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Abstract 

The article examines the development of Bulgarian agriculture and rural areas during the new 

programming period 2021-2027 and the challenges we face in relation to the new common 

agricultural policy. 

It is aimed at the realization of organic farming and the development of agrarian economy and 

agriculture in rural areas, which should be with zero pollution, use of less fertilizers and 

preparations with a strong desire for cleaner food of higher quality. 

The forecasts that the demand for food will increase are considered, but at the same time the current 

global climate problems, the decreasing natural and water resources and the deterioration of soil 

fertility are considered. 
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Въведение 

Интересна е темата как промените в общата селскостопанска политика ще окажат 

ефект върху селското стопанство и пред какви предизвикателства ще бъдат изправени 

селските райони в България, като се има предвид нарастващата нужда от хранителни 

продукти. Актуални са проблемите и въпросите свързани с целите на Европейския съюз към 

аграрната икономика, в която основен фокус да бъде биологично стопанство с изразена 

кръгова икономика с ниско и дори нулево замърсяване на околната среда и използването на 

нови и съвременни технологии, които да привлекат младите хора. Чрез дигитализацията и 

развитието на новите технологии на XXI век, можем да говорим и за така нареченото 

дигитално земеделие, което ще доведе до производството на по-добри култури. От друга 

страна прилагането на дигиталното земеделие ще доведе до решения на множество 

проблеми като: устойчивостта на климатичните изменения; липсата на водни ресурси; 

засоляването и изтощаването на почвите при използването на препарати и торове и др. Това 

ще доведе до подобрени хранителни качества, по-висок контрол и аграрна икономика която 

да бъде природосъобразна, над което се обединяват и представителствата на зелените 

партии. Новата аграрна политика ще бъде насочена към земеделието в което да се използват 

все по-малко торове и препарати. До 2030 година има ясно зададени параметри и условия в 

които да се намали използването на минерални торове и препарати до 20% и да се намали 

използването на химически препарати за растителна защита до 50%. Друг особен факт е, че 

когато се намали използването на химически препарати, ще се намали производството на 

продукцията в целия Европейски съюз. Това ще доведе до по-ниски доходи на земеделските 

производители, тъй като те ще произвеждат по-малко. От друга страна, ще се повишат 

цените на хранителните продукти, като по този начин ще се намалят експортните 

възможности на държавите в Европейския съюз. Приемането на тези сериозни ограничения, 

по-скоро ще доведе до негативи за цялото общество, но от друга страна ще повиши 

стандартите, достъпът до по-качествени храни и до по-чиста природа. При намаляването на 

препаратите и стремежа към биологично земеделие, ще е необходимо внимателно да се 

направи анализ на земеделските сортове и на какви препарати ще могат да устояват, за да 

не се намали добивът им.  
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Материали и методи  

Постигането на основната цел е извършено посредством теоретико-методологичен и 

емпиричен подход. Използван е изследователски и сравнителен обзорен анализ на 

публикувани научни трудове и изразяване на собствено мнение по разглежданите въпроси. 

Въпросите, свързани с развитието на българското земеделие и селските райони при 

новата селскостопанска политика, са от особена важност и значимост за икономическото 

развитие на страната ни. Към тях специален изследователски интерес проявяват Патарчанов 

и Патарчанова (2005) фокусирайки проучването си върху Ролята на Общата аграрна 

политика на ЕС за развитие на селските райони. Важността на тези въпроси се потвърждава 

и от интереса и на други автори (Маджарова, Пенева, Патарчанова, 2013), тъй като от тях 

зависи мястото на страната ни на Европейския пазар, състоянието на аграрната икономика 

и развитието на биологично земеделие, което е определящо както за сегашното, така и за 

бъдещото общо развитие на България.  По въпроси свързани с процесите в различни сфери 

на икономиката в селските райони у нас работят редица автори в своите изследвания: 

Патарчанов (2006); Бояджиев В.(2016); Патарчанов и Патарчанова (2017);  Демографията в 

селските райони проучват Naydenov and Traykov (2015).  Политиката за регионално развитие 

на селските райони предизвиква интереса на Патарчанов (2004) и Патарчанова и Патарчанов 

(2017), а неговата териториална организация и управление се проучва от Патарчанов (2006). 

На методическите аспекти на диверсификацията на селските райони е посветена 

публикацията на Патарчанова (2019). Социалната политика и развитие изследва 

Патарчанова (2019). 

Тревожна е ситуацията която се очаква през 2050 г., като според Организацията на 

ООН за прехрана и земеделие (ФАО) се очаква търсенето на храни в световен мащаб да се 

увеличи със 70% до 2050 г. Световното население от 7 милиарда днес, ще достигне 8.5 

милиарда през 2030 г. и повече от 10 милиарда до 2050 година. Следствие на този процес е 

необходимо световното производство на храни да се увеличи на фона на протичащите 

глобални промени в климата, на намаляващите природни ресурси като биоразнообразието, 

водните ресурси, работната ръка и състоянието и площта на обработваемата земя. Това 

означава, че светът ще трябва да произвежда повече храна, като същевременно използва по-

малко вода, по-малко земя, по-малко енергия, по-малко торове и по-малко пестициди. Но 
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ще използваме все повече природни ресурси, поради прираста на населението и 

нарастващото се лично потребление. За да се справим с този процес, трябва да управляваме 

цялата система от ресурси, включително методите на производство, моделите на търсене и 

веригите за доставки в хранителната промишленост, тъй като хранителната система е тясно 

свързана с процесите в селското стопанство.  

Важно е количеството на произведената храна, за да се достигне максимална печалба, 

но още по-важно е хранителните продукти да са с високо качество, да са разнообразни, 

достъпни, годни за употреба и на приемливи цени, тъй като ако погледнем настоящата 

ситуация с пандемията, то ще забележим, че има зависимост между благосъстоянието на 

храните и здравето на населението. От начина по който се храним, качеството на храната 

която ядем и начина ни на живот, възникват редица здравни проблеми като недохранване, 

затлъстяване и болести причинени от бактериите и химикали в храните. Преди тези и редица 

други предизвикателства е изправено българското земеделие. То е приоритетен отрасъл и 

неговата важност е от огромно значение за функционирането на икономиката на всяка една 

държава. Неблагоприятното положение в което се намира земеделието на страната ни е 

свързано с ниската добавена стойност на неговата продукция.  

За да заеме България мястото си на сериозен селскостопански производител е 

необходимо тя да поеме по интензивния път за устойчиво развитие на селското стопанство, 

като се използват последните достижения на науката в различни области свързани с 

биотехнологиите, информатиката, роботиката, интелигентните машини и изкуствения 

интелект, като по този начин се достигне нова форма на дигитално земеделие (Иванов, Б., 

2021). Трябва да се има предвид, не само икономическия, но и демографския характер на 

селското стопанство, тъй като то създава суровини за много други отрасли и сектори. 

Селското стопанство осигурява работа и доходи на по-голямата част от населението в 

селските райони, но през последните години земеделието все повече изостава в своето 

развитие, а селските райони изостават чувствително от урбанизираните във всички сфери 

на социално-икономическия живот. Забелязва се изключително дълбока и най-вече 

устойчива във времето криза в аграрния сектор, което е друга причина за общия стопански 

упадък в тези райони (Патарчанов и Патарчанова, 2017).  
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За да може да функционира нормално, от значение е пространствената организация 

и изградената инфраструктура в селските райони. Тя има две важни функции: интегрираща 

и локализираща. С развитието на транспортните и комуникационните средства, нараства 

значението и ролята именно на интегриращата функция на транспортната инфраструктура 

и нейното влияние, е толкова по-голямо колкото по-висок клас е съответната транспортна 

инфраструктура. Това от своя страна оказва влияние върху икономическия и социалния 

аспект, населението и икономиката на селските райони (Patarchanova, 2011). Ниската степен 

на количествено и качествено отношение, недостатъчната изграденост на инфраструктурата 

води до проблеми при обслужването на основните социални области като здравеопазване, 

култура и образование. Също така е налице е липса на млади хора в българските села и 

намаляването на престижа на земеделски труд, с които се занимават хората предимно в 

надтрудоспособна възраст и непрекъснатия процес на миграция на младото население от 

селата към градовете с урбанизирани територии, в реализирането на образование и 

намирането на по-добра работа. Това води до рязкото намаляване на населението в селските 

райони и влошената демографска ситуация с преобладаващо негативни показатели. 

Увеличаването на  населението в над трудоспособна възраст, нарушава и влошава 

възрастовата структура, което води до намаляване на възможностите за възпроизводство, 

последвалата ниска раждаемост и висока смъртност.  

Настоящата пандемия от covid-19 изправи пред редица предизвикателства, не само 

българското, но и световното земеделие, което се характеризира като един от най-рисковите 

отрасли поради природните и икономически проблеми, свързани с изменението на климата 

и биоразнообразието развитието на икономиката, и здравеопазването и достъпа до 

качествени хранителни продукти.  Поради възникналата пандемия се очертават нови 

възможности за преосмисляне на модела на стопанския сектор, за да може той да бъде по-

устойчив и по-социално справедлив с фокус към завръщащите се млади хора от чужбина и 

стремежа им към заселване в селските райони и по-екосъобразния начин на живот.  

Необходими са сериозни мерки за справяне с последствията от промените в климата и 

влошеното здравословно състояние на населението, на фона на нарастващото търсене на 

храни. Една от тези мерки е да се премине от интензивно към научно и биологично 

земеделие, тъй като страната ни се характеризира със сравнително ниска добавена стойност 
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и конкурентоспособност също така и с недостатъчна пазарна ориентация на земеделското 

производство.  

От гледна точка на настоящата ситуация с коронавируса е абсурдно, че се наблюдава внос 

на важни продукти от първа необходимост като: плодове, зеленчуци, месо, мляко и 

влошеното здравословно състояние на българското население, вместо те да се произвеждат 

вътре в страната ни. Преобладава вносът им с над 70% по данни на световната стопанска 

организация, което показва слабата производителност и нуждата на внос на основните 

продукти, които са били с местно производство. За да стане българската външна търговия 

конкурентноспособна и да може износа да доминира над вноса,  е необходимо да се 

произвеждат стоки с висока експортна стойност особено в земеделския сектор. Страната ни 

концентрира вниманието си върху отглеждането основно на зърнени и маслодайни култури, 

но значително намалява производството на зеленчуци, плодове, тютюн, соя, памук, захарно 

цвекло  и коноп - тъй като то е продиктувано от разпределението на субсидиите на единица 

площ. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на очертаващата се климатична криза, 

глобалното затопляне и неговото сериозно отражение върху развитието на земеделския 

сектор, който обхваща производството на храни и фуражи. Също така и изчезващото 

биоразнообразие, намаляващото плодородие на почвата, намаляващите водни ресурси и 

прехвърлянето на болести от животните към човека и обратно.   

Необходимо условие за успеха на съвременната политика в плановете и програмите 

да поставят силен акцент върху хоризонталното и вертикалното партньорство между 

националните, регионални и местни власти, както и върху партньорството на местно ниво 

между държавния частния и обществения сектор (Патарчанов и Патарчанова, 2017). В 

доклад на ООН, свързан с глобалните демографски промени, посочва че през 2050 година 

населението на света от 6,5 милиарда ще достигне до 9,7 милиарда. Вследствие на този 

процес, земеделската продукция трябва да се увеличи два пъти, защото се очаква нивото на 

стандарта на живота да се удвои и даже утрои. На фона на тези процеси се наблюдават 

продоволствени проблеми, свързани с болестите и неприятелите, засоляването  и на 

почвите, наводненията, свлачищата, както и климатичните промени и нарушаването на 

биоразнообразието. Изход от тази ситуация, може да се намери при реализирането на 
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общата селскостопанска политика и биологичното земеделие, тъй като то е важен приоритет 

в политиката за развитие на земеделието и селските райони.  

Биологичното земеделие свежда до минимум човешкото въздействие върху околната 

среда и осигурява алтернатива на интензивното производство по възможно най-естествения 

и близък до природата начин. То предоставя възможност на бъдещите поколения да се 

възползват от съхранената природа, като укрепва екосистемите опазва биоразнообразието. 

Отговорно използва енергията и природните ресурси и поддържа плодородието на почвата, 

забранява употребата на минерални торове и пестициди за растенията и използването на 

антибиотици при отглеждането на животни, като вместо тях се използват био препарати. 

Също така при се изисква внедряване на растителни и животински видове които могат да 

стоят на заболявания и лесно да се адаптират към местните условия. Биологичното 

земеделие е природосъобразно и икономосъобразно, тъй като намалява отделянето на 

въглеродния диоксид и токсичните отпадъци, а също така и насърчава диверсификацията на 

производството на ниво ферма, която стимулита отглеждането на няколко земеделски 

култури и животни и създава заетост и повече работни места и по-висока стойност на 

продукцията, в сравнение с конвенционалното земеделие.  

При биологичното земеделие се използва максимална прозрачност и проследяване 

на храната, като контролът обхваща целия процес от производството на земеделската 

суровина, през преработката, пакетирането и продажбата и в търговската мрежа. 

Задължително изискване е фирмите занимаващи се с търговия, да сключат договор за 

контрол и сертификация, като подлежат на постоянни проверки. Това от своя страна дава 

гаранция качество за потребителите и позволява при грешки бързо да се открие кои е 

виновният по веригата. 

Едни от основните цели за развитието на биологичното земеделие в България са 

увеличаването на броя на биологичните производители и постигането на 

конкурентоспособно производство, като се използват биологични храни и напитки които да 

се продават добре на международните пазари. Необходимо е разработването и прилагането 

на нови технологии за прецизно земеделие  и интегрирано управление на земеделските 

стопанства, които да бъдат ориентирани към научно изследователските цели свързани с 
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обучението, консултантската дейност, използването на новите технологии и изкуствен 

интелект в земеделието.  

 Съществуват няколко проблема свързани със засаждането на земите с култури, които 

се третират с пестициди, тъй като това проваля възможностите за биологично земеделие в 

граничещи с тях райони. Друг пример е взимането на големи площи под аренда и 

третирането на земята по начин, който нанася големи вреди на селското стопанство и води 

до изтощаването им в дългосрочен план. 

Един от основните проблеми в България е неспазването на изискванията като по този 

начин дори един стопанин може да доведе до промяна в условията за производство на 

биопродукти в съседните райони. Типичен пример за това е отглеждането на рапица, което 

нанася трайна вреда като не само замърсява почвата с пестициди, но и пречи на развитието 

на биоземеделието в близост до тази територия.  Някои от решенията на тези проблеми 

могат да бъдат развиването на политики и конкретни мерки за подпомагане на стопаните в 

планински и полупланински райони, които искат да развиват биологично земеделие, тъй 

като тези райони не са подходящи за крупно аграрно производство. По този начин може да 

се създаде устойчив поминък за селското население в планинските и полупланинските 

райони, което да доведе до развитието на семейните ферми и връщането на хората в селата 

и особено на младите фермери. Тази политика би повлияла благоприятно не само на 

проблемите свързани с екологията, но и на влошената демографската ситуация в селските 

райони.  

Заключение 

Нарастващото потребление и нуждата от по-чисти храни, климатичните промени, 

намаляването на водните ресурси, биоразнообразието и изтощаването на обработваемите 

земи са сред предизвикателствата пред които се изправяме спрямо новата  обща 

селскостопанска политика и все по-голямата нужда от храни. С тези редица сложни 

проблеми трябва да се природосъобразното биоземеделие, което да намали замърсяването 

и използването на химически препарати за растителна защита.  
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Селските райони изостават значително от урбанизираните, като се отличават с слаба 

инфраструктура и пространствена организация на територията, също така и спад в 

образователната система и здравеопазването. 

През последните години се наблюдава миграцията на младо население от селата към 

градовете и увеличаването на застаряващо население в надтрудоспособна възраст в селските 

райони. Интересен факт е, че поради възникналата пандемия, все повече младото население 

преосмисля живота си и се връща към селските райони и собственото производство на био 

разнообразна храна. Този процес на завръщане на населението към селските райони би 

могъл да помогне за развитието биоземеделието. За да се развие българското земеделие са 

необходими реформи които да възстановят традиционните производства и да може да се 

използва природноресурсния потенциал в страната ни, за да бъдем на конкурентно ниво и с 

добър икономически растеж. За да се задържи младото население в селските райони са 

необходими специални преференции за младите фермери. Също така е необходимо да се 

стимулира производството на храни с висока добавена стойност, които българското 

земеделие може да бъде конкурентоспособно и да стимулират фамилното стопанство,  което 

да бъде основа за устойчиво производство и развитие на селските райони. Необходимо е да 

се засили ролята на аграрния сектор за икономическото развитие на страната ни и аграрната 

политика. Основен приоритет в програмата за развитие е осъществяването на здравословна 

и безопасна храна, на  био енергия и други нехранителни продукти без да се вреди на земята 

екосистемите и водните източници. Най-естествения близък до природата начин, който 

осигурява алтернатива на интензивното производството е биологичното земеделие. 

Биологичното земеделие укрепва екосистемите и опазва биоразнообразието като предоставя 

възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа и забранява 

употребата на антибиотици при отглеждането на животни, като ги замества с био препарати 

и отглеждането им в свободни открити пространства. Био земеделието насърчава 

диверсификацията на производството, например отглеждането на колко земеделски култури 

и животни или дейности свързани с екотуризъм. Също така насърчава и заетостта в селските 

райони като осигурява повече работни места и работа включително и на 

нискоквалифицирани кадри които имат ограничен шанс за реализация.  
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От друга страна правилното използване и съхранение на природните ресурси ще 

допринесе за запазването на екологичната стабилност и отличаването на страната ни. Редица 

символи и традиционни храни в България могат да допринесат за развитието на туризма, 

такива са маслодайната роза, лавандулата, млечните и месните продукти, местните вина в 

Мелник, лечебната кал и солниците в Бургас, мановия мед, десертните сортове грозде, 

минералните води и редица други, които могат да бъдат защитени като географски 

означения в Европейския съюз и ще допринесат за издигането на националния престиж на 

България пред света. 
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