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Нищо, но наше или за закупуването на земя от чужденци 
Късно в петък, 4 май Европейската комисия излезе с предложение 

страните-кандидатки за членство в ЕС да ограничат действието на 

мораториума за продажба на земя на чужденци до 7 години след 

присъединяването им към съюза. Това предложение се отнася за 

България, Унгария, Чехия, Словакия и Полша.  

В момента чужденците могат да купуват земя, само след като са 

регистрирали смесена фирма с българско участие. Резултатът в този 

случай е повече от плачевен.  Става дума за над 80% спад на 

инвестициите в селското стопанство от 1990 г. насам, за връщане 

към ръчното обработване на земята (съответно 90% спад на 

употребата на комбайни и 95% – на трактори), за прехода към 

“неполивно” земеделие (при 1/20 останали поливни площи) и за 

връщане към първобитното събирачество на онова, което “земята 

ражда” сама. 

Очевидно погрешен и елементарен е страхът от спекулирането със 

земя. Всяка една сделка със земя или с нещо друго предполага, че 

онзи, който продава получава повече от това, което очаква, а онзи, 

който купува, дава по-малко от това, което е готов да заплати.  В 

противен случай не би имало пазар и сделки, освен по принуда 

(което вече не е пазар, а насилие). 

Цената на земята зависи от възвращаемостта на средствата за 

нейното използване.  Според обзор на Системата за агропазарна 

информация (САПИ), най-активен е пазара на земята в 

Североизточна България, защото зърнените и фуражните култури 

имат добра реализация и носят добър доход.  В България няма преки 

субсидии за ползването на земя.  Фактически са субсидирани 

собствениците на възстановени земи, които не плащат нито данък 

собственост, нито данък “не-ползване” на земя.  НСИ води на отчет 

1 200 000 дребни фермери (с “ферма” до 0,5 декара).  

Чуждестранният купувач не би попаднал в тази категория  Затова 

закупуването и наемането на земя тук е по-малко смислено (при 

други равни условия) от извършването на подобни сделки в страни, 

където има такива субсидии.  Такъв е случаят например с Унгария и 

там има критична маса британски и германски фермери, които 

допринасят за общата конкурентност на унгарската хранителна и 

преработваща промишленост, свързана с ползването на земя. У нас 

цената на земеделската земя – независимо дали тя се купува, за да се 

препродаде или за обработване – е сравнително “ниска”, защото 

бъдещето й ползване изисква в някакъв смисъл да бъдe възстановен 

спада в инвестициите в селско стопанство. 

 
продължава на стр.4 

 

 

 

Статистика 
2.8 % ръст на вътрешния кредит е 

регистриран през втората седмица на 

април, сочи статистиката на БНБ. Този 

ръст се дължи предимно на нарастване 

на нетните вземания от 

правителствения сектор (с 12.4 %). За 

сметка на това, в края на април 

вземанията от правителствения сектор 

рязко намаляват (с 85.4 %). Тези 

колебания могат да се обяснят преди 

всичко с промените в депозита на 

правителството в централната банка 

вследствие на превеждането на 

дивидент от Банковата 

консолидационна компания за миналата 

година.   

Вземанията от частния сектор се 

запазват на относително постоянно 

ниво.  

Към края на април 91.6 % от всички 

предоставени нови краткосрочни 

кредити са в лева. Средната ефективна 

годишна лихва по краткосрочните 

левови кредити е 10.34 %. Значително 

по-висока е осреднената лихва по 

деноминираните в щатски долари 

краткосрочни заеми-15.85 %. 

Предоставените нови дългосрочни 

кредити са с 36.3 % по-малко от 

краткосрочните. Ефективната годишна 

лихва по тях е съответно 16.49 % за 

левовите и 18.39 % за доларовите 

кредити. 

http://www.ime-bg.org/
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Панаири и стопанска политика 

Събитие: Миналата седмица Българската 

търговско-промишлена палата (БТПП) обсъди 

нуждата от създаване и приемане на Закон за 

националните панаири. Идеята е да се уреди как и 

защо трябва да се организират изложения в страната. 

Според изказвания в пресата, в политиката на 

панаирите трябва да се оценяват интересите на 

държавата и усилията й да насърчава експорта. 

Позицията на палатата е, че ресурсите се разпиляват, 

тъй като компаниите не могат да участват в голяма 

част от изложенията, а конкурентите ги 

“принуждават”. Държавата следва да набира 

средства от панаирите, да насърчава частните 

компании да участват в международни изложения и 

да стимулира създаването на национално богатство.  

Коментар: 1/ Нуждата от набиране и разходване 

на финансови средства за промотиране на български 

продукти и услуги по панаири се аргументира с 

интереса на държавните институции да стимулират 

“създаване на благосъстояние”. Според защитниците 

на Закона за панаирите явно държавата следва да 

оценява потребностите от определени продукти и 

услуги, да създава интереси на потребителите, като 

стимулира “конкуренцията” в индустриите на 

международните пазари. Държавните институции се 

разглеждат като добрия стопанин, който може да 

планира и преразпределя богатство, за да не се 

разпиляват ресурси. Тъй като частните компании не 

могат да бъдат “национално отговорни”, затова и 

държавата трябва да създаде регламент как и защо 

трябва да се разходват средства за “всякакви” 

изложби и панаири. На практика обаче, държавните 

институции не могат да обхванат потребностите и  

 

интересите на всички участници на пазара, за да  

“предпишат” вярната стратегия. В условията на 

свободна конкуренция на пазара търсенето и 

предлагането задават нуждата от промоции и 

изложения за представяне на продукти и услуги. 

При държавна намеса по какъв начин ще се 

определят къде да се вложат финансови средства (на 

всички нас като данъкоплатци) не е ясно. Създава се 

поредната заплаха частни средства да се разходват 

за стопанска политика в “стратегически” (за 

държавните служители!!!) индустрии.  2/ Очевидно 

все още интересите на частните компании се 

разбират като конфликтни с тези на публичните 

институции, които отчитат “общото благо”. На 

практика, “неморалните” търсения на компаниите за 

по-добра позиция на пазара стимулират създаването 

на по-добри продукти и услуги, а не желанията на 

държавните служители да задоволят исканията на 

техните политически поддръжници и да си 

гарантират политическа кариера. 3/ Мотивите на 

защитниците на Закон за панаирите не само 

противоречат на принципите на свободната 

конкуренция. Те отразяват разбирането, че 

финансовите и човешки ресурси са ограничено 

богатство, което трябва да се използва ефективно (и 

тук според тях е ролята на държавата), за да не се 

“пропилее”. Конкурентните позиции на пазара се 

създават от компании, които оценяват ресурсите 

като неограничени възможности за създаване на 

благосъстояние. Конкуренцията стимулира частните 

компании да инвестират в по-добри технологии и 

производствени практики, пазарни стратегии и 

човешки ресурси, а оттук и да създават богатство.  

 

 

 

 

Стопански интереси и държавна политика 

Резултатите от държавната намеса на пазара могат да се оценят в редица усилия на 

администрацията да компенсира компании заради промени в определени условия на пазара. 

Както вече коментирахме, след въвеждането на защитна мярка за азотните торове, двата 

торови завода увеличиха цените на своите продукти и разсрочиха доставката на нужните за 

подхранване на посевите торове. Правителството не успя да предвиди ефекта от своето 

решение и няколко месеца след неговото приемане то бе отменено. В края на април 

Комисията за защита на конкуренцията излезе с решение, което оценява позициите на 

пазара на торови продукти и мерките, които заинтересованите страни са предприели, след 

влизането на защитната мярка в сила. Опитите на държавните институции да контролират 

процесите на пазара показаха, че не може политическите компромиси да оценят реалните 

интереси от определени действия,както не може да се запазят пазарни позиции и 

заинтересованите от тези мерки страни да не се възползват от това (като намалят 

качеството на услугите или увеличат цената на продуктите си). Както може да се очаква, 

интересите на производителите са да си осигурят по-висока печалба като привлекат 

клиенти, а земеделските стопани се интересуват какво могат да получат в замяна на 

цената, която плащат. Въпреки усилията на двете страни да представят позициите си като 

по-значими и да си осигурят “стимули” от правителството, на пазара интересите и на 

торовите заводи, и на агропроизводителите се оценяват, без да се дава превес на едните 

над другите. Това разбиране обаче не се застъпва от торовите заводи, които в 

представените пред комисията становища, приемат операциите си на пазара като 

благодеяние за селското стопанство и дори отправят заплаха за увеличаване на износа за 

сметка на местния пазар. Когато има търсене, се създава и предлагане. Държавата не 

следва да стимулира частни компании да използват непазарни инструменти, за да пласират 

произведените от тях продукти и услуги. 
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Преглед на стопанската политика 

Правомощията на ДФК уредени и на подзаконово ниво 

На 8 май “Държавен вестник” публикува 

Правилник за прилагане на Закона за държавния 

вътрешен финасов контрол. Правилникът урежда 

правата и задълженията на Органите на Агенцията 

за държавен вътрешен финансов контрол, както и 

механизма за извършване на този контрол. 

Правилникът преповтаря законовата постановка, че 

държавният финансов контрол се разпростира освен 

върху бюджетните организации, ДОО, НЗОК и 

Фонд “Професионална квалификация и 

безработица” и върху юридически лица с 

блокираща квота на държавата или общината в 

капитала им. По отношение на тях Агенцията може 

да извършва вътрешен одит за изпълнение на 

“конкретни финансовоконтролни задачи”. 

Коментар: 1/ Макар че обсега на държавния 

финансов контрол е дефиниран от закона и не е 

проблем на правилника за неговото прилагане, 

проблемите, които биха възникнали от неговото 

дефиниране заслужават коментар. Те могат да се 

породят от това, че в българското законодателство 

определението на понятието “блокираща квота” е 

доста широко: минимум 34 % дял на 

държавата/общината или “такова участие, което им 

осигурява възможността да осуетят неприемливи за  

тях решения относно увеличаване или намаляване 

на капитала, преобразуване и прекратяване на 

дружеството, изменение или допълнение на устава”. 

Това определение осигурява идеална възможност за 

намеса на държавата в частния бизнес чрез 

държавния вътрешен финансов контрол, тъй като 

според Търговския закон повечето от изброените 

по-горе решения се вземат с 2/3, а някои от тях и с 

3/4 мнозинство. Това на практика би довело до 

повишаване на разходите на бизнеса и до 

ограничаване на стопанската свобода. 2/ Не е ясно 

и какво на практика представляват тези “конкретни 

финансовоконтролни задачи”, чието изпълнение от 

частни предприятия ще се контролира от органите 

на ДФК. Държавата за пореден път демонстрира 

подозрителното си отношение към частното 

предприемачество и действието на пазарните сили, 

дефинирайки като задача на ДФК “да допринася за 

доброто финансово управление”. Едва ли обаче 

държавните органи са по-заинтересовани от 

доброто финансово управление на дадено 

предприятие от неговия частен собственик. Този 

подход практически отразява разбирането, че 

държавата трябва да си “запази” основания за 

намеса и оказване на натиск при необходимост. 

 

 

Предварителни бележки върху предизборните идеи 

В деня, в който Предизборната програма на ОДС 

видя бял свят, в Женева, на пролетния семинар 

на Икономическата комисия за Европа 

(www.unece.org) България бе разглеждана като 

страна с концентрирана (а не конкурентна) 

политическа система.  В компанията на нашата 

страна са Словакия, Киргизстан и Русия.  Тази 

класификация бе обоснована от Прадееп Митра, 

водещ специалист на Световната банка по 

преодоляване на бедността. 

Смисълът на това разграничение е, че при 

концентрираната политическа система от 

стопанските реформи печелят приближените на 

властта (т.нар. олигарси), докато при 

конкурентен политически режим бенефициенти 

са всички, но особено новосъздаваните и 

конкурентни предприятия.  Според Митра, има и 

по-лоши системи от олигархическата, но 

основното в нея е, че в дългосрочен план 

увеличава бедността и има тенденция към 

деградация към неконкурентни (авторитарни) 

политически структури.  Те, от гледище на  

 

богатството, се представят по-зле от страните, в 

които за последните десет години е имало война. 

Засега програмата на ОДС няма много с какво да 

бъде сравнявана.  Последното относително 

пълно публично представяне на програмните 

идеи на основните политически партии бе в 

рамките на кръглата маса на списание 

Икономика “Стопанското развитие на България: 

политически идеи и ангажименти”, проведена на 

20 март т.г. в София. 

Институтът ще изчака още една седмица, за да  

направи по-подробни сравнения.  Засега могат да 

се кажат само някои основни неща.   

Първо, ако се изключи програмата на 

Гергьовден, програмата на ОДС е най-

рационалната от стопанска гледна точка.  Второ, 

програмите на другите политически партии 

(доколкото са артикулирани) са още по-

олигархични и потенциално по-скъпи за 

гражданството.  Трето, в програмата на ОДС 

заявката за политически подбор на губещите и 

печелившите от провежданите реформи е много 

силна. 

 

 

 

http://www.unece.org/


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПИ: Богданов, Ганчева, Йонкова, Мандова, Станчев 

Този седмичник се издава с 6-месечната финансова подкрепа на MSI/USAID 

За коментари и предложения: mandova@ime.bg 

Том І, No 22  

май 2001 

За субсидиите и контролните институции 

През тази седмица държавни институции обявиха мерките, които ще бъдат предприети на 

пазара на млечни продукти. При годишните проверки на Националната ветеринарно-

медицинска служба по мандри за условията в тях, които започват през този месец, ще се 

следи не само за хигиенните и санитарни изисквания, но и за договорените цени с 

доставчици. Успоредно с тези контролни мерки, министър Върбанов обяви намеренията за 

субсидиране на процент от изкупната цена на млякото от фонд “Земеделие”, но при 

доказано високо качество. Според министерството управителният съвет на фонда трябва да 

одобри общата стойност на помощите на своето заседание утре. Отпускането на помощите ще 

стане едва след като се създаде нова административна структура, която да следи за 

качеството на млякото и за изпълнението на договорите за изкупуване. За да получат 

субсидии, производителите трябва да имат и договор за изкупуване.  

1/ Въпреки че по закон ветеринарните служби 

могат да контролират само условията, при които се 

обработват и съхраняват продуктите, явно службата 

тълкува по особен начин отделни разпоредби. Не е 

ясно на какво основание ще се налагат санкции при 

“нарушение” (“подбиване на цените”). Тъй като при 

неизпълнени разпоредби на закона (които се отнасят 

до хигиенните и санитарни условия), службата може 

да отнеме разрешително за експортна дейност, върху 

мандрите явно ще бъде оказан натиск да приемат 

определени договорни (включително ценови) норми. 

Ако ветеринарните служби се съмняват в нелоялна 

конкуренция (която по Закона за защита на 

конкуренцията може да се изразява в “увреждане на 

доброто име на конкурентите”,  “въвеждане на 

заблуждение”, “имитация”, “нелоялно привличане на 

клиенти” и “разгласяване на производствени 

практики или търговски тайни”), следва да сезират 

Комисията за защита на конкуренцията. Тъй като 

“подбиването на цени” не се разбира от закона като 

нелоялна конкуренция, службите са приели особени 

стандарти при своите проверки. 

 

 

2/ В повечето случаи субсидиите се приемат, за да 

се поддържат губещи производства (виж. 

отсрочените задължение на ВМЗ “Сопот”), като се 

разпредели социалния ефект от реформите. На 

млечния пазар обаче субсидии ще се отпускат при 

определени условия към продуктите. Тъй като 

държавните служби ще изискват да се представи 

договор за изкупуване за да се отпуснат субсидии, 

явно намеренията им са да контролират пазара на 

млечни продукти, като стимулират производителите 

да търсят финансови средства от фонд “Земеделие” 

при изпълнени условия.  

3/ На практика, пазарът чрез избора на 

потребителите определя доколко млечните продукти 

се предлагат на добра цена за съответното качество. 

Не е ясно: а/ защо трябва да се стимулира 

създаването на продукти с високо качество, ако те са 

избрани от потребителите, а оттук и конкурентите 

имат интерес да покрият търсените стандарти и б/ 

по какъв начин ще се оценява съотношението 

качество-цена при отпускане на субсидии. 

 

 Нищо, но наше или за закупуването на земя от чужденци   продължава от стр.1 

Според САПИ пазарът най-често уравновесява търсенето и предлагането на равнище около 110-106 лв. за 

декар (земи съответно трета и четвърта категория). Според Института за пазарна икономика (ИПИ), цените са 

съществено по-високи – средно около 177 лв. за декар, но с големи разлики в местонахождението и качеството 

на земята.  Доколкото към тази цена трябва да се добавят и нужните инвестиции, нетната цена за 

чуждестранния купувач ще бъде още по-висока. 

Алтернатива на закупуването на земя е нейното арендуване.  За да се справят с институционалните проблеми, 

големите арендатори често работят в областни и кметски управи, участват в избори или някак участват в 

работата на поземлени комисии.  Почти е невъзможно чужденец да участва в тези отношения.  

Иначе казано, от икономическа гледна точка е абсолютно безсмислено да се задържа забраната – земеделска 

земя ще бъде купувана от чужденци в много редки случаи.  Но въпреки това няма планове за нейната отмяна.  

Има две възможни обяснения.  Отмяната на забраната за чужденците да купуват земя вероятно ще промени 

статута на онези 1 200 000 дребни фермери, които ще трябва да почнат да плащат данъци.  От друга страна, 

процедурите по сделките със земя ще трябва да се опростят, което не е в интерес на онези, които сега имат 

потенциалната възможност да ги следят отблизо и контролират.   
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