 
присъединяването за прилагането на Регламент на Съвета 2597/97. България желае в 
рамките на този период мляко с масленост 2% и 3% да се продава като полу-
обезмаслено. Аргументът за това искане е изключително високият пазарен дял на 
мляко с такава масленост (около 98%). България счита, че рязкото спиране от 
производство на тези продукти ще е в разрез с традиционните потребителски нагласи 
и по този начин ще има отрицателен ефект върху нивото на потребление на мляко за 
пиене като цяло. 
България ще предостави възможно най-скоро следната информация: 

• Анализ и оценка на състоянието на вътрешния пазар на страната, ако се 
въведат изискванията на Регламент 2597/1999 от датата на присъединяване; 

• План за осигуряване на ясно идентифициране, разделяне, мониторинг и 
контрол на млякото, за което се иска преходен период; 

• Планирани мерки в пред-присъединителния период, които да доведат до 
намаляване на искания преходен период; 

• Развитие и промяна в пазарния дял на различните видове млека 
(пълномаслено, полу-обезмаслено, обезмаслено и друго). 

                                                 
13 предварителни данни. 
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В момента се подготвя изследване по горепосочените въпроси, което България ще 
представи. На база резултатите от това комплексно изследване, които се очакват през 
2004г., България ще промени искането си съобразно с това. България гарантира, че 
въпросните продукти ще бъдат етикетирани по такъв начин, че да се осигури ясно 
разделение и разграничение на “отговарящите” на изискванията на регламента 
продукти от “неотговарящите”. По време на преходния период въпросните две 
категории мляко ще се продават само на вътрешния пазар или ще се изнасят за трети 
страни. 

Административен капацитет за прилагане на системата от млечни квоти 
Предвижда се режимът на млечните квоти да бъде прилаган съвместно от Дирекция 
“Животновъдство” към МЗГ и отдел на бъдещата Разплащателната и Интервенционна 
Агенция към Държавен фонд “Земеделие”. Към момента се предвижда Млечният борд 
да се създаде като неправителствена организация, както е посочено в CONF BG 
56/02, която да има първоначално консултативни функции по прилагането на 
системата от млечни квоти, а след укрепване на капацитета, може да поеме 
определени функции по прилагането на системата. 
Във връзка с изграждане на административен капацитет за прилагане на системата от 
млечни квоти, с Постановление № 187 на МС от 26.08.2003г. за изменение и 
допълнение на Устройствения правилник на МЗГ (ДВ 79/05.09.2003), се вменяват нови 
функции на Дирекция “Животновъдство”, които са пряко свързани с прилагане на 
системата от млечни квоти и се увеличава административния й капацитет (от 14 на 28 
щатни бройки): 

• Обучава персонал за мониторинг на произведените и реализирани на пазара 
количества мляко и млечни продукти; 

• Изгражда база данни за производители, преработватели, количество 
произведено сурово мляко, доставка и производство на млечни продукти; 

• Води регистър на млекопреработвателите и млекосъбирателите; 
• Изготвя информационни бюлетини относно системата от млечни квоти, 

правата и задълженията на производители и преработватели; 
Първият етап от изграждането на административния капацитет на Разплащателната и 
Интервенционна Агенция към ДФЗ, се предвижда да започне с Туининг Проект на ФАР 
BG 2002/IB/AG/01 между България, Холандия и Великобритания. Очаква се проектът 
да стартира през март 2004г. След приключването на този проект, следващите 
проекти по ФАР 2003 и ФАР 2004-2006 ще са за доставяне на допълнителен хардуер, 
стандартен и специален софтуер и друго техническо оборудване. 
На регионално ниво, функциите на Дирекция “Животновъдство” ще се упражняват от 
съществуващите 28 Регионални дирекции по земеделие и гори към МЗГ. Съответно, 
предвижда се бъдещата Разплащателната и Интервенционна Агенция също да има 28 
регионални служби, които да упражняват функциите й на регионално ниво. Млечният 
борд също ще има 28 регионални офиси.  
Както вече бе заявено в CONF BG 56/02 и в съответствие с плана за действие за 
създаването на Разплащателна и Интервенционна Агенция (виж част 1) в рамките на 
ДФЗ, Разплащателна и Интервенционна Агенция ще бъде институцията, отговорна за 
изкупуването, частното складиране и директните плащания. По отношение на 
пазарните механизми, Разплащателната и Интервенционна Агенция ще сключва 
договори със собствениците на складови помещения, където ще се съхраняват 
публично масло и обезмаслено мляко на прах. Разплащателната и Интервенционна 
Агенция също ще организира тръжните процедури за изкупуване и продаване на 
интервенционно изкупените продукти, в съответствие с правото на ЕС. 
По отношение на търговските механизми, се предвижда МЗГ да е отговорна за 
издаването на удостоверения (лицензи) за внос и износ, а Агенция Митници към МФ 
ще контролира движението на стоките. 
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Сроковете и детайлите по изпълнението на задачите по плана за действие за 
създаването на система за администриране на млечните квоти, които са дадени по-
долу, са индикативни и могат да бъдат променени.  
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План за действие за изграждане на системата за мониторинг на произведените и 
реализирани на пазара количества мляко и млечни продукти и управление на 

системата от млечни квоти 

Задачи Срок 
Отговорна 
институци

я 
Изменение и допълнение на Устройствения правилник на 
МЗГ с Постановление № 187 на МС от 26.08.2003г. (ДВ 
79/05.09.2003) за вменяване на нови функции на 
Дирекция “Животновъдство” относно млечните квоти. 

05.09.2003 
 

МС 

Изменение на Закона за подпомагане на земеделските 
производители с въвеждане на системата за мониторинг 
на произведените и реализирани на пазара количества 
мляко и млечни продукти 

IIІ 
тримесечи
е 2004 

НС 

Приемане на Наредба за въвеждане на системата за 
мониторинг на произведените и реализирани на пазара 
количества мляко и млечни продукти, която да включва 
изискване за задължителен запис на: 

• Директните продажби на краве мляко и млечни 
продукти от краве мляко от 
млекопроизводителите  

• Количеството изкупено краве мляко и средна 
масленост на млякото за всеки 
млекопроизводител от изкупвачите 

III 
тримесечи
е 2004 
 

МЗГ 

Институционално, техническо и финансово обезпечаване, 
назначаване и обучение на персонал за управление на 
системата за мониторинг на произведените и 
реализирани на пазара количества мляко и млечни 
продукти.  

III 
тримесечи
е 2004 – I 
тримесечи
е 2005 

Дирекция 
“Животновъд
ство” и ДФЗ 

Изграждане на база данни за производители, изкупвачи, 
количество произведено сурово краве мляко, доставка и 
производство на млечни продукти съвместими с ИСАК 

IV 
тримесечи
е 2004 

Дирекция 
“Животновъд
ство”  

Регистрация на изкупвачите (млекопреработвателите и 
млекосъбирателните пунктове) 

IV 
тримесечи
е 2004 

Дирекция 
“Животновъд
ство” 
 

Получаване и обработка на декларации за директни 
продажби и изкупеното сурово мляко. 

II 
тримесечи
е 2005 

Дирекция 
“Животновъд
ство” 

Институционално, техническо и финансово обезпечаване, 
назначаване и обучение на персонал за управление на 
системата от млечни квоти.  
Тестване на компютъризираната база данни за 
управление на системата от млечни квоти. 

II 
тримесечи
е 2005 – I 
тримесечи
е 2006 

ДФЗ 

Получаване и обработка на декларации за директни 
продажби и изкупеното сурово мляко. 
Получаване на заявки за определяне на индивидуалните 
референтни количества. 

II 
тримесечи
е 2006 
 

Дирекция 
“Животновъд
ство” 
 

Проверки на място въз основа анализ на риска 
II 
тримесечи
е 2006  

ДФЗ 

Оценка на декларациите, кръстосани проверки със 
системата ИСАК 

III 
тримесечи

ДФЗ 
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е 2006 

Получаване и обработка на декларации за директни 
продажби и изкупеното сурово мляко. 

II 
тримесечи
е 2007 

Дирекция 
“Животновъд
ство” 
 

Целева дата за готовност за администриране на 
произведеното количество мляко 

01.04. 2007 Дирекция 
“Животновъд
ство” 
и ДФЗ 

Определяне на индивидуални производствени квоти на 
млекопроизводителите  

IV. 
тримесечи
е 2007 

ДФЗ 

Целева дата за готовност за администриране на 
системата от млечни квоти 

IV. 
тримесечи
е 2007 

Дирекция 
“Животновъ
дство” 
и ДФЗ 
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Приложение 
Бележки по използваната методология от дирекция “Агростатистика” при 
провеждане на наблюденията за броя на селскостопанските животни в България 
Наблюдението за броя на селскостопанските животни се провежда от дирекция 
“Агростатистика” към МЗГ от 2000 г. То е проведено за първи път като тест за 
приложимост в края на 2000 г. с референтна дата 1 ноември 2000 г.  
За да бъде по-точно наблюдението и да могат да се включат всички стопанства в 
България, наблюдението се провежда в две части – “големи животновъдни 
стопанства” и “дребни животновъдни стопанства”. За големите стопанства е изготвен 
списък, който отговаря на следните условия: отглеждат се най-малко 10 крави, или 10 
биволици, или 50 овце, или 50 кози или 50 свине. 
За дребните стопанства се изготвя териториална извадка от всички селища в страната 
(5300) и се прави пълно преброяване на животновъдните стопанства в населените 
места от извадката. Те отговарят на следните изисквания: отглеждат се най-малко 1 
крава, или 1 биволица, или 2 овце, или 2 кози, или 2 свине. Изключват се 
стопанствата, които са попаднали в списъка на големите животновъдни стопанства. 
През 2000 г. и 2001 г. са използвани различни въпросници за двете части от 
наблюдението - въпросник за големите стопанства и въпросник за анкетиране на 
дребните стопанства.  
При проведените наблюдения през 2002 г. (към 1-ви май и към 1-ви ноември) и през 
2003 г. (към 1 май) е използван един и същи въпросник за всички видове стопанства, в 
който са включени всички категории животни, изисквани от ЕС. Това ни позволи да 
ревизираме данните за 2000 и 2001 година и да направим по-точно разпределение по 
категории за всички видове животни.  
Освен това получените резултати от проведените наблюдения след ноември 2000 г., 
където са използвани други териториални извадки (различни от използваната през 
ноември 2000 г.) за преброяване на дребните животновъдни стопанства, показаха че е 
допусната методологична грешка при изготвянето на извадката през ноември 2000 г. 
Това наложи преразглеждане на резултатите от тази анкета и коригиране на данните 
за броя на животните към 01.11.2000 година. 
В наблюденията за броя на животните към 01.11. са включени допълнителни въпроси 
за количество произведено мляко в стопанствата (по видове) през последните 12 
месеца и направления за реализиране на полученото мляко. Включени са 4 вида 
направления:  
1. предадено за преработка в млекопреработвателни предприятия;  
2. директни продажби (сурово или преработено);  
3. използвано мляко за нуждите на стопанството (тук се включва и млякото, което 

стопаните дават на работниците във фермата и/или заменят за други продукти); и 
4. друга употреба , като основно се включва млякото, давано на младите животни.  
Резултатите от посочените отговори на тези въпроси ни дават възможност да 
разпределим  количествата на добитото мляко по направления, както и да 
контролираме резултатите от годишните анкети за дейността на 
млекопреработвателните предприятия, в частта им за събраното за преработка мляко 
от тях. 
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Говеждо месо 
Специални премии за говеждо месо (Регламент на Съвета (EC) No 
1254/1999) 
Република България желае да се възползва от специалните премии за говеждо месо, 
предвидени в чл. 4 от Регламент 1254/1999 г. 
Република България предоставя допълнителни нови данни относно броя на животните 
от рода на ЕРД.  

Брой животни за периода 2000-2003 г. 
Таблица 1 

Категории животни* Ноември 
2000 

Ноември 
2001 

Ноември 
2002 

Май 2003 

Общо ЕРД 
Биволи  
Говеда – общо в т. ч. 
- професионални 
стопанства 

- непрофесионални 
стопанства 

652 208 

8 982 

643 226 

168 783 

474 443 

640 994 

6 528 

634 466 

152 572 

481 894 

698 719 

7 489 

691 230 

148 519 

552 711 

676 901 

8 590 

668 311 

140 705 

527 606 

- Телета за угояване под 1 
г. 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

96 494 

20 732 

75 762 

104 968 

21 693 

83 275 

107 856 

17 752 

90 104 

91 920 
16 018 

75 902 

- Други мъжки телета под 
1г.  

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

51 786 

13 619 

38 167 

51 277 

9 325 

41 952 

56 668 

11 276 

45 392 

62 839 

10 019 

52 820 

- Други женски телета под 
1г. 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

52 538 

13 532 

39 006 

55 763 

12 889 

42 874 

61 996 

15 606 

46 390 

71 779 

14 850 

56 929 

- Мъжки животни от 1 до 2 
г. 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 

12 241 

8 163 

4 078 

8 407 

5 521 

2 886 

14 172 

5 129 

9 043 

17 897 

5 799 

12 098 
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стопанства 

- Юници за угояване от 1 
до 2г.** 
професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

7 869 

5 036 

2 833 

5 541 

3 536 

2 005 

9 054 

2 772 

6 282 

8 995 

2 807 

6 188 

-Юници за разплод от 1 до 
2г.** 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

24 003 

14 520 

9 483 

18 979 

12 268 

6 711 

34 374 

13 347 

21 027 

33 696 

10 384 

23 312 

- Бици над 2 години 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

2 599 

1 247 

1 352 

2 703 

1 746 

957 

4 688 

1 690 

2 998 

5 121 

2 089 

3 032 

- Волове 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

750 

159 

591 

495 

77 

418 

1 479 

169 

1 310 

1 341 

248 

1 093 

- Юници за угояване над 2 
г. ** 

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

2 684 

2 055 

629 

1 970 

1 525 

445 

2 276 

882 

1 394 

2 384 

619 

1 765 

- Юници за разплод над 
2г. ** 
професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

15 829 

8 564 

7 265 

12 462 

7 321 

5 141 

22 690 

6 581 

16 109 

16 394 

8 405 

7 989 

- Крави  

професионални 
стопанства 

непрофесионални 
стопанства 

376 433 

81 156 

295 277 

371 901 

76 671 

295 230 

375 977 

73 315 

302 662 

355 945 

69 467 

286 478 

Източник: МЗГ -  Агростатистика 
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*Категориите животни, които се наблюдават от дирекция Агростатистика, отговарят на 
дефинициите за категории животни, съгласно Директива 93/24/ЕИО и Решение 94/433/ЕС 
** Юница – женско говедо, което никога не се е отелвало и е на възраст над осем месеца  
Наблюдението за броя на селскостопанските животни се провежда от дирекция 
“Агростатистика” към МЗГ от 2000 г. То е проведено за първи път като тест за 
приложимост в края на 2000 г. с референтна дата 1 ноември 2000 г.  
За да бъде по-точно наблюдението и да могат да се включат всички стопанства в 
България, наблюдението се провежда в две части – “професионални животновъдни 
стопанства” и “непрофесионални животновъдни стопанства”. За професионалните 
стопанства е изготвен списък, който отговаря на следните условия: отглеждат се най-
малко 10 крави, или 10 биволици, или 50 овце, или 50 кози или 50 свине. 
За непрофесионалните стопанства се изготвя териториална извадка от всички селища 
в страната (5300) и се прави пълно преброяване на животновъдните стопанства в 
населените места от извадката. Те отговарят на следните изисквания: отглеждат се 
най-малко 1 крава, или 1 биволица, или 2 овце, или 2 кози, или 2 свине. Изключват се 
стопанствата, които са попаднали в списъка на големите животновъдни стопанства. 
През 2000 г. и 2001 г. са използвани различни въпросници за двете части от 
наблюдението. Въпросникът за големите стопанства е съобразен изцяло с 
изискванията на европейското законодателство за статистика на животновъдството. В 
наблюденията, проведени през 2002 (към май и към ноември) и през 2003 (към май), е 
използван един и същи въпросник за всички ферми и са включени всички животни по 
изискванията на ЕС.  
Получените резултати от проведените наблюдения след ноември 2000 г., където са 
използвани други териториални извадки (различни от използваната през ноември 2000 
г.) за преброяване на непрофесионалните животновъдни стопанства, показаха че е 
допусната методологична грешка при изготвянето на извадката през ноември 2000 г.  
Това наложи преразглеждане на резултатите от тази анкета и коригиране на данните 
за броя на животните към 01.11.2000 година. 
Нарастването на общият брой на животните от рода на ЕРД за периода 2001 – 2002  
се дължи на увеличението на броя на животните от смесени породи. 

Премии за крави с бозаещи телета (Регламент на Съвета (EC) No 1254/1999) 
Република България отправя искане да получи преходен период от три години след 
присъединяването, в течение на който да има право, като изключение от член 3 (f) на 
Регламент (EC) No 1254/1999, кравите от не-месна порода, които са били покрити или 
осеменени от бик от месна порода с цел производство на месо, да бъдат избираеми 
за премии за крави с бозаещи телета по смисъла на под-сектор 3 на Регламент (EC) 
No 1254/1999. 
В България съществува практика, ниско продуктивните млечни крави да бъдат 
осеменявани или покривани от бикове от специализирани месодайни породи с цел 
производство на месо.  Въвеждането на премии за този вид животни за три години ще 
подпомогне доходите на дребните фермери, като ще създаде алтернативна заетост. 
Това също така ще спомогне за използването на изоставените земи за пасища.  

Брой животни 
Таблица 2 

Категории животни* Ноември 
2000 

Ноември 
2001 

Ноември 
2002 

Май 2003 

Крави в т.ч.: 
Млечни крави 
професионални стопанства 
непрофесионални стопанства 
Други крави 
професионални стопанства 

376 433 
362 606 
76 187 

286 419 
13 827 
4 969 

371 901 
358 649 
72 010 

286 639 
13 252 
4 661 

375 977 
358 178 
68 542 

289 636 
17 799 
4 773 

355 945 
345 972 
64 639 

281 333 
9 973 
4 828 
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непрофесионални стопанства 8 858 8 591 13 026 5 145 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
*Категориите животни, които се наблюдават от дирекция Агростатистика, отговарят на 
дефинициите за категории животни, съгласно Директива 93/24/ЕИО и Решение 94/433/ЕС 
Първото преброяване на селскостопанските животни по изискванията на ЕС започна 
01.07.2003. Анкетирането на стопанствата приключи на 30.11.2003г. Предварителните 
резултати ще бъдат на разположение през април 2004г. Окончателните данни ще 
бъдат публикувани през последното тримесечие на 2004г. 

Разпределение на животните към  01.11.2001 
Таблица 3 

Големина на фермата Брой ферми Брой животни 

1-2 161 443 253 162 
3-9 47 793 194 843 

10-19 4 597 58 251 
20-29 1 392 32 001 
30-49 714 25 645 
50-99 339 22 211 

100-199 136 18 691 
200-299 53 12 834 
300-499 29 11 900 

> 500 15 11 456 
Общо 216 511 640 994 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
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Разпределение на животните към  01.11.2002 
Таблица 4 

Големина на фермата Брой ферми Брой животни 

1 - 2 142 792 225 893 
3 - 9 55 802 232 672 

10 - 19 5 064 66 445 
20 - 29 1 438 34 343 
30 - 49 1 403 52 513 
50 - 99 468 32 169 

100 - 199 177 23 502 
200 - 299 46 11 186 
300 - 499 22 8 298 
= > 500 18 12 693 
общо 207 230 698 714 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 

Премии за клане  (Регламент на Съвета (EC) No 1254/1999) 
България предоставя допълнителна информация за брой заклани животни (кланета) и 
за производство на месо от ЕРД. 

Производство на говеждо месо в тонове и брой заклани животни от рода на ЕРД 
в стопанствата и кланиците през 2002г. 

Таблица 5 

Заклани 
животни 

В 
стопанств
ата - брой 

 

В 
кланиците 

- брой 
 

Общо 
 

Кланично 
тегло в 
тона в 

стопанств
ата 

Кланичн
о тегло в 
тона в 

кланици-
те 

Кланичн
о тегло в 
тона - 
общо 

Телета до 
1 год.  106 889 28 500 135 389 13 240.6 4 679.6 17 920.2 

Други 
говеда, в 
т. ч.: 

12 599 16 989 29 588 2 542.4 3 186.4 5 728.8 

-Юници - 3 192 - - 590.3 - 
-Крави - 11 606 - - 2 203.1 - 
-Бици до 2 
г.  - 1 198 - - 195.7 - 

-Бици над 
2 г.  - 981 - - 193.9 - 

-Волове - 12 - - 3.4 - 
Общо 
говеда 119 488 45 489 164 977 15 783 7 866.0 23 649.0 

Биволи 603 280 883 98.2 56.6 154.8 
Общо 
ЕРД 120 091 45 769 165 860 15 881.2 7 922.6 23 803.8 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
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Износ и внос на живи животни от рода на ЕРД за 2002 г. в тонове кланично тегло 
Таблица 6 

Живи животни от рода на ЕРД износ внос 
Телета с тегло под 160 кг 18.5 0 
ЕРД с тегло между 160-300 кг 1354.4 0 
Юници с тегло над 300 кг 34.3 0 
Крави с тегло над 300 кг 247.3 0 
Други ЕРД с тегло на 300 кг 1026.8 0 
Източник: “Информационно обслужване” АД  
При изчисляване на кланичното тегло са ползвани коефициентите на Евростат 

Допълнителни плащания  (Регламент на съвета (EC) No 1254/1999) 
Република България би искала да се възползва от допълнителните плащания, 
предвидени в чл.14, ал.1 от Регламент 1254/1999 г. 
България предоставя информация относно вноса и износа на живи животни от рода на 
ЕРД в кланично тегло за 2002 г. 

Износ, внос на живи животни от рода на ЕРД за 2002 г. в тонове кланично тегло и 
производство на говеждо месо в тонове 

Таблица 7 

Износ на живи животни 
от рода на ЕРД /без 

телета/ 
Внос на живи животни от 
рода на ЕРД /без телета/ 

Производство на месо от 
ЕРД /с телетата/ 

1308.5 0 23 804 
Източник: “Информационно обслужване” АД  
При изчисляване на кланичното тегло са ползвани коефициентите на Евростат 

Овче и козе месо 
52. Премии за овце - майки (Регламент на Съвета (EC) No 2529/2001) 
България предоставя допълнителна информация за броя на овцете и козите: 

Брой на овцете и козите за периода 2002 – 2003 г. 
Таблица 1 

 Ноември 2002 Май 2003 
Овце 1 728 357 2 074 699 
в т.ч. овце-майки 1 379 061 1 369 501 
в т.ч. във ферми с минимум 10 овце-
майки 623 412 645 573 

Кози 754 472 1 059 900 
в т.ч. кози-майки 619 466 616 026 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
В България технологията за отглеждане на овце и кози е сходна, като овцете и козите 
предимно се отглеждат в една и съща ферма. 
Технологията на отглеждане включва отглеждане на ясла и пасищен период. 
Цялостното отглеждане на ясла се прилага през месеците ноември до април. През 
периодите септември – ноември и април – май се прилага комбинирано отглеждане. В 
периода юни – август наред с пашата се дават добавки от комбиниран фураж и сено. 
Тази технология е еднаква с прилаганата в овцевъдството. 

Република България би желала на премиране да подлежи цялата територия на 
страната. 
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Република България предоставя данни за броя на козите в страната по райони за 2002 
г.: 

Брой на козите в страната по райони 
Таблица 2 

Райони Кози – хил. броя 
Северозападен 150. 4 

Северен централен 62.1 
Североизточен 152.8 
Югоизточен 118.9 

Южен централен 152.7 
Югозападен 117.6 
България 754.7 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
Република България предоставя допълнителни данни за производството на козе месо 
през 2002 г.: 

Таблица 3 

 Брой заклани 
животни 

Кланично 
тегло в кг 

Ярета 499 622 4 929 778 
Други кози 22 299 407 758 
Общо кози 521 921 5 337 535 
Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
Република България взима предвид дефиницията за овце-майки в чл.4 т.3 на 
Регламент 2529/2001 г., че само овце майки в стадо от 10 животни подлежат на 
премиране. Представените данни за броя на овце-майки по видове ферми са събрани 
на база собственост на животните. По традиция в България всички овце се пасат в 
общи стада от минимум 50-60 животни на база на обща собственост от юридическо 
лице или по-често физически лица или кооперативи. По тази причина Република 
България би желала при определяне на бройката овце-майки, подлежащи на 
премиране, да бъде взет предвид общия брой овце-майки. 

Република България предоставя допълнителна информация относно процента 
на фермите, които не продават овче мляко и продукти от него: 
 
Таблица 4 
Ферми, които не продават овче мляко  - 2001-2002 г. 

Година Дял на фермите, които не продават овче мляко 
2001 56% 
2002 68% 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 

Допълнителни премии  (Регламент на съвета (EC) No 2529/2001) 
Република България би искала да се възползва от допълнителните премии, 
предвидени в чл.5 от Регламент 2529/2001 г. 
Овцете и козите в Република България се отглеждат предимно в слабо развитите 
райони на страната. Тяхното отглеждане е традиционна дейност със значителен, в 
някои случаи основен принос в икономиката на региона.  
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Към настоящия момент в България има частично изготвена и приета дефиниция за 
необлагодетелствани райони, която обхваща само част от тези райони. В началото на 
януари 2004 стартира Туининг проект по ФАР 2001 за дефиниране на 
необлагодетелстваните райони и районите с екологични ограничения.  
 
Планинските райони в България са дефинирани в чл.3 от Наредбата за определяне на 
населените места в селски и планински райони (обн., ДВ бр. 35 от 2003 г.), в 
съответствие с чл.18 на Регламент 1259/1999. 
Съгласно чл.19 на Регламент 1259/1999, България е определила “други 
необлагодетелствани райони” като “изостанали селски райони”. Използваните 
показатели за дефиниране на “изостанали селски райони” са сходни с тези, 
използвани за определяне на необлагодетелствани райони в чл. 19 на Регламент 
1257/1999. 
В планинските райони се отглеждат 22.4% от общия брой овце-майки. В изостаналите 
селски райони се отглеждат 26% от овцете-майки и 23.6% от козите. Данните за  броя 
на овцете и козите в планинските и изостаналите райони са посочени в таблица 3. 

Брой на овце и кози в планинските райони в България през 2002 г. 
Таблица 5 

 Общ брой животни
В това число в 
планинските 

райони 

Дял на животните в 
планинските 

райони 
Овце-общо 1 728 357 387 077 22.40% 
От които овце 
майки 1 379 061 308 887 22.40% 

Кози-общо 754 472 165 186 21.90% 
От които кози-
майки 619 466 135 617 21.90% 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 
 

Брой овце и кози в изостаналите селски райони в България през 2002 г. 
Таблица 6 

 Общ брой животни
В това число в 
изостаналите 
селски райони 

Дял на животните в 
изостаналите 
селски райони 

Овце-общо 1 728 357 449 563 26.0% 
От които овце 
майки 1 379 061 358 708 26.0% 

Кози-общо 754 472 177 808 23.6% 
От които кози-
майки 619 466 145 991 23.6% 

Източник: Дирекция “Агростатистика” към МЗГ 

Допълнителни плащания  (Регламент на съвета (EC) No 2529/2001) 
Република България би искала да се възползва от допълнителните плащания, 
предвидени в чл.11 от Регламент 2529/2001 г. 
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ГОРИ 
56. Мерки за развитие на селските райони подходящи за подкрепа от 
общността (Регламент на съвета (EC) No 1257/1999, изменен с 
Регламент 1783/2003) 
Оценка на съществуващите мерки в областта на развитие на селските райони, 
съгласно европейското законодателство, от гледна точка на потребностите на 
България и предложения за нови мерки.  
България потвърждава необходимостта да прилага пълния набор от мерки в 
Регламент 1257/99, и неговото изменение 1783/2003, както “временните” мерки 
(предоставени специално за новите страни членки), с предложение за малки 
изменения в условията по тяхното прилагане. 
Оценката на съществуващите към момента мерки се базира на опита на 
България, натрупан при прилагане на програма САПАРД, както на специфични 
проблеми в селскостопанския сектор и селските райони на страната.  

Полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране 
Опитът на България в прилагане на програма САПАРД показва, че мярка “Инвестиции 
в земеделски стопанства” е трудно достъпна за непрофесионални земеделски 
производители. На тях им липсват възможности за предварително финансиране на 
инвестицията, както и за разработване на бизнес-план, технологичен проект, 
съобразен с изискванията на европейското законодателство в областта на опазване 
на околната среда, хуманно отношение към животните, хигиенни, ветеринарни и 
фитосанитарни изисквания. Тези стопанства ще продължат да съществуват, тъй като 
те предлагат последна възможност за поминък на работната сила, освободена от 
други отрасли на българската икономика. Според Дирекция “Агростатистика” към МЗГ, 
приблизително 300 000 ферми могат да бъдат квалифицирани като полу-пазарни 
стопанства. Някои от тези земеделски стопанства са с потенциал за развитие, но 
техният доход не е достатъчен, за да се преструктурират. По отношение на нуждата 
да се въздейства на този проблем за България е нужна мярката “Подкрепа за полу-
пазарни стопанства в процес на преструктуриране”. България желае да се 
възползва от плащане на ферма до 1250 евро годишно за пет годишен период. 
България счита за крайно наложително насочването на подкрепа към тези стопанства, 
които са с потенциал да бъдат икономически жизнеспособни. Към настоящия момент 
се изготвят  анализи за дефиниране на полу-пазарни стопанства в България, но след 
обобщаване на резултатите от преброяването на земеделските стопанства към 
средата на 2004г. ще е налице  по-добра основа за избора на точни критерии за 
тяхното определяне. 

Млади фермери 
В позицията за преговори по глава “Земеделие” CONF-BG 43/01 е допусната 
техническа грешка, като е посочено, че ще бъде приета наредба за подпомагане 
създаването на млади фермери по САПАРД до края на 2004 г. Регламент 1268/99 по 
САПАРД не допуска подпомагане по подобна мярка. 
Наредбите за прилагане на всички мерки за развитие на селските райони 
(включително и за прилагане на мярката за създаване на млади фермери) ще бъдат 
подготвени след одобрението на Оперативната програма за развитие на земеделието 
и селските райони и нейното програмно допълнение, т.е до края на 2006 година, с 
оглед възможност за тяхното прилагане от началото на 2007 год. Срокът за изготвяне 
на наредбата да бъде променен на 2006 г. 
Прилагането на тази мярка е много важно за България, тъй като ще подпомогне 
процеса на създаване на млади фермери и преструктурирането на земеделските 
стопанства. България се надява да постигне качествена промяна в собствеността на 
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земеделските стопанства чрез насърчаване на появата на собственици на земеделски 
стопанства, по-малко консервативни спрямо нововъведенията и развитието. 

Консултантски услуги за фермери и съвети в земеделието 
Прилагането на мярка “Консултантски услуги за фермери и съвети в земеделието” 
ще улесни в много голяма степен мярка “полу-пазарни стопанства”. Всички 
земеделски производители, желаещи да се възползват от подкрепата за стопанствата 
в процес на преструктуриране, ще трябва да подготвят детайлен инвестиционен план; 
следователно те ще имат нужда от целенасочена експертна помощ при изготвянето на 
плановете, както и от техническа помощ при тяхното осъществяване. В случай, че 
земеделските производители се възползват от мярката “Въвеждане на стандартите 
на ЕС”, те също ще имат нужда от такива услуги за изготвяне на планове за 
обновяване на земеделските стопанства.  

Стандарти на Общността 
Въвеждането на стандартите на Общността за полу-пазарните стопанства в България 
означава много повече усилия в сравнение със страните членки, тъй като цялото 
законодателство в тази област е нововъведено. В тази връзка България желае 
мярката “Въвеждане на стандартите на Общността”, (така както е посочена в ч. 
21 на регламент 1783/2003) да подкрепя също и инвестиции в стопанствата за 
въвеждане и на стандарти, които не са коректно прилагани към момента на 
присъединяване и има приети преходни периоди за тях. Особено важно за България е 
тази помощ да бъде получавана при условие, че стопанствата могат да демонстрират 
икономическа жизнеспособност след получаване на помощта.  

Инвестиции в земеделски стопанства 
България има нужда същото условие, (демонстриране на икономическа 
жизнеспособност след получаване на помощта) да се отнася и за стопанствата 
кандидатстващи по мярка “Инвестиции в земеделски стопанства”. 
Потенциалните кандидати по тази мярка се намират в порочния кръг : липса на достъп 
до кредити, невъзможност за обновяване на производствената база, висока 
себестойност, ниска производителност и все още ниско качество на продукцията, 
невъзможност за генериране на печалба за инвестиции. Тяхното положение 
допълнително се утежнява от вноса на селскостопански продукти, които са 
субсидирани в страните вносителки. Именно в резултат на инвестицията тези 
стопанства биха се превърнали в конкурентоспособни на българския пазар и 
икономически жизнеспособни структури в селското стопанство. По тази причина, 
България желае да подкрепя инвестиции в предприятия и земеделски стопанства, на 
които е даден преходен период след присъединяването за въвеждане на 
минималните стандарти относно опазване на околната среда, хигиената и хуманното 
отношение към животните и да подкрепя инвестиции в земеделски стопанства, които 
могат да демонстрират икономическа жизнеспособност в края на инвестиционния 
процес. 

Маркетинг и преработка 
Мярката се прилага успешно по САПАРД, но наличните средства по 
Програмата са твърде недостатъчни за привеждане на преработвателните 
предприятия в съответствие с европейските изисквания. Изграждането на 
конкурентноспособни и жизнеспособни преработвателни и търговски структури, 
отговарящи на европейските стандарти в областта на безопасност на храните, 
хигиенни и ветеринарни изисквания, хуманно отношение към животните и 
трудова безопасност ще продължава да е един от основните приоритети при 
преструктуриране на преработвателния сектор след присъединяването.  
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Организации на производителите 
Поради късното стартиране (2003г.) на мярка “Организации на производителите” 
по програма САПАРД, България няма да има възможност да постигне своите цели. 
Ето защо България желае прилагане на тази мярка и след присъединяването на 
страната към ЕС, за да има време да се създадат групи производители. Същите са от 
особена важност в условията на раздробено земеделие и изграждащи се 
взаимоотношения между отделните производители. България желае да бъдат 
временно модифицирани условията за подпомагане на признатите организации на 
производители, като се даде възможност за минимално подпомагане на 
организациите,  т.е помощта да е в зависимост от реализирания оборот, но не по-
малко от 5 000 евро на година.  

Професионално обучение 
Опитът по САПАРД ясно показа нуждата от обучение в селскостопанския сектор. 
Земеделските производители и заетите в селското и горското стопанство трябва да се 
стимулират да разширяват професионалните си знания и умения с оглед подобряване 
качеството на земеделската продукция и адаптирането й към промените на  пазара. 

Техническа помощ 
С оглед укрепването на административния капацитет на структурите, които са 
ангажирани в управлението, наблюдението и оценката на програми, България се 
нуждае от мярка “Техническа помощ”. Тя е необходима за подготовката, 
прилагането, контрола, наблюдението и оценката на Програмите за развитие на 
селските райони. България ще прилага мерки, по които няма натрупан опит в рамките 
на програма САПАРД, а от 2007г. могат да настъпят значителни промени в политиката 
в областта на развитие на селските райони, в частност в начините на нейното 
прилагане. България има нужда от инструмент, който да гарантира плавния преход от 
САПАРД към променените схеми и механизми за подкрепа. В допълнение към обхвата 
от допустими дейности (предложен по мярката за новите страни членки) България се 
нуждае от допълване на обхвата на дейностите с елементи на институционално 
укрепване на дейността на неправителствения сектор в селските райони. 
Интегрираното развитие на селските райони е практически невъзможно без активното 
участие на местното население в подготовката и прилагането на програми за 
интегрирано развитие на местно ниво. Ефективното и компетентно участие на тези 
неправителствени организации е невъзможно без обезпечеността им с експертизи и 
материално техническа база. Следователно, България предлага обхватът на мярка 
“Техническа помощ” да бъде допълнително разширен, за да включи създаването на 
съответния административен капацитет, както и покриване на разходите за ползване 
на експертен опит . 

Ранно пенсиониране 
Отчитайки трудностите в млечния сектор по покриване на изискванията за качество на 
произвежданото мляко в условията на раздробено млечно животновъдство, България 
има нужда да прилага мярка “Ранно пенсиониране” за фермери от 
млекопроизводството, които са на възраст между 55 и 75 години. България има нужда 
от дерогация за прилагането на Схемата за ранно пенсиониране, а именно да отпадне 
изискването за прехвърляне собствеността на фермата на наследник. 
Индивидуалната квота ще се връща в националния резерв от млечна квота. 

Инициативата на Общността Leader 
България идентифицира потребността от прилагане на Инициативата на 
Общността Leader в цялостен вид като самостоятелна програма. Този финансов 
инструмент е необходим, за да се подпомогне изграждането на местни структури и 
организация на гражданското общество в селските райони, като се подкрепят 
инициативи на селски общини за планиране на мерки за регионално развитие на 
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принципа отдолу - нагоре. Не може да се очакват големи резултати и устойчиво 
развитие на селските райони, ако не се създадат условия за решаване на проблемите 
на местно ниво, за да се окуражат местните лидери да мислят за поддържане на 
потенциала на техните райони и за създаване на интегрирани, качествени и работещи 
стратегии за устойчиво развитие.  

Необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения 
За България е от изключителна важност да прилага мярката за подкрепа на 
необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения. Към 
настоящия момент в България има частично изготвена и приета дефиниция за 
необлагодетелствани райони, която обхваща само част от тези райони. През януари 
2004 ще стартира Туининг проект по ФАР 2001 за дефиниране на 
необлагодетелстваните райони и районите с екологични ограничения – планински 
райони, други необлагодетелствани райони и райони със специфични ограничения. 
Целта на проекта е изготвяне на национална политика за подкрепа на земеделските 
производители в тези райони. Очаква се проектът да завърши през юни 2004 и да 
използва като база данните от земеделското преброяване. 
Планинските райони в България са дефинирани в чл.3 от Наредбата за определяне на 
населените места в селски и планински райони (обн., ДВ бр. 35 от 2003 г.), в 
съответствие с чл.18 на Регламент 1259/1999. Наредбата гласи: “Планинските райони 
обхващат територията с надморска височина над 600 м или под 600м, но с дълбочина 
на разчленение на релефа над 200м разлика между най-ниската и най-високата точка 
на 1 кв. км, с гъстота на разчленение на релефа над 2 км/кв.км и с наклон на терена 
над 12 градуса.” Планинските райони покриват 1 256 606.6 хектара земеделска земя 
(22.85% от цялата земеделска земя). 2172 населени места от 136 общини (от общо 
263 общини) се намират в планински райони. 
Съгласно чл.19 на Регламент 1259/1999, България е определила “други 
необлагодетелствани райони” като “изостанали селски райони”. В Наредбата за 
определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват 
(обн., ДВ, 53 от 11. 06. 1999г.) към Закона за регионално развитие са определени 
критериите за идентифициране на “изостаналите селски райони”. Използваните 
показатели за дефиниране на “изостанали селски райони” са сходни с тези, 
използвани за определяне на необлагодетелствани райони в чл. 19 на Регламент 
1257/1999. Съгласно разпоредбите на наредбата изостанали селски райони са общини 
или групи общини с преобладаващ селски начин на живот и специализация в 
развитието на селското и горското стопанство, които се характеризират с ниска степен 
на развитие на икономическата база, поддържащата я техническа инфраструктура и 
квалификация на работната сила и свързаните с това остри социални последици, като 
високо равнище на безработица, ниски доходи на населението и обезлюдяване. 
Критериите за идентифициране на изостанали селски райони са следните: 
1. Отсъствие на среден, голям или много голям град - най-големият град да е с 

население до 30 хил. жители; 
2. Гъстота на населението под 75 на сто от средната за страната, отчетена в "брой 

жители на кв. км"; 
3. Относителен дял от територията, заета от земеделски или горски територии, с 

повече от 20 на сто над средния за страната дял на земеделски територии или с 
повече от 20 на сто над средния за страната дял на горски територии; 

4. Относителен дял на заетите в селското и горското стопанство от всички заети с 
повече от 20 на сто над средното за страната за последната година; 

5. Доходи от дейност на територията на общината на човек от населението за 2 от 
последните 3 последователни години не повече от 30 на сто от средното равнище 
за страната за съответната година; 
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6. Средногодишно равнище на безработица за две от последните три 
последователни години с повече от 50 на сто над средното равнище за страната за 
съответната година. 

Общините от изостаналите селски райони трябва да отговарят  задължително на 
изискванията на ал. 1, т. 1, 5 и 6, и поне на едно от изискванията по  т. 2, 3 или 4. Като 
се следват тези критерии се вижда, че 77 общини в България са изостанали селски 
райони, а от тях 49 не попадат в планински райони. Тези 49 общини покриват 1 049 
321.6 хектара земя (19.08% от цялата земеделска земя). 
За определяне на други необлагодетелствани райони в България се разглеждат 
следните критерии: 

• почвената категория да е по-ниска от пета категория според действащата 
категоризация в България; 

• гъстота на населението под 30 жители на кв. км.; 
• годишна имиграция (минус) - 1.5%. 

Пет общини могат да бъдат определени като други необлагодетелствани райони въз 
основа на тези три критерии. Те покриват 75142.2 хектара земеделска земя (1.38% от 
цялата земеделска земя). 
Освен това, около 514 863.9 хектара земеделска земя (по данни към 31.12.2000г.) са 
защитени съгласно българското законодателство, или са райони с екологични 
ограничения. 
Съгласно съществуващото законодателство, планинските, “други 
необлагодетелствани райони” и райони с екологични ограничения обхващат 
2 895 933,9 хектара земеделска земя (53%  от цялата земеделска земя). 
Следователно, тази площ е минималната, която е идентифицирана за подкрепа, тъй 
като след завършване на Туининг проекта ще бъдат определени нови територии като 
необлагодетелствани и/или като райони с екологични ограничения. 
България желае при определяне на средствата за развитие на селските райони за 
България да се вземат предвид гореспоменатите специфични условия в страната. 

Агро- екология 
България счита за изключително важна мярката “Агро- екология”. В проекта за 
Национална програма за агро-екология на МЗГ се предвижда  агро-екологичната 
програма да покрие 2-10% от земеделските земи с полски култури и 5-20% от 
ливадите и пасищата в България. На 27 май 2003 г. ЕК одобри мярката Развитие на 
безопасните за околната среда земеделски практики за Програма САПАРД в 
България.  Мярката, която ще стартира през 2004г, ще спомогне за натрупване на опит 
при прилагане на агро-екологичните схеми. 

Залесяване и други горски дейности 
За България има нужда да прилага мярката “Залесяване”. Според проучване от 
2001г14 в България  4 923 011 хектара (72% от земите с полски култури с наклон над 
6%) са засегнати от водна ерозия. От тях 802 000 хектара от тези земи са тежко 
ерозирали и други 875 000 хектара се нуждаят от спешна анти-ерозионна защита. Като 
резултат от прилагането на тази мярка приблизително 34 000 хектара ще бъдат 
залесени и защитени от ерозия. От друга страна, селското население ще бъде 
стимулирано да прилага мярката залесяване към ерозирали и изоставени земеделски 
земи. Така борбата с ерозията ще бъде доста по-ефективна в бъдеще. По тази 
причина, България желае да подкрепя залесяването на изоставени земи. 
Увеличаването на горските масиви ще се извърши с оглед на по-нататъшно 
разширяване на екологичните и социалните функции на горите в селските райони. 

                                                 
14 Национална стратегия за екология и план за действие 2000-2006, Министерство на околната среда и 
водите 
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В допълнение, това ще допринесе за по-доброто запазване на защитените български 
територии. Около 25 % от тази земя е около национални паркове и резервати. Точни 
данни за изоставената земя ще има след земеделското преброяване, от което се 
очакват предварителни резултати в началото на 2004 година. 
Мерките по САПАРД създават добра основа за успешното прилагане на “други горски” 
дейности – управление на горите, подобряване на сечта, преработката и маркетинга 
на горски продукти. 

Мерки по чл. 33 
Мерките по чл. 33 (облагородяване на земите; препарцелиране; подпомагащи 
услуги в земеделските стопанства/услуги в помощ на управлението на 
стопанствата; маркетинг на качествени селскостопански продукти; основни 
услуги за селската икономика; обновяване на селата; разнообразяване на 
селскостопанските дейности; управление на водните ресурси в селското 
стопанство; развитие на инфраструктурата в селското стопанство; 
туризъм/занаятчийство; опазване на околната среда; възстановяване 
потенциала на селскостопанското производство; финансов инженеринг) за 
изключително важни за България. Мерките, които се прилагат по САПАРД, са 
включени в НПРЗСР. България възнамерява да прилага тези мерки след 
присъединяването, тъй като селските райони трябва да се доразвият, за да станат 
конкурентно на градовете място за живеене. 

Финансови правила за прилагане на Програмите  
На фермерите в България се налага да инвестират значителни суми, за да отговорят 
на изискванията на хармонизираното национално законодателство, в същото време те 
разполагат с изключително ограничен достъп до кредитен ресурс. Инвестициите в 
земеделието се считат за рискови от банките в страната. Допълнително утежняващ е 
фактът, че мнозинството от фермерите не могат да предоставят обезпечения за 
кредитите. Ето защо е необходима максимална гъвкавост при предоставяне на 
финансовата подкрепа по мерките, без да се нарушават правилата за финансовата 
дисциплина и контрол. В тази връзка България има нужда да авансира инвестициите, 
както и нужда да финансира проекти по програмата в рамките на две години след 
отпускането на съответния годишен бюджет (каквото е финансовото правило n+2 по 
програма САПАРД). 
България има нужда от увеличение на степента на съфинасиране от Общността, 
договорена от 10-те нови страни-членки. За мярката “Инвестиции в земеделските 
стопанства” увеличението на помощта да достигне до 60% за 
необлагодетелстваните райони, а за млади фермери на 55% и на 65% за млади 
фермери в необлагодетелстваните райони. Увеличаването на публичното участие ще 
облекчи финансирането на проекти и ще намали размера на обезпечението, което 
фермерите трябва да представят пред кредитиращите институции.  
С цел компенсиране на значителната разлика в нивото на подпомагане на новите 
страни членки и България след 2004г., което ще доведе до задълбочаването на 
различията в степента на развитие на селскостопанските сектори и селските райони 
на 10-те страни и България, страната желае съфинасирането от Общността, по Цел 1 
за мерки ранно пенсиониране, необлагодетелствани райони, организации на 
производители, техническа помощ, залесяване на земеделски земи, подкрепа за полу-
пазарни стопанства в процес на преструктуриране да бъде до 85% (според правилата 
за мерките по членове 22 до 24 от Регламент 1783/2003), както и за инфраструктурни 
проекти в селските райони. Помощта може да е временна и/или да зависи от 
достигане на определени параметри като БВП на глава от населението в селските 
райони, намаляване на безработицата и др. 


