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1. РЕЗЮМЕ 

 

Основна цел, която си поставя Стратегия за Водено от общностите местно развитие е свързана 

с повишаване качеството на живот и развитие на местната икономика, чрез активизиране на 

местния потенциал, осигуряване на трайна заетост и трайни доходи. 

Традиционното земеделие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ е свързано с 

отглеждането на зърнени култури и животни. Няколко други сектора на земеделския отрасъл – 

зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство – имаха своето представителство в 

продуктовата листа на територията, макар и да не заемаха водещи позиции. В последните две 

десетилетия зърнопроизводството видимо отбеляза не само значителен ръст в обема на 

произведената продукция, но и съществена модернизация по отношение на използваната 

техника и технологии. В останалите сектори, включително животновъдството не е на лице 

такова развитие. Известно е че тези сектори - зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство и 

животновъдство - са трудоемки и генерират значително по-голям брой работни места в 

сравнение със сектора на зърнопроизводството. 

Възможностите които предоставя територията и при наличието на желание от страна на 

местните земеделски производители да развиват чувствителните сектори в земеделието на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“ създава предпоставки да се повиши 

конкурентоспособността и качеството на живот на тази територия. Необходимо е да се проучат 

причините за липсата на растеж в тези изоставащи сектори и възможностите за въздействие, 

включително, чрез мерките на СВОМР. 

Анализа на възможностите за развитие на чувствителните сектори в земеделието на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“ показва дали територията на сдружението има условия 

за развитие на тези сектори както и нагласите на местните земеделски производители в тази 

насока. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

Основната цел на това изследване е да се проучи потенциалът, възможностите и 

ограниченията за развитие на чувствителните сектори в земеделието на територията на МИГ 

„Девня – Аксаково“. Изготвянето на анализа е в подкрепа изпълнението на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня –Аксаково“. 

Предмет на изследването е съществуващото поведение и нагласите за промяна поведението 

на местните земеделски производители по отношение развитието на чувствителните сектори в 

земеделието на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

 

При разработването на настоящите проучвания са използвани следните методи: 

 Проучване и анализ на достъпна информация от публични източници –преглед на 

основни стратегически документи,  и получаване на директна информация от различни 

източници, както следва:  

 Стратегически документи на община Аксаково: 

 Общински план за развитие на община Аксаково  2014-2020 г.; 

 Стратегически документи на община Девня  

  Общински план за развитие на община Девня   2014-2020 г.; 

 Стратегически документи на област Варна: 

 Стратегия за развитие на Област Варна 2014 – 2020 г.; 

 Областна стратегия за младежта на област Варна 

 

 За нуждите на анализа е изискана и обобщена цялата релевантна статистическа 

информация, която ТСБ Североизток към Националният статистически институт (НСИ) 

ни предостави. Анализът на демографската структура и тенденции е направен за периода 

до 2017 г.  

 За земеделските стопанства информацията е предоставена от ОДЗ Варна. 
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3. ЦЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ 

 

Целите и задачите на проучването се състоят в следното: 

 Анализ на условията за развитие на чувствителните сектори на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. 

 Анализ на възможностите и потенциала на местните земеделски производители 

да развиват чувствителните сектори в земеделието.  

 Идентификация на чувствителните сектори от земеделския отрасъл на 

територията на „МИГ Девня – Аксаково“. 

 

Основните изследователски въпроси са: 

 Социално демографски профил на територията; 

 Отраслова структура на селското стопанство на територията на  „МИГ Девня – 

Аксаково“ 

 Развитие на селското стопанство; 

 Оценка на техническите, човешките и организационни ресурси на земеделските 

производители да развиват чувствителните сектори в земеделието на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. 

 Възможности за финансиране по мерки от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие; 

 Препоръки и насоки за развитие на чувствителните сектори в земеделието на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 
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4. ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за събиране на 

базови данни и информация, методи за тяхната обработка и интерпретиране и методи за 

представяне на обработената информация. 

 Метод на описанието–създаване на писмени документи на база получена и 

обработена информация; 

 Методите на анализ и синтез – анализиране на базовата входяща информация и 

данни и обобщаване на резултатите; 

 Оценка –оценка на ресурсите и определяне на приоритети за развитие чрез 

Подхода ВОМР; 

 Метод на сравнението – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и 

резултати от проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани изводи и 

препоръки. 

 Графичен и табличен метод – за изобразяване и визуализиране на резултатите, 

фактите и тенденциите са използвани геометрически изображения на функционална 

зависимост с помощта на цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми. 

 Метод на събиране на информация при посещения на място относно нагласите за 

преминаване към неземеделски дейности или диверсификация на извършваните 

неземеделски дейности  

Териториален обхват на проучването: 

 Територията на МИГ Девня – Аксаково, включваща териториалните граници на 

община Девня и община Аксаково. 
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5. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

5.1. ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на общините 

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област  в Североизточен планов 

район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, Суворово, 

Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща всички 

26 населени места от двете общини. От община Аксаково: 2 града и 21 села, от община Девня: 

1 град и 2 села. Общият брой на населението на територията на МИГ „Девня-Аксаково“  е 29 

316 души по данни на НСИ към 31.12.2017 г.. Гъстота на населението на територията на МИГ 

е 50 жители на кв. км, съответно за община Аксаково - 35 жители на кв. км., за община Девня 

- 71 жители на кв. км 

 

Фиг. 1 

 

Географски характеристики: 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на общините 

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област в Североизточен планов 

район, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, Суворово, 
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Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща всички 

26 населени места от двете общини: община Аксаково - 2 града и 21 села; община Девня- 1 

град и 2 села. Общата площ е съставена от различни по предназначение територии както 

следва: Земеделските територии заемат 65%; Горските площи- 25%; Населени места и други 

урбанизирани територии- 7,7%; Водни течения и водни площи- 0,8%; Територии за добив на 

полезни изкопаеми- 0,3%; Територии за транспорт и инфраструктура- 1,2%. Релефът на 

територията е равнинен. Климатът е умерено-континентален, с преобладаващи 

северозападни и източни ветрове. Територията има излаз на Черно море и близостта й до 

него определя меката зима и липсата на много ниски температури .Средната годишна 

температура е 23 градуса, което предполага активна вегетация на растенията по отношение 

отглеждането на земеделски култури на открито. 

 

5.2. СОЦИАЛНО –ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

 

Населението на територията на МИГ Девня – Аксаково по данни на НСИ към 31.12.2017 е 

29316 жителя, 20 723 жители в община Аксаково и 8593 жители в община Девня.  

 

 

Фиг.2  
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Отново по данни на НСИ към 31.12.2016 г. населението на територията на МИГ е наброявало 

29 665 души 

 

 

Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2016 г.  по общини по 

данни на НСИ 

 

 

Фиг.3  

 

Отрицателният прираст в размер на -349 жителя за една година и е в рамките на средният за 

страната за посочения период. 

По данни на НСИ безработицата на територията на МИГ за 2017 г е една от най-ниските в 

страната и се дължи на благоприятните географски и климатични  условия, както и на 

развитието на стопанския сектор и близостта до морската столица на България. Спрямо 2015 г. 

безработицата е спаднала с около 3% 

Регистрирани безработни лица към 31.12.2017 г 

Общо 
Под 

трудоспособна 
възраст

В 
трудоспособна 

възраст

Над 
трудоспособна 

възраст

Аксаково 20968 3550 12471 4947

Девня 8697 1485 5360 1852
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Фиг. 4 

 

 

5.3. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ 

СЕКТОРИ  В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2007-2017 Г.  

 

 

 

Земеделието е основен и ключов отрасъл в българската икономика. То се модернизира, част 

от фермите се окрупняват, доходите растат, но са налице  проблеми с ниската добавена 

стойност и производствените дисбаланси. Благодарение на провежданата политика след 2007 

г., екологичният проблем с изоставените и нестопанисвани земи е маргинализиран в 

значителна степен. Членството в ЕС дава силен тласък на търговията- 65% от аграрния износ 

е за ЕС, а 75% от вноса е от ЕС. Земеделието, въпреки намалението в добавената стойност на 

страната, генерира около себе си допълнителни  услуги и поръчки към другите икономически 

отрасли и допринася за положителната нетна търговия от агро-храни. Отрасълът има 

безспорна роля в развитието на селските райони и заетостта и по този начин, косвено, участва 

в създаването на между 12-15% от БВП на страната, което е достатъчно значимо и важно и 

показва безспорен потенциал да подобри своите показатели в бъдеще. 

По конкретните показатели свързани с производството, производителността, 

ефективността и добавената стойност през последните 10 години се открояват слабости, които 

показват, че процесът на трансформация в отрасъла е завършил, но членството в ЕС не може 

автоматически да реши проблемите. Земеделието след 2000 година започва постепенно да 
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губи позиции в общата добавена стойност. Делът на аграрния отрасъл след 2007 г. спада в 

рамките на под 5%. През последните години, брутната продукция от земеделие в България се 

изчислява на около 3 пъти по-ниски равнища отколкото средните стойности в ЕС-27. Именно 

тези ниски стойности разкриват големия проблем в българското земеделие и обясняват защо 

ниските нива на добавена стойност се дължат на слабости на отрасъла, повече отколкото на 

по-бързо и изпреварващо развитие на услугите и индустрията.  

 

5.3.1. Значение на аграрния сектор за националната икономика 

 

Земеделието, като част от икономиката на страната, допринася и се възползва от общото 

икономическо развитие. До началото на новото хилядолетие, то формира над 10% от БДС и от 

БВП на страната. БВП расте в реално изражение, като през 2015 година е около 88 млрд. лв., а 

през 2016 г. е над 3%. Ръстът на БВП след 2009 г. се колебае в рамките на 2%, като причините 

са както във вътрешната икономическа обстановка, така и в трудно възстановяващата се 

европейска икономика. Въпреки затруднената световна икономическа обстановка, станалите 

отрасли на икономиката показват по-бързи темпове на растеж отколкото земеделието. 

Земеделието започва постепенно да губи позиции в общата добавена стойност след 2000 

година. Делът на аграрния отрасъл след 2007 г. спада в рамките на около 5%. Този спад се дължи 

не на абсолютното намаление на производството и на добавената стойност на отрасъла, а на по-

бързото и възходящо общо развитие, най-вече в сферата на услугите, които формират около 

65% от БДС на страната. Тези тенденции в България са в синхрон с протичащите процеси в 

почти всички развити страни (от ЕС, САЩ), но в същото време са доста по-ниски в сравнение 

с много водещи развиващи се страни, които бележат осезаем икономически растеж.  
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Брутна продукция и добавена стойност от земеделие, млн. евро 

 

 Фиг. 5 Източник: НСИ и Eurostat. 

 

Проблемът с ниската добавена стойност от земеделие се корени в ниските  стойности на 

добавената стойност на единица земеделска и обработваема земя. През 2014 г., брутната 

продукция от земеделие в България се изчислява на около 830 евро на ха, докато средните 

стойности в ЕС-27 са над 2 200 евро/ха.  

Наблюдаваното състояние е незадоволително на фона на потенциала, който има земеделието 

у нас, независимо от това, че в сравнение с останалите страни от ЕС, нещата тук не изглеждат 

много незадоволителни. Например за периода 2007–2015 г., добавената стойност в българското 

земеделие се покачва с почти 33%, докато в Унгария този ръст е 41%, а в Полша се наблюдава 

дори намаление с 6,5%. 
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Съотношение на растениевъдство и животновъдство в БДС от земеделие 

 

Фиг. 6 Източник: НСИ и Eurostat. 

 

Състоянието на брутната продукция и на БДС в земеделието са пряка функция на 

производствената структура, която в разглеждания период значително се променя като 

осезаемо расте делът на растениевъдството за сметка на животновъдството. През 2016 г. 

растениевъдството формира почти 70% от БДС в земеделието, а животновъдството около 

25%, останалите 5% се създават от услугите в земеделието. За сравнение в началото на века, 

животновъдството е давало около 50%, а растениевъдството около 45% от БДС. Нещата 

бързо се променят като роля изиграва и приемането на Общата селскостопанска политика, 

при която подпомагането е базирано на площ. Така сектори, при които земята е пряка 

производствена сила получават по-голям стимул за развитие. 

Най-сериозен спад в БДС на аграрния отрасъл с е наблюдава при зеленчуците, 

чийто дял намалява от почти 12% през 2007 г. до 4% през 2016 г., като това 

производство се явява най-губещото от промените в политиката. Независимо че 

зеленчукопроизводството използва земята като непосредствен фактор на производство 

заради производствени специфики, пазарни неизвестности, организационни проблеми 
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и не на последно място силното търсене на земя за изграждане на консолидирано 

зърнопроизводство, този сектор се свива непрекъснато, което до голяма степен 

обяснява ниската добавена стойност на площ, която се получава в българското 

земеделие. 

 

 

5.3.2. Тенденции в селскостопанското  производство 

 

Използваемата земеделска площ (ИЗП) в страната показва движение в устойчиви граници, 

заключаващи се между 5–5,2 млн. ха. Макар между 2007 и 2015 г. да се отчита леко 

намаление на ИЗП с около 4% (заради нарасналия интерес към земеделието и стопанисването 

на земеделски земи) не може да се говори за риск от изчезване на земеделски земи заради 

урбанизацията или самозалесяването. Трябва да се отчете, че по отношение структурата на 

ИЗП се наблюдава значително подобрение, като чувствително намаляват изоставените 

(необработваеми) земи, които за периода между 2007-2015 г. са се редуцирали с повече от 3 

пъти и в момента са под 150 хил.ха. Това е един от най-важните ефекти от членството на 

страната в ЕС. Ако през 90-те години над 1 млн.ха земеделска земя бе изоставена и не се 

стопанисваше, в момента процентът на тези земи е намалял значително и такива площи могат 

да се открият преобладаващо в планинските и други необлагодетелствани райони. 

Намалението на изоставените земи доведе до увеличение на обработваемите земи, които 

отбелязват най-сериозен ръст от почти 500 хил.ха между 2007-2015 г. Това увеличение идва 

основно за сметка на пустеещите земи и в много по-малка степен на земи, заети с трайни 

насаждения, зеленчуци и постоянно затревени площи. 

Понастоящем обработваемите земи формират около 70% от ИЗП, докато постоянно 

затревените площи са около 26%, което свидетелства за добър екологичен баланс. За 

сравнение в ЕС, делът на постоянно затревените площи в ИЗП е около 33%. В България това 

изоставане се компенсира до голяма степен от по-високия процент на залесените територии, 

които заедно с постоянно затревените площи превишават значително площта на 

обработваемите земи 
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Динамика на земеделската земя, хил. ха 

 

Фиг. 7 Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat, 

 

При зърно-маслодайните култури се наблюдава осезаем ръст на производството и задържане 

на ниски нива при зеленчуците и трайните насаждения. Производството на зърнено-маслодайни 

култури расте не само на площ, с почти 38% от 2007 до 2016 г., но физическото производство 

също се увеличава от 7 млн.т на 9 млн.т през този период. Причина за положителните тенденции 

и устойчивия ръст в производството на зърнено-маслодайни култури е както добрата пазарна 

конюнктура, предлагаща значително увеличение на цените през целия период (след 2007 г.), 

така и прилаганата политика на подпомагане на единица площ – СЕПП. Зърното е борсова 

стока, търсенето е силно, цената се реферира от световните пазари, разходите за производството 

на единица площ са по-ниски в сравнение с други отрасли, както и възможностите за изчакване 

и складиране дават време за вземане на по-добри решения. Общата селскостопанска политика 

на ЕС също спомага за намаляване на рисковете, като по линия на І-ви и ІІ-ри стълб се 

разпределят значителни публични средства. Директните плащания създават по-добро 

положение за зърнопроизводителите, като субсидиите покриват около 20-30% от 

производствените разходи и минимизират евентуалните загуби при неблагоприятни 
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обстоятелства – ниски средни добиви (производствен риск), ниски цени (ценови риск), 

трудности при реализацията (пазарен риск). 

 

 

5.3.2.1 Тенденции в развитието на растениевъдството  

 

 

Фиг.8  Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat  

 

Стагнацията при трайните насаждения и зеленчуците продължава и това е пряко свързано с 

намаляването на площите, както и с факта, че средните добиви се колебаят и зависят силно от 

климатичните условия. Сред основните проблеми на тези производители са малките размери на 

площите и съответно сравнително малките произвеждани количества, което затруднява 

пазарната реализация. До голяма степен това не важи за гроздепроизводството, където въпреки 

голямата концентрация,  общото производство е намаляло с 200 хил.т. 

Причините са комплексни: намаляване броя на стопанствата; намаляване размера на 

площите; разрушена хидромелиоративна мрежа; силна зависимост от метеорологичните 

условия; силна конкуренция от вносни зеленчуци; ниско подпомагане от страна на 

държавата. Сред другите фактори за ниските нива на продукцията и изоставането на 

сектор зеленчукопроизводство са: липсата на достатъчен брой квалифицирани 

служители, изоставане в технологиите спрямо конкурентите и т.н. 
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5.3.2.2 Тенденции в развитието на животновъдството   

 

Трудностите при структурното приспособяване на българското селско стопанство са изразени 

най-силно в животновъдството. Броят на говедата след 2007 г. е относително неизменен. 

Драстичен е спадът на броя на свинете. Намалението е устойчиво, като за 10 години надминава 

43%. Броят на овцете и козите също намалява - с 26%, като все пак броят им се стабилизира и 

темповете на намаление се забавят. 

Продължилият спад при броя на животните след 2007 г., до голяма степен се дължи на 

ниската конкурентоспособност на нашето животновъдство, което засегна основно малките и 

средни фамилни стопанства. Животновъдството в България, като цяло, трудно се 

приспособява към новите предизвикателства, а в някои от подотраслите (например 

млекопроизводство) негативните тенденции вероятно ще продължат. 

За 10 години  членство в ЕС се вижда и безспорна положителна промяна. Върви окрупняване 

на част от  стопанствата, изграждат се нови модерни стопанства, породният състав на 

животните се подобрява, има значителен напредък и по отношение на качеството на 

произвежданото мляко и месо. Значителна е промяната и в структурата на стопанствата. Така 

например, ако през 2003 г. 194,7 хил. стопанства са отглеждали 377,6 хил. крави и е имало 

237,7 хил. ферми с 1,635 млн. овце, което прави средно по 1,9 крави и 6,9 овце на стопански 

двор, то през 2015 година средният брой на млечни крави в стопанствата вече е 8,4 глави, а 

средният брой млечни овце е почти 30 

Макар производството от животновъдство за последните 10  години да намалява, в последните 

1-2 се наблюдават признаци на оттласкване от дъното. За това може да се говори основно при 

птицевъдството и свиневъдството, където се наблюдават положителни сигнали. Сравнително 

по-краткият производствен цикъл и способността за бързо възпроизводство при 

птицевъдството позволява на предприятията да реагират по-бързо на пазарните сигнали. Това 

е и единственият сектор на месодайното животновъдство, който успява, освен да задоволи 

вътрешното потребление почти напълно, да реализира и износ. Сравнително ниските цени на 

птичето месо го правят и сред най-търсеното на българския пазар, като потребителските 

предпочитания към него, в известна степен, са свързани и със засилващата се тенденция към 

здравословно хранене. 
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До 2014 г. в България се наблюдава трайна тенденция на намаляване броя на отглежданите 

свине-майки. Това предопределя и цялостното състояние и развитие на сектора и в резултат 

на преструктурирането му се обособяват, както сравнително големи (над 1000 свине-майки), 

така и по-малки (под 1000 свине майки) свинекомплекси. Тези процеси довеждат до 

намаляване броя на стопанствата и излизането от сектора на нерентабилните такива. 

Повратната 2014 г. слага началото на постепенно увеличаване броя на свинете-майки. 

Наблюдава се и ръст в продуктивността и плодовитостта. Въз основа на развитието на пазара 

и стабилното търсене на свинско месо у нас се предвижда растеж, който обаче няма да е 

достатъчен за да задоволи изцяло вътрешното търсене. 

 

5.3.2.3 Стопанска структура и инвестиции 

 

Структурните промени по отношение на броя и площта на земеделските стопанства са особено 

динамични. Броят на стопанствата бързо намалява – само за 10 години с 400 хил., което 

представлява съкращение с 60% от броя им през 2003 г. Това изцяло е за сметка на малките 

стопанства с площ до 2 ха, които са намалели от 591 хил. на 193 хил. Тенденцията е за 

намаляване броя на стопанствата с площ до 5 ха, а увеличаване броя на тези над 5 ха, което 

свидетелства за повишаване на пазарната ориентираност. 

По отношение на използваната селскостопанска земя може да се отбележи бързото намаляване 

(повече от 67%) на площта в стопанствата с размер до 2 ха, както и намаляване с 32% в 

стопанствата с размер от 2 до 5 ха за този периода. Площта на използваната селскостопанска 

земя в стопанствата над 100 ха нараства значително и през 2013 г. в тях се концентрира около 

79% от цялата земя. На практика след присъединяването към ЕС увеличението на земеделска 

земя е в стопанствата с площ над 100 ха. Нараства и средният размер на използваната земя в 

едно стопанство, която през 2013 г. достига 14,9 ха, като увеличението между 2003-2013 г е 3 

пъти. Увеличаване концентрацията на земя в стопанствата ни доближава до средните 

европейски равнища (16,1 ха за ЕС през 2013 г.) и се дължи на производствената структура и 

растящия дял на сектора зърно-маслодайни култури, чиято конкурентоспособност зависи от 

постигане икономии от мащаба, които да компенсират високите постоянни разходи и ниската 

възвращаемост на площ. Трябва да се отбележи, че добавената стойност на хектар в България 

през последните 3 години е около 550 евро, докато средно за ЕС е 1 450 евро/ха, което 

потвърждава занижената възвращаемост и изоставането от европейските нива. 
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Брутообразуването на основен капитал в селското стопанство нараства и това е тенденция не 

само през периода на членство в ЕС, но и през предприсъединителния период. Вероятната 

причина за това е както финансовата помощ по отделните мерки за 

подкрепа на модернизацията по време на прилагане на САПАРД и на ПРСР, но и на повишения 

интерес към сектора. Повишеният интерес към земеделието и значителните фондове за 

инвестиционна подкрепа в периода 2007 – 2015 г. се изразяват в създаването 

на основен капитал, възлизащ на над 3,2 млрд.лв. През целия период (между 2008-2015 

г.) на прилагане на Мярка 121 за инвестиции в земеделските стопанства са платени публични 

разходи в размер на над 1 млрд лв., което показва, че 1/3 от направените инвестиции в 

земеделието за този период са с публични средства. 

По показателя факторен доход към използване на постоянен капитал в земеделието 

българското е в по-добро положение отколкото е средното равнище на този показател в ЕС. 

През последните 3 години (2013-2015 г.) факторната доходност към постоянния капитал в 

България е 4,9%, докато в ЕС е 2,4%, което свидетелства за по- високата ефективност на 

използването на тези активи. Негативните процеси, които се наблюдават през разглеждания 

период, при основния капитал са свързани с намаляване на инвестициите в преки 

производствени активи (живи животни и насаждения) и увеличаване на инвестициите в 

непроизводствени активи. Това е неблагоприятно и вероятно е една от причините да отчитаме 

подобрение на ефективността и производителността в земеделието, но в същото време 

изоставане при добавената стойност и общата възвращаемост от производството. 

 

5.3.2.4 Външнотърговски стокооборот със селскостопански продукти 

 

С присъединяването към ЕС, през периода 2007 - 2016 г., обемът на аграрната търговия 

нараства чувствително, като износът изпреварва вноса на земеделски продукти. Това развитие 

демонстрира ефектите от интегрирането на българското селско стопанство в световната и 

европейска икономика. Либерализацията на икономиката и търговията от членството на 

страната в СТО през 1996 г. и пълноправното членство на страната в ЕС от 2007 г. са 

политическите събития, които създават рамката за развитие на износа и вноса на 

селскостопански стоки. 

Балансът от търговията със селскостопански стоки през всичките години на периода е 

положителен, с изключение на 2007 г., когато реколтата е рекордно ниска. 
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Превишението на износа над вноса на селскостопански стоки в стойностно изражение през 

годините расте, като се движи средно около 1 млрд. евро. В структурата на аграрния износ 

преобладават непреработените продукти и земеделски суровини, които през последните години 

съставляват около 60% от експорта на селскостопанска продукция и храни. В същото време 

вносът на непреработени продукти е около 45% от целия аграрен внос. В структурата на вноса 

водещи са месото, млечни те продукти, яйцата и напитките, докато при износа се открояват 

зърното, маслодайните семена и тютюн. Оказва се, че преобладаващата част от брутната 

продукция от земеделие е предназначена за износ (около 65% от общата продукция), което се 

обяснява с дисбаланса в производството, заради свръхизлишъка в определени производства и 

осезаемия дефицит в други. Темпът на растящ селскостопански износ (с членството в ЕС) 

показва, че разрастване дела на зърнено-маслодайните култури води до стимулиране на износа 

повече, отколкото до развитие на вътрешната преработка и потребление 

 

5.3.2.5. Външнотърговски оборот със селскостопански стоки 

 

 

Фиг. 9 

 

Търговията със селскостопански стоки е от голямо значение за икономиката на страната, 

поради високия й дял във външнотърговския оборот и при формирането на  търговския баланс. 

Делът на аграрния внос и износ до 2007 г. е относително постоянен, но в годините на членство 

в ЕС нараства и през 2016 г. износът достига 17% от целия стоков износ на страната, а аграрният 
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внос възлиза на около 11%. При тези нива на износ, българското земеделие се нарежда сред 

най-важните отрасли на икономиката и допринася за намаляване на отрицателния търговски 

баланс на страната. То се отличава с висока експортна ориентираност, което показва 

сравнителната конкурентоспособност на отрасъла при търговията и е единственият път за 

постигане на производствен ръст, с оглед на ограниченото вътрешно потребление. 

 

 

6. ЧУВСТВИТЕЛНИ СЕКТОРИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  

 

В определението за „чувствителни сектори“  влизат следните производства: 

 

Зеленчуци: Картофи, домати, пипер сладъкпипер лют,пипер патладжан краставици корнишон

и,тиквички дини пъпеши бамя захарнацаревица градински фасул (зелен и зърно) градински 

грах (зелен и зърно) градинска бакла (зелено и зърно)главесто зеле, савойско зеле, 

брюкселско зеле, китайско зеле, карфиол, броколи, салата, марули ,спанак, магданоз, копър, 

листно цвекло киселец, лапад, алабаш, моркови, магданоз - коренов, целина, салатно цвекло, 

репички, ряпа, пащърнак, лук (зрял и зелен), чесън (зрял и зелен) ,арпаджик, артишок, 

аспержи  и хрян. 

Лозя: Десертни лозя 

Овощни култури: ябълки, круши, дюли, мушмули, сливи/джанки, праскови/ 

нектарини,  кайсии/зарзали, череши, вишни, орехи, бадеми, лешници 

Ягодоплодни: ягоди, малини, къпини, френско грозде, арония, актинидия (киви), бодливо 

грозде, боровинки, смокини 

Трайни насаждения: лен , памук , коноп 

Медицински и ароматни култури 

Едногодишни: анасон, кориандър, кимион, чубрица, валериана, босилек, бял трън (силибум), 

лайка, майорана, татул, черна мерудия 
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Многогодишни: маслодайна роза, лавандула, мента, блатно кокиче, блян, риган, ехинацея, 

маточина, мащерка, медицинска ружа, монарда, пелин, пиретрум, розмарин, салвия, чувен, 

шипка 

ЖИВОТНИ: Говеда и биволи, Телета и малачета до 1 г., Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. 

за угояване, Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини, 

Млечни крави и биволици, Крави от месодайни породи, Овце, Кози, Свине, Прасенца под 45 

дни, Птици, Кокошки—носачки, Бройлери, Пуйки, Гъски, Патици, Коне и други еднокопитни, 

Пчелни семейства, Буби—кутийки бубено семе 

6.1  Зеленчукопроизводство и овощарство на територията на България 

На настоящия етап площите със зеленчуци заемат около 2,2-2,4% от ИЗП на страната. В 

последните три години се наблюдава намаление на реколтираните площи. Относителният дял 

на оранжериите представлява около 2% от площите заети със зеленчуци. Въпреки минималния 

дял на площите в производствената структура, зеленчукопроизводството формира около 1/3 от 

брутната продукция (БП) на растениевъдството и 15% от БП в отрасъла. Това определя важното 

значение на сектора за земеделието на страната. Очертава се тенденция на нарастване на износа 

на зеленчуци. Въпреки, че България загуби силните си позиции на традиционен производител 

и износител на зеленчуци, зеленчукопроизводството остава важен сектор от земеделието, 

поради неговото икономическо и социално значение. Площите, заети със зеленчуци за 

последните 10 години са съкратени близо 60%. Изпреварващият темп на намаляване на площите 

в сектора в сравнение с отрасъла като цяло, предопределят и формиралия се нисък относителен 

дял - около 2 % от общата ИЗП в страната за последните  години . Намалението на ИЗП се дължи 

главно на намаляване на площите, заети със семейни градини - над 3 пъти, съкращаване на 

площите с пресни зеленчуци - около 2 пъти. Производството на пресни зеленчуци има най-

голямо икономическо значение за сектора. Структурата на пресните зеленчуци се формира 

предимно от домати, пипер и краставици и корнишони. 

Причините за намаляване на производството на зеленчуци са основно в намаляване на 

реколтивираните площи. Намаляването на реколтивираните площи се дължи на 

неблагоприятните природни условия през последните години- наводнения и свлачища, довели 

до пропадане на площи засадени със зеленчуци. Преобладаващите производствени стопанства 
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са сравнително дребни, (с изключение на оранжерийното производство), което води до 

намаляване на добивите от единица площ, много по-голямата зависимост от природните 

условия, а оттам и до рязко намаляване на конкурентноспособността и демотивация на 

производителите. Сериозна слабост е, че производителите се насочват към дадено производство 

без предварително проведени маркетингови проучвания и без предварително сключени 

договори за реализация на продукцията. Земеделските стопани търсят реализация на вече 

произведената продукция, подложени на силната конкуренция на пазара. На това се дължат 

значителните колебания в относителните дялове на различните канали на реализация на 

отделните продукти по години. Основната част от произведените зеленчуци се реализират на 

вътрешния пазар. Каналите за пазарна реализация на продукцията за прясна консумация, 

подредени по тяхното значение са: директна продажба на специализирани тържища, продажба 

на търговци на едро, продажба на търговци на дребно, директни продажби на дребно. От  

предназначените за износ зеленчуци с най-висок дял са краставиците, следвани от доматите и 

пипера. Увеличава се делът на зеленчуковата продукция, която се предава директно на 

преработвателните предприятия. От реализираните количества зеленчуци, директно в 

преработвателните предприятия, с най-голям процент участват доматите, пипера, 

патладжаните, корнишоните. Разнообразява се и асортиментът на суровинната база. Най-висок 

внос е отчетен при доматите и зрелия лук, като внесените количества се увеличават, което 

показва, че местното производство не може да удовлетвори потребностите. Важен дял във вноса 

имат оранжерийните домати и количеството им се увеличава, като главната причина за това е 

конкурентната им цена. В износа с най-висок дял са оранжерийните краставици. Намаляването 

на износа към традиционните пазари не може да се компенсира от по-бавния темп на нарастване 

на износа към ЕС. 

Съвременните технологии в овощарството дават възможност за утвърждаване на конкурентно 

и високоефективно производство на плодове. Опазването на  природните ресурси и защитата на 

околната среда са в основата на най-новите технологични решения в отрасъла и целят 

устойчивото му развитие в дългосрочен план. Производството на плодове с високата си 

доходност ще съдейства за подобряване на качеството на живот на заетите в селското 

стопанство. Структороопределящите култури на производство - ябълки, сливи, праскови и 

нектарини и череши, запазват челната си позиция. През последните години ябълките осигуряват 

25% от общото производство на плодове в страната, след тях са сливите с 22%, прасковите и 
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черешите с 18%.  За този период износът на пресни плодове продължава да намалява за сметка 

на вноса и то при плодове, за които страната има отлични условия за производство. Най-голям 

е вносът на ябълки, които са традиционни за трапезата на българина. Висок дял при вносните 

плодове заемат прасковите. Крушите преобладаващо са от внос, тъй като родното производство 

е незначително и не може да задоволи търсенето. Структуроопределящи при износа са 

черупковите плодове и по-специално орехите. Износът на орехи е насочен към Турция, Гърция, 

Германия, Албания, Италия, Холандия и др. Износът на пресни плодове намалява . Малките 

количества износ при пресните плодове са реализират на пазарите на Русия, Италия, Гърция, 

Германия, Австрия и др.  

Важно износно перо са плодовете с начална степен на преработка - замразени, сушени, 

временно консервирани. Количествата и  стойността на този износ растат. Независимо от факта, 

че ЕС е голям производител на плодове, следва да се подчертае, че той остава нетен вносител. 

Като страна-член на Общността, пред която вече няма бариери, само от Република България 

зависи дали ще може да се възползва от свободния достъп до европейския пазар. Основните 

пречки за консумиране на ползите от членството са малките мащаби на производството, което 

затруднява формирането на необходимите партиди за износ, ниската конкурентноспособност 

на българските производители и високата конкуренция. 

6.2  Животновъдството на територията на България  

През 2016 г. националната политика в областта на животновъдството продължава да бъде 

насочена към защита интересите на земеделските стопани, засилване на пазарната ориентация, 

повишаване на производителността и конкурентоспособността на българското производство. 

Животновъдството остава един от приоритетните сектори, като подкрепата на сектора по линия 

на европейските фондове се допълва от държавните финансови инструменти 

Оформилата се трайна тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи 

селскостопански животни се запазва и през 2016 г. (с изключение на тези с биволи), главно за 

сметка на отпадане на част от дребните стопанства. От друга страна, продължава да се 

увеличава средният размер на стопанствата, което е предпоставка за постигане на по-висока 

ефективност на производството и икономическа стабилност. 

В сравнение с 2015 г., броят на животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда 

намалява с 9%, а тези с биволи остават без съществена промяна. При стопанствата, отглеждащи 

овце и кози спадът е съответно с 14,3% и 23,9%, а при тези със свине - с 24,1%. 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

Същевременно, през 2016 г. се наблюдава увеличение на броя на отглежданите животни, с 

изключение на козите. Най-голям ръст се отчита при биволите – с 13,2%. Общият брой на 

говедата и овцете се увеличава съответно с 1,4% и 2,1%, а този на свинете - с 2,7%. По-

съществен спад на годишна база е отчетен само при общия брой кози – с 14,2%. 

През 2016 г., в резултат на прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане в 

животновъдството (в т.ч. схеми за месодайни крави и животни под селекционен контрол) се 

запазва тенденцията на увеличение на едрите и дребни преживни животни с месодайно 

направление. Броят на месодайните крави нараства с 12,4%, а на овцете-майки за месо - с 11,0%. 

Броят на птиците намалява с 12% спрямо предходната 2015 г., до 13,7 млн., което се дължи 

главно на по-малкия брой пилета за месо и патици, съответно с 27,3% и 8,2%. 

 

Брой животни през 2015 и 2016 г. и прогноза за 2017 г. 

 

Брой животни 01.11.2015 г.  01.11.2016 г.  Изменение  

2016/2015 

01.11.2017 г.  

прогноза 

Говеда - общо, в 

т ч.:  

550 201  557 866  1,4%  565 000  

крави - общо  352 571  357 199  1,3%  364 000  

- месодайни 

крави  

76 411  85 870  12,4%  94 000  

Биволи - общо, в 

т.ч.:  

10 843  12 273  13,2%  13 000  

биволици  6 796  7 589  11,7%  7 600  

Овце - общо, в 

т.ч.:  

1 331 894  1 360 087  2,1%  1 360 000  

овце-майки - 

общо  

1 116 997  1 128 876  1,1%  1 130 000  

- месодайни 

овце  

92 447  102 655  11,0%  103 000  

Кози - общо, в 

т.ч.:  

276 919  237 543  -14,2%  238 000  
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кози-майки  219 869  199 438  -9,3%  201 000  

Свине - общо, в 

т.ч.:  

600 068  616 426  2,7%  630 000  

Общо разплодни 

женски свине 

над 50 кг  

58 149  64 509  10,9%  66 000  

Птици - общо*, 

хил. бр., в т.ч.:  

15 600  13 700  -12,2%  14 500  

кокошки и ярки  6 980  7 158  2,6%  7 200  

пилета за месо  7 278  5 290  -27,3%  6 000  

водоплаващи 

птици  

1 245  1 145  -8,0%  1 200  

други птици  97  107  10,3%  100  

Еднокопитни 

(коне, магарета, 

мулета, катъри)  

114 000  115 729  1,5%  116 000  

Пчелни 

семейства**  

747 434  754 105  0,9%  760 000  

Зайци  52 000  36 366  -30,1%  37 000  

Фиг.10 

 

При всички видове животни през 2016 г. е отчетено окрупняване на стопанствата. Най-

съществен ръст е регистриран в средния брой на свинете, отглеждани в стопанство – с 35,4%, 

достигайки 56 броя (при 41,4 броя през 2015 г.). Значително увеличение спрямо предходната 

година се наблюдава и в овцевъдните и козевъдни стопанства, като средният брой на животни 

в тях е съответно с 19,2% и 12,7% повече. 

При средния брой на животните в стопанствата, отглеждащи говеда и биволи общо 

нарастването е съответно с 11,4% и 13,9%. 

През 2016 г. се наблюдава намаление на броя на млечните крави и козите-майки, съответно с 

1,8% и с 9,3% на годишна база. Броят на млечните овце-майки остава стабилен (+0,2%), а този 

на биволиците се увеличава - с 11,7%. 
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Сравнявайки с 2015 г., производството на млечна суровина намалява незначително (с 0,3%), до 

1 114 846 хил. литра. Това се дължи на леко свиване на производството на краве мляко – с 0,9%, 

което е от основно значение за сектора и представлява 88,7% от общия добив на мляко за 

годината. За разлика от предходната година, добивът на овче мляко нараства със 7,2%, а 

производството на козе и биволско мляко остава сравнително стабилно – съответно с 0,4% и с 

0,1% повече спрямо 2015 г. Делът на овчето мляко от общо произведеното мляко през годината 

е 6,9%, следват козето с 3,6% и биволското мляко с 0,8% 

През 2016 г. общото производство на месо в страната се увеличава с 3,4% в сравнение с 

предходната година, достигайки 212 356 тона кланично тегло. Производството на червено месо 

нараства с 3,1% на годишна база, до 102 716 тона, поради увеличения добив на месо в кланиците 

(с 11%), докато този в стопанствата намалява (с 15%). Производството на бяло месо достига 109 

640 тона – с 3,8% повече в сравнение с предходната година. 

Добитият през 2016 г. пчелен мед е 10 218 тона, с 10,3% по-малко спрямо предходната година, 

в резултат на неблагоприятните климатични условия през годината. 

Производството на яйца през 2016 г. е в размер на 1 331 273 хиляди броя - с 3,5% повече на 

годишна база. 

Таблица Производство на животинска продукция през 2015 – 2016 г 

 

Продукт 2015  2016  Изменение 

2016/2015  

1. Мляко - всичко 

(хил. литри), в т.ч.:  

1 118 704  1 114 846  -0,3%  

Краве мляко  998 093  988 900  -0,9%  

Биволско мляко  9 179  9 184  0,1%  

Овче мляко  71 810  76 986  7,2%  

Козе мляко  39 622  39 776  0,4%  

2. Месо – общо в 

кланично тегло 

(тона), в т.ч.:  

205 307  212 356  3,4%  

Червени меса  99 653  102 716  3,1%  
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Бели меса  105 654  109 640  3,8%  

3. Яйца (хил. броя)  1 285 779  1 331 273  3,5%  

4. Пчелен мед 

(тона)  

11 388  10 218  -10,3%  

Фиг.11  

 

6.2.1. Говедовъдство и биволовъдство 

 

През 2016 г. продължава процесът на специализация на производството в говедовъдството, 

който е главно за сметка на преминаване на крави от млечно към месодайно направление. 

Към 01.11.2016 г. общият брой говеда в страната се увеличава с 1,4% спрямо предходната 

година, до 557 866. Продължава намалението на млечните крави и в сравнение с 2015 г. те са с 

1,7% по-малко, достигайки 271 329 броя. Същевременно, броят на месодайните крави нараства 

с 12,4%, възлизайки на 85 870, като увеличава дела си до 24% от общия брой крави в страната. 

Поради лекия спад в броя на млечните крави, производството на краве мляко през 2016 г. 

намалява с 0,9% на годишна база, до 988 900 хил. литра. 

Най-голям дял в общия добив на краве мляко и през 2016 г. заема Южен централен район – 

25,4%, следван от Югоизточен - 20,9% и Североизточен райони - 17,5%. Най-малък е делът на 

произведеното мляко в Югозападен район - 7,5%. 

През 2016 г. броят на стопанствата с млечни крави намалява с 13,1% спрямо предходната 

година, а броят на отглежданите в тях животни – с 1,7%. Към края на годината средният размер 

на стопанствата с млечни крави нараства до 9,5 броя животни (при 8,4 броя в края на 2015 г.), 

като около 73% от млечните крави се отглеждат в стопанства с 20 и повече животни. 

В сравнение с 2015 г., най-голямо намаление е регистрирано при стопанствата, отглеждащи 

между 3 и 9 млечни крави – с 16,1%, следвани от стопанствата в групата с между 10 и 19 

животни – с 14,8% и тези с до 2 животни – с 14,1%. Отглежданите млечни крави в тези 

стопанства намаляват с по около 13%. 

Продължава тенденцията на увеличение на стопанствата с над 50 животни и на млечните крави 

в тях. През 2016 г. броят на стопанствата с между 50 и 99 животни нараства с 4,4% на годишна 

база, а на кравите в тях – с 4,7%. Съществен ръст се наблюдава при фермите със 100 и повече 

животни - със 17,1%, като в тях се отглеждат с 14% повече млечни крави. 
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Към края на 2016 г. биволовъдните стопанства се запазват на нивото от предходната година, 

като общият брой на биволите в тях се увеличава с 13,9%, до 12,3 хиляди. Броят на стопанствата, 

отглеждащи биволици също остава на нивото от предходната година, при нарастване броя на 

биволиците в тях с 11,7%. Увеличение спрямо предходната година отбелязва броят на 

стопанствата с 20 и повече биволици – с 16,8%, респективно и на животните, отглеждани в тях 

- с 18%. През 2016 г. вече близо 84% от биволиците се отглеждат в тези стопанства, при 79% 

през 2015 г 

 

6.2.2. Овцевъдство и козевъдство 
 

Овцевъдството е сектор с дългогодишни традиции на развитие в страната, благоприятстван от 

подходящите природо-климатични условия. То е широко застъпено както в равнинните, така и 

в планинските и полупланинските райони, като осигурява поминък на голяма част от 

населението в селските райони. 

Към 01.11.2016 г. общият брой на овцете нараства с 2,1% спрямо същия период на предходната 

година, до 1 360,1 хиляди. Общият брой на овцете-майки е с 1,1% повече, като при месодайните 

овце-майки увеличението е с 11%, до 102,7 хил. броя. Броят на млечните овце-майки отбелязва 

минимален ръст от 0,2% и възлиза на 1 026 хил. броя. Броят другите овце (вкл. и агнета) се 

увеличава с 16,3%, докато кочовете са с 2,1% по-малко спрямо година по-рано. 

Продължава окрупняването на овцевъдните стопанства в страната. Към края на 2016 г. общият 

брой на стопанствата, отглеждащи овце и овце-майки намалява с по около 14% спрямо 

предходната година. Същевременно, средният размер на стопанствата с овце нараства с 19,2%, 

до 42,1 броя животни в едно стопанство, а този с овце-майки – със 17,4%, до 35,2 броя в 

стопанство. 

Овцевъдството е концентрирано предимно в южните райони на страната. Най-голям брой овце-

майки се отглеждат в Южен централен район (23,1% от общия брой), като техният брой остава 

сравнително стабилен – с 0,5% по-малко спрямо предходната година. Следват Югоизточен и 

Югозападен с дял по 20,9%, като в Югоизточния район поголовието се запазва на нивото от 

предходната година, докато в Югозападния се отчита нарастване със 17%. 

От северните райони водещ остава Североизточен, където се отглеждат около 14,7% от овцете-

майки в страната. 
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Към 01.11.2016 г. общият брой кози в страната намалява с 14,2% на годишна база, до 237,5 

хиляди, а броят на козите-майки - с 9,3% до 199,4 хиляди. 

Към края на 2016 г. стопанствата, отглеждащи кози намаляват с 23,9% спрямо предходната 

година, до 18,8 хил. броя, а тези с кози-майки – с 23,6%, до 18,5 хил. броя. В сравнение с 2015 

г., средният размер на стадата с кози общо се увеличава от 11,2 до 12,6 броя, а този на 

стопанствата с кози-майки – от 9,1 до 10,8 броя. 

През 2016 г. само стопанствата, отглеждащи 100 и повече заплодени кози се увеличават – с 

1,9%, като броят на животните в тях нараства със 7,1% спрямо 2015 г. Отчита се намаление при 

стопанствата с между 50 и 99 броя – с 8,2%, както и на броя на отглежданите в тях кози - с 1,5%. 

Броят на дребните стопанства, с между 1-9 броя и 10-19 броя животни намаляват съответно с 

26,1% и 15,7% спрямо предходната година. Въпреки това, все още близо 1/3 от заплодените 

кози се отглеждат в дребни стопанства. 

 

6.2.3. Свиневъдство 

 

Свиневъдният сектор в страната е добре структуриран и специализиран, което е предпоставка 

за устойчиво и стабилно развитие. През 2016 г. продължава тенденцията на концентриране на 

отглежданите в страната свине в по-малко на брой (с 24,1%) уедрени стопанства, допринасящо 

за постигането на по-висока ефективност на производството. 

Към края на годината в страната се отглеждат общо 616,4 хиляди броя свине - с 2,7% повече 

спрямо година по-рано. 

Значително намаление на годишна база е регистрирано при малките стопанства с 1-9 животни 

– с 24,5% по отношение на броя на стопанствата и с 18,9% при броя на свинете, отглеждани в 

тях. Тези стопанства произвеждат месо предимно за собствена консумация и са най-сериозно 

засегнати от постепенното влошаване на възрастовата структура на населението в селските 

райони. 

Сравнявайки с предходната година, през 2016 г. броят на стопанствата с 1 000 и повече свине 

намалява с 3,7%, докато животните, отглеждани в тях се увеличават с 4,2%. 

Така, към края на 2016 г. средният размер на свиневъдните стопанства нараства с 35,4% до 56 

броя животни (при 41,4 броя през 2015 г.), като близо 92% от всички свине в страната се 

отглеждат в стопанства с 1 000 и повече животни (при 90% през 2015 г.). 
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6.2.4. Птицевъдство 

 

Птицевъдството е един от най-интензивните сектори в животновъдството, при който процесите 

на механизация и автоматизация са широко застъпени и осигуряват високоефективно 

промишлено производство. 

Към края на 2016 г. общият брой на птиците отбелязва спад от 12,2% спрямо година по-рано, 

до 13 700 хиляди, в т.ч.: 12 448 хил. броя кокошки и пилета, 32 хил. броя пуйки, 1 145 хил. броя 

водоплаващи птици и 75 хил. броя - други птици. Отчетеният спад е в резултат на намаление на 

броя на пилетата за месо с 27,3% и на патиците – с 8,2%. От друга страна, броят на пуйките 

нараства с 14,3%, броят на гъските – с 6,3% , а този на кокошките и подрастващите носачки - с 

2,6%. 

Броят на птиците, включени в категория други видове (пъдпъдъци, щрауси и токачки), също 

отбелязва ръст на годишна база - с 8,7%, но тези видове представляват едва 0,5% от общия брой 

птици в страната и нямат съществено стопанско значение. 

Фактор за положително развитие на сектора е стартиралата в края на 2012 г. схема на държавна 

помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците 

(както за угояване, така и за яйценосно направление) за период от пет години. През 2016 г. 

продължава прилагането на схемата, като подпомагане получават както големи, високо 

модернизирани птицевъдни обекти, така и по-малки ферми, осигуряващи производство на яйца, 

птиче месо и втлъстен черен дроб. 

Към края на 2016 г. стопанствата, отглеждащи птици от яйценосно направление - кокошки и 

ярки, намаляват с 10,5% на годишна база, до 80 399 броя, докато броят на отглежданите в тях 

птици нараства с 2,5%. Намалението на стопанствата е свързано основно със свиване на броя на 

дребните стопанства, отглеждащи до 99 броя кокошки и ярки, които са със 10,7% по-малко 

спрямо края на предходната година, и по-слабо на тези с капацитет между 10 000 и 99 999 птици 

- с 3,8%. 

Сравнявайки с предходната година, към края на 2016 г. значително увеличение е регистрирано 

при стопанствата с между 100 и 9 999 птици - с 62,7% и при тези със 100 хиляди и повече птици 

– с 26,7%, като в последните се отглеждат над 59% от кокошките и ярките в страната. 

През 2016 г. стопанствата, отглеждащи пилета за месо, нарастват над два пъти в сравнение с 

предходната година, докато броят на птиците в тях намалява с 27,3%. Към края на годината, 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

близо три пъти е увеличението при малките стопанства (1 – 199 птици), по-слабо при тези с 

между 200 и 9 999 броя и с между 10 000 и 99 999 броя, съответно с 13,6% и с 10,6%. 

2.3.6. Пчеларство 

България има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни продукти, 

предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна растителност на Балканския 

полуостров, създаваща отлични условия за отглеждането на пчели. Благоприятно влияние 

оказват и подходящите природни, климатични и екологични условия, които допринасят за 

постепенното увеличаване на добива на тези продукти през годините. 

Пчеларството представлява алтернативна заетост за населението на слаборазвитите селски 

райони, осигуряваща допълнителни доходи. 

Към 1 октомври 2016 г. се наблюдава намаление на броя на пчелните стопанства в страната с 

14,8% спрямо година по-рано. Същевременно, броят на пчелните семейства в тях се увеличава 

с 0,9%, до 754 105 броя. В резултат, средният размер на пчелните семейства в едно стопанство 

достига 49,3 броя, при 41,6 броя през 2015 г. В сравнение с предходната година, увеличение се 

наблюдава единствено на стопанствата със 150 и повече пчелни семейства – с 11,2%, като 

пчелните семейства, отглеждани в тях са с 14,2% повече. При останалите категории пчелни 

стопанства е регистрирано намаление с между 2,6% и 26,2%, най-значително при стопанствата 

с 1 до 9 пчелни семейства 

 

6.3 Производство на медицински и ароматни  култури на територията на България 

България има дълги традиции в отглеждането на медицински и ароматни култури и 

производството на етерични масла. Експортната ориентация на сектора го е направила 

емблематичен за страната. Нарастващото приложение на етеричните масла в леката 

промишленост (козметична, медицинска, хранително-вкусова и др.) и бързото развитие на 

ароматерапията ускориха търсенето на масла в света в годините след световната икономическа 

криза от 2007-2011 г. Глобалният пазар на етерични масла се очаква да расте със средногодишен 

темп на натрупване от 8-11% в периода до 2025 г., според различни анализатори (Grand View 

Research, Markets and Markets и др.).  
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Маслата от роза, лавандула, маточина, лайка, равнец и др., специфични за България, 

представляват само малка част от глобалния пазар на етерични масла, доминиран от 

цитрусовите масла, евкалиптовото, кедровото, цитронелово и др.  

Водени от обещания за бърза доходност и огромни печалби, все повече земеделци и 

инвеститори се насочват към отглеждането на медицински и ароматни култури. Площите с 

лавандула, маточина, лайка растат с пъти в рамките на сравнително кратък период от три-

четири години. Насажденията от маслодайна роза също се увеличават трайно. Характерни черти 

на голяма част от тези нови инвестиции са тяхната стихийност, липсата на подбор при 

посадъчния материал, слабото познаване на спецификите за отглеждане на различните 

растения, несъобразяване с фактори като работна ръка и особености на преработката. Това са 

основните причини производителите да търпят разочарования, а преработената продукция да 

изостава значително спрямо суровинния потенциал.  

Преработвателният капацитет в страната към момента е по-скоро достатъчен и сравнително 

добре разпределен географски в основните производствени райони. Въпреки това, поради 

спецификата на някои култури, краткия прозорец за преработка и слабости в планирането, 

остава непреработена продукция. Тези причини ще продължат да играят лимитираща роля в 

бъдеще и вероятно ще накарат някои земеделски производители да намалят площите или да се 

откажат напълно от отрасъла, а други да инвестират в собствена преработка. Последното не е 

панацея при липсата на технолози и нуждата от пълноценно натоварване на мощностите.  

Търговията и износа също се изправят пред някои предизвикателства. Пазарът на етерични 

масла е консервативен, със сравнително малък брой крайни клиенти, където доверието, 

дългосрочните отношения, постоянното качество и предвидимостта на доставките се ценят 

особено много. Появата на случайни играчи в търговията през годините на бума на 

производство често е съпроводено от неизпълнени ангажименти и разочарования за 

производителите. Освен това, дългосрочните фиксирани ангажименти, които имат повечето 

търговци, също създават предпоставка за реализиране на увеличаващите се обеми продукция на 

цени, които са под очакванията на стопаните.  

Перспективите пред производството на традиционното за България розово масло изглеждат 

добри – това е най-добре организираният пазар по веригата производител-преработвател-
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търговец-краен клиент. Възможностите за растеж обаче са сравнително ограничени, поради 

няколко ключови фактора: относително малката площ с благоприятни условия за отглеждане 

на маслодайна роза, недостатъчната работна ръка, краткият прозорец за преработка и нишовото 

търсене за маслото.  

Сериозен е потенциалът пред производството на лавандулово масло, което вероятно ще се 

удвои към 2019 г., спрямо 2016 година. Поради възможностите за мащабно индустриално 

производство, България има потенциал за развитие в отглеждането и преработката на масла от 

лайка, кориандър и сладко резене. Други по-специфични култури, като маточина, бял риган, бял 

равнец, мащерка, хвойна и пр., също отварят определени възможности пред стопаните, но 

ръстът преминава през по-добра организация на пазара между търговци, преработватели и 

малки производители. 

 

7. РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СЕКТОРИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 

ЗА ПЛАНИРАНЕ и ОБЛАСТ ВАРНА 

 

С оглед природо-географските особености на Североизточен район за планиране, той се 

характеризира със сравнително голям дял на земеделските територии (68,7 %) и респективно – 

с малък дял на горските територии (23,3 %) при средно за страната 33,6 %. Районът се откроява 

сред другите райони с най-голям дял на териториите на населени места и други урбанизирани 

територии (5,9 %) при средно за страната 5,0 %. Тази особеност се дължи най-вече на площите 

на добруджанските села с големи дворове, а също и на сравнително големите площи, заети от 

промишлени предприятия и не на последно място – на туристическата урбанизация по 

крайбрежието. Сравнително голям е делът и на транспортните територии в района (0,8 %) при 

средно за страната 0,6 %. В същото време районът има най-малък дял на защитените природни 

територии в сравнение с другите райони – само 1,11 % при средно за страната 5,2 %. Не са много 

и определените защитени зони по Натура 2000 – 25,5 % при средно за страната 33,9 %. 

Във Варненска област съществуват благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане 

на зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Агроклиматичните условия позволяват 

получаване на високи добиви от фуражните култури за изхранване на млечното 

животновъдство, а зърненото производство обуславя развитието на свиневъдство и 

птицевъдство.  
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Растениевъдството заема по-голям дял от селското стопанство, а зърнопроизводството 

формира 60-70 % от общата продукция. С най-висок среден добив е община Вълчи дол, където 

от 138170 дка реколтирана площ с пшеница е получено средно по 360 кг/дка, следвана от 

община Провадия - 350 кг/дка от 100240 дка и общ. Аксаково по 330 кг/дка от 82157 дка.  

Наличието на специфични почвено-климатични условия, наклонени терени, проветриви 

местности и традициите на населението са предпоставка за отглеждане на винени и десертни 

сортове грозде. Лозята във Варненска област заемат 41 669 дка, от които 94 % са винени и 6% -

десертни. Относно сортовата структура на площите, основно са застъпени Шардоне, Димят, 

Ркацители, Юни-блан и др. Налице е повишен интерес за създаване на нови лозови насаждения, 

както от дребни стопани, така и от по-големи инвеститори.  

Зеленчукопроизводството е районирано по поречието на р. Камчия и основно в дворните 

стопанства на населението от общините. В поливните райони се отглеждат ранно и средно 

ранно производство зеленчуци - картофи, домати, пипер, зеле, лук и др. Застъпено е и парниково 

отглеждане на зеленчуци - общ. Аксаково, Ветрино и Аврен, като са изградени 430 дка стъклени 

оранжерии, позволяващи целогодищно производство на зеленчуци.  

Най-голям дял от овощните насаждения заемат ябълките, сливите, прасковите и кайсиите. 

Делът на крушите е малък, ограничено е и производството на малини.  

Поливните площи на терена на областта са 214 765 дка. Съоръжеността е от вътрешноканална 

мрежа, 72 бр. поливни станции и 32 бр. сондажни кладенци. 

 

7.1. Зеленчукопроизводство и овощарство на територията на североизточен район за 

планиране 

7.1.1. Зеленчукопроизводство на територията на Североизточен район за планиране  

 

 

В таблица фиг.10 са представени тенденциите в зеленчукопроизводството на територията на 

региона за последните 10 години. 

 

 

Производство на зеленчуци в тонове 
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Култури 2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Домати 4 621 5 553 2 834 3 049 2 833 3 549 2 940 3 582 4 862 4 438 

Пипер 12 153 14 628 5 650 7 035 4 556 5 341 5 619 4 948 5 875 7 238 

Краставици 

и 

корнишони 3 371 4 454 4 001 5 012 1 512 2 462 2 602 2 157 1 990 6 505 

Патладжан 172 528 269 101 304 295 114 178 179 195 

Дини и 

пъпеши 17 899 4 782 7 479 14 158 12 370 27 824 6 284 15 791 

24 

171 

27 

856 

Картофи 12 591 4 508 5 562 2 757 1 730 2 084 1 372 5 649 2 865 5 153 

Главесто 

зеле 5 785 3 264 2 113 7 840 4 568 3 475 2 855 2 277 3 393 1 236 

Лук кромид 

- зрял 761 518 1 363 440 746 939 1 397 273 1 746 1 407 

Фасул - 

зърно 268 206 669 205 56 180 135 1 388 1 046 1 243 

Ягоди 2 800 107 628 1 574 529 425 209 564 543 460 

                      

Фиг.12 

 

На фиг. 13 е  представена динамиката в развитието на основните зеленчуци 
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Фиг. 13 

 

 Видно от представената графика най-голямо е увеличението при производството на дини 

и пъпеши, краставици и корнишони и лук. Тази тенденция се отнася както за целия 

Североизточен район за планиране, така и за Варненска област и частност територията 

на МИГ Девня -Аксаково. Това се дължи основно на сравнително лесното отглеждане на 

този вид зеленчуци и високите субсидии през новия програмен период в сектора. 

        

 При пипера, картофите и ягодите, които са по-трудоемки, намаляването на обема на 

произведената продукция е най-сериозен       
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В таблица фиг.12 са представени средните добиви в кг. от хектар обработваеми площи 

 

Култури 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Домати 15 784 17 654 10 266 10 016 14 744 10 672 17 886 13 333 18 164 14 017 

Пипер 14 544 12 061 7 627 6 231 11 815 13 670 18 671 12 165 19 615 13 612 

Краставици 
и 
корнишони 18 957 16 388 9 934 21 546 9 217 15 532 13 800 16 450 10 296 20 785 

Патладжан 10 632 13 161 13 527 8 133 22 349 12 250 19 000 25 286 22 000 16 250 

Дини и 
пъпеши 16 512 14 035 7 566 9 743 14 177 19 609 10 061 11 973 14 422 18 484 

Картофи 16 272 16 217 11 624 8 204 12 624 11 708 14 913 15 886 14 768 20 129 

Главесто 
зеле 21 611 19 508 10 121 23 000 17 323 19 188 12 034 25 022 23 894 18 176 

Лук кромид 
- зрял 12 512 8 363 8 846 6 238 8 747 11 313 24 509 8 531 14 550 11 256 

Фасул - 
зърно 979 905 3 246 1 009 647 1 333 1 184 914 1 006 1 195 

Ягоди 8 441 4 751 4 679 5 059 5 552 4 620 5 500 5 036 5 485 5 974 

           
 

Фиг.14 

 

На фиг. 15 е  представена динамиката в добива на основните зеленчуци за 10 годишен период 
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Фиг.15 

И тук като цяло тенденцията е намаляване на средните добиви от хектар, като то е най-сериозно 

при по-трудоемките култури - домати, ягоди, пипер. 

 

7.1.2. Развитие на чувствителните сектори в овощарството на територията на 

Североизточен район за планиране 

 

В таблица фиг.16 са представени тенденциите в овощарството на територията на региона за 

последните 10 години. 

 

Култури 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ябълки 1 676 1 541 1 891 2 555 3 872 4 158 3 143 4 266 4 875 5 599 

Круши 113 39 97 106 171 319 290 406 255 368 

Кайсии и 

зарзали 

516 207 350 82 725 1 326 с 590 418 1 255 

Праскови 301 295 735 694 938 1 659 960 1 627 828 1 586 
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Сливи и 

джанки 

2 144 2 063 2 558 2 453 2 019 2 842 2 332 2 468 5 625 5 985 

Череши 282 497 769 2 241 1 080 2 152 1 129 2 577 1 756 3 732 

Вишни 473 235 154 399 376 363 304 368 486 941 

Орехи 99 54 284 565 2 000 947 152 463 768 941 

Малини 642 885 1 637 3 053 1 649 1 742 1 884 2 541 2 838 3 175 

Фиг.16 

 

На фиг. 17 е представена динамиката в производството на основните плодове за последните 10 

години 

 

Фиг. 17 

 Видно от представената таблица и графика за последните 5 години се наблюдава 

устойчив ръст в производството на всички видове плодове.    

  

 Най- сериозно е увеличението в 10 годишния разглеждан период при ябълките, малините 

и кайсиите - близо 5 пъти, а при орехите и черешите - 10 пъти 
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 Като тенденция за развитието на региона може да се отбележи, че значително се 

увеличава броя на овощните градини и производството на плодове, за сметка на 

производството на зеленчуци от чувствителните сектори.    

    

В таблица фиг. 18 са представени средните добиви в кг от ха за последните 10 години 

Култури 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ябълки 5 465 5 678 4 601 4 918 9 002 9 220 9 058 8 515 8 880 11 763 

Круши 4 885 1 975 1 782 1 909 3 250 5 230 8 529 5 639 3 750 6 033 

Кайсии и 
зарзали 4 052 9 900 1 883 522 3 936 7 492 5 922 3 831 2 459 6 275 

Праскови 1 680 3 242 3 614 2 650 3 637 6 913 3 902 5 938 3 924 6 836 

Сливи и 
джанки 3 909 4 153 3 259 2 928 2 710 4 943 4 303 3 201 6 299 6 101 

Череши 1 881 3 065 1 944 4 073 2 233 5 769 4 909 4 817 3 038 5 759 

Вишни 3 247 1 845 1 028 1 956 2 390 2 771 2 667 1 643 2 150 3 419 

Орехи 290 65 285 429 3 940 2 100 395 854 833 606 

Малини 2 780 3 970 3 092 6 783 4 398 5 327 4 402 4 612 4 706 4 711 

Фиг. 18 

 

На фиг. 19 е представена динамиката в добивите при производството на плодове за последните 

10 г.  
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Фиг. 19 

 За последните 10 години отглеждането на плодове на територията на региона значително 

расте. Увеличава се както броя на произведената продукция, така и средните добиви от 

хектар.        

 Увеличението е най-значително при ябълките, прасковите и черешите - близо 2 пъти 

 Увеличаването на средните добиви говори за сериозното отношение на стопаните към 

реколтата, подобряване на грижата при производство и условията на труд  

      

7.2 Производство на десертни сортове грозде в Североизточен район за планиране  

 

Производството на десертни сортове грозде също попада в чувствителните сектори. На фиг. 18 

е показана динамиката за последните 10 г в отглеждането на десертни сортове грозде. 
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Фиг.20 

 Секторът търпи значителни колебания, като пикът в производството е бил през 2009 г., 

след което трайно намалява. 

 Територията предлага отлични условия за отглеждане на грозде, но в последните години 

стопаните се ориентират към отглеждането на винени сортове и десертните остават на 

заден план.  

 

На фиг. 21 е показана динамиката в средните добиви от хектар за последните 10 г.  

 

 

Фиг. 21 
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 Като цяло се забелязва ръст в средните добиви от хектар, но интересът към десертните 

сортове грозде не е голям.  

 

 

8. СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДЕВНЯ-

АКСАКОВО 

 

 

На територията на МИГ Девня-Аксаково общата обработваема площ е в размер на 253 560 дка. 

Предвид географските и природни дадености, селското стопанство е по-развито на територията 

на община Аксаково 

 

Фиг.22  

 

По-долу в синтезиран вид е представен анализ на селското  стопанство по отделно за двете 

общини, формиращи територията на МИГ Девня-Аксаково 

 

8.1 Развитие на селското  стопанство на територията на община Аксаково 
 

Площите за нуждите на селското стопанство на територията на община Аксаково са 308 189 

дка. Обработваемата площ е 210 000 дка. Негодните за земеделско ползване са 81 114 дка./ фиг. 

23/  

 

Аксаково
83%

Девня
17%

обработваеми площи на територията на МИГ

Аксаково

Девня
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Фиг. 23 

Източник:Общинска служба «Земеделие», гр.Аксаково 

 

8.1.1 Растениевъдство 

 

Най-голям дял в обработваемата земя в общината имат площите,  засяти с едногодишни 

полски култури-67 %, следват ливадите и угари 26 %, мери и пасища – 5%,  трайните 

насаждения са предимно лозя 2 %. Обработваемата земя на територията на Община Аксаково е 

210 000 дка и е 44 % от общата площ на общината. Този дял е важен показател за значителния 

поземлен потенциал на Община Аксаково за развитието на селското стопанство, особено в 

съчетание с благоприятните климатични и почвени условия. Производството на пшеница 

представлява 41% от производството на зърнените култури. Тя е основната зърнена култура за 

изхранване на населението. Слънчогледа е  втората по значение традиционна за общината 

култура. Тя представлява 22 % от площите засяти със зърнени култури. Като основната фуражна 

култура производството на ечемик е в тясна зависимост от броя на животните в общината. 

Пшеницата и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а напоследък са застъпени и 

нестандартни за общината производства на маслодайна рапица. Другата основна фуражна 

култура от значение за продуктивното животновъдство е царевицата. Засетите площи са 10 % 

от общата обработвана земя. От маслодайните технически култури в общината  най-големи 

площи заема слънчогледа. Засети 22 % от общата обработвана земя. 

обработваема площ; 
210000; 67%

; лозя; 4720; 2%

овощни градини; 547; 
0%

мели пасища; 
17075; 5%

негодни за 
земеделско ползване; 

81114; 26%

обработваема площ лозя овощни градини мели пасища негодни за земеделско ползване
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Трайни насаждения заемат малък процент от обработваемата земя, предимно лозя. 

 

 

Фиг. 24 

 

8.2 Развитие на селското  стопанство на територията на община Девня 
 

Селскостопанският сектор на територията на общината е представена от три земеделски 

кооперации, арендатори и частни стопани. 

Площите за нуждите на селското стопанство са 53 910 дка. Обработваемата площ е 43 560 дка, 

разпределена в 3 землища – гр. Девня, с. Кипра и с.Падина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределение по култури на територията на община Девня 
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Фиг.25 

Върху земята на територията на община Девня се отглеждат следните култури: есенни култури 

представени от обикновена/мека/ пшеница, ечемик и маслодайна рапица. От пролетните 

култури предимно се отглеждат царевица, пролетен ечемик, картофи. Отглежданите трайни 

насаждения са череши, лозя – винен сорт и орехи. 

Културата, която основно се отглежда е пшеница. Основни производители са юридическите 

лица и кооперации. Землището на с. Кипра основно се обработва от юридически лица, докато 

землището на с. Падина от физически лица. 

 

 

8.2.1 Растениевъдство 

 

Най-голям дял в обработваемата земя в общината имат нивите 98 %, следват ливадите и угари 

1,5 % и трайните насаждения, предимно лозя 0.5 %. Обработваемата земя на територията на 

Община Девня възлиза на 36 % от общата площ на общината. Този дял е важен показател за 

значителния поземлен потенциал на Община Девня за развитието на селското стопанство, 

особено в съчетание с благоприятните климатични и почвени условия. В структурата на 

обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, които за 2004 г. заемат 83% от 

обработваемата земя, следвани от техническите култури, зеленчуците и трайните насаждения. 

40%

28%

17%

11%

3%

;1%

пшеница ечемик слънчоглед царевица рапица люцерна
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Производството на пшеница представлява 40% от производството на зърнените култури. Тя е 

основната зърнена култура за изхранване на населението. Ечемика е втората по значение 

традиционна за общината култура. Тя представлява 17 % от площите засяти със зърнени 

култури. Като основната фуражна култура производството на ечемик е в тясна зависимост от 

броя на животните в общината. Пшеницата и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а 

напоследък са застъпени и нестандартни за общината производства на рапица, люцерна. 

Другата основна фуражна култура от значение за продуктивното животновъдство е царевицата. 

Засетите площи са 11 % от общата обработвана земя. От маслодайните технически култури в 

общината най-големи площи заема слънчогледа. Засети 28 % от общата обработвана земя. 

Наличието все още на складови бази, техника и традиции в зърнопроизводството е застъпено 

основно в кооперациите. 

Трайни насаждения заемат малък процент от обработваемата земя, предимно лозя. 

Най-големият проблем пред производителите от Община Девня е разрушената напоителна 

система, което е причина за спад в производството на плодове и зеленчуци. Възстановяването 

й изисква значителни инвестиции. 

 

8.3 Развитие на животновъдството в чувствителните сектори на територията на 

МИГ Девня – Аксаково 
 

Природо-климатичните условия на територията на МИГ Девня позволяват отглеждането на 

различни видове животни, което определя животновъдството като втори основен подотрасъл на 

селското стопанство на територията. Доброто зърнено и фуражно производство в полската част 

предопределят развитието на говедовъдството, свиневъдството, козевъдството и овцевъдство. 

Произведената животновъдна продукция е предимно за самозадоволяване. За преработката се 

изкупуват излишъците от фамилните стопанства, главно мляко и свинско месо. На сегашния 

етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е налице нарастване броя на 

пчелните семейства. 
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На фиг. 24 е представена таблица с основните видове животни от чувствителните сектори, 

които се отглеждат на територията на двете общини и динамиката в развитието им в периода 

2014-2016 г. по данни на ОДЗ Варна 

 

Отглеждани основни групи животни  

  

Община Аксаково 

 

Община Девня  

 

Видове животни 2014 г.  2015 г. 2016 г 2014 2015 2016 

Говеда и биволи – 

общо* 

1953 1798 1947 102 79 75 

в т.ч телета и 

малачета до 1 г.* 

367 305 282 18 13 10 

в т.ч. телета и 

малачета над 1 г. и 

под 2 г. за 

угояване* 

88 66 97 1 3 3 

в т.ч. телета и 

малачета над 1 г. за 

разплод и бременни 

юници* 

11 23 21 10 8   

в т.ч. крави – 

млечни* 

1128 1148 1288 70 26 24 

в т.ч. крави – 

месодайни* 

4 6 11 
   

в т.ч. биволици* 36 34 34 
   

Овце – общо 5591 5714 6086 509 773 871 
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в т.ч. овце – 

млечни* 

5293 5374 5757 390 608 719 

в т.ч. овце – 

месодайни* 

3 2 4 101 89 98 

Кози – общо 375 670 747 12 12 12 

в т.ч.  кози – 

майки* 

365 526 655 12 12 12 

в т.ч. кози – други* 10 144 92       

Свине – общо 35209 39615 41183       

в т.ч. свине – 

майки* 

2659 2691 3078       

в т.ч. свине – 

други* 

32550 36924 38104       

Птици – общо 164210 120640 123900 11816 32700 31 500 

в т.ч. кокошки - 

носачки 

81410 86420 86400       

в т.ч. гъски 90 100 120       

в т.ч. патици 73240 24840 30140       

в т.ч. пъдпъдъци 470 280 240       

в т.ч. бройлери 5000 5000 3000       

в т.ч. птици - други 

(фазани, яребици, 

токачки, петли) 

4000 4000 4000 11816 32700 31 500 

 

 

 

Пчелни семейства  2108 3290 3841 327 410 385 

Фиг. 26 
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 Видно от представената таблица на територията на община Аксаково се отглеждат 

значително по-голям брой животни, което се обуславя както от нейния размер, така и от 

характера на производство. Община  Аксаково развива повече земеделски дейности, а 

наличието на големи предприятия в структуро- определящи отрасли на икономиката на 

територията на община Девня предполагат развитието на неземеделски дейности от 

МСП. Отглеждането на животни на територията на община Девня е основно с цел лично 

ползване, като на практика на територията на общината не се отглеждат свине 

 Броят на отглежданите животни за трите анализирани години като цяло се запазва и не 

се наблюдават някакви значими колебания.  

Графиката на фиг.27 е илюстрация на направения извод. 

 

 

Фиг.27 

 

Общият брой на отглежданите животни от чувствителните сектори на територията на МИГ 

Девня-Аксаково е илюстриран на фиг. 28. 
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Фиг. 28 

 

 

8.4. Отглеждане на медицински и ароматни култури на територията на МИГ Девня – 

Аксаково 

 

На територията на МИГ Девня-Аксаково има само една регистрирана компания - 

ЕКОБИОТЕХПРОДУКТ ООД, която притежава дестилерия и се занимава с производството на 

етерични масла и суровини за индустрията.  

По материали, издадени от Главна дирекция „Методология на стопанските дейности” на 

Централния кооперативен съюз, регионът на Варненска област е изключително подходящ за 

отглеждането на лавандула, маточина и резене. 

Лавандула 

Производството на лавандула бележи значителен ръст. Площите с лавандула се утроиха за девет 

години, достигайки 9600 ха през 2017 г. Само през тази година те нарастват с над 40%. 

Значителният ръст се дължи основно на разширяването на ареала за отглеждане на културата в 

Североизточна България. Областите Добрич и Варна отчитат двуцифрен среден годишен 

растеж след 2010 г. (в Добрич площите се удвояват през 2017 г.). Добруджа постепенно стана 

най-големият производствен регион в страната, задминавайки традиционните южни централни 

области. Перспективите за висока доходност привличат мнозина зърнопроизводители да 

включат отглеждането на лавандула в дейността си. Броят на стопанствата в бранша достига 

2022
6957

759

155400

4226

Говеда и биволи – общо*

Овце – общо

Кози – общо

Птици – общо

Пчелни семейства 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

1600 – четири пъти повече от 2009 г. Лавандулата дава определени възможности за устойчив 

бизнес също за малки и средни стопанства. С навлизането на повече играчи в бизнеса, 

тенденцията е средният размер на стопанствата да намалява, доближавайки 6 ха през 2017 г. 

Нарастващият интерес е причина за недостиг на посадъчен материал в някои години. Според 

бранша, регистрираните разсадници са в състояние да осигурят засаждането на около 1000 ха 

годишно. Само в област Добрич около 1700 ха насаждения са били създадени през есента на 

2016 г. Този внушителен ръст без съмнение е бил възможен с използването на резници от други 

производствени площи. Използването на случаен посадъчен материал често води до полета с 

различен сортов състав, което от своя страна е следвано от неравномерен цъфтеж и по-ниски 

добиви. 

 

Маточина 

Популярността на маточината нарасна значително през последните 2-3 години. Площите ѝ 

растат 2,5 пъти само между 2015 и 2016 г. и се удвояват отново през 2017 г., надхвърляйки 2000 

ха. Бумът е следствие от продължителния спад в цените на зърното, който принуди някои 

земеделци да диверсифицират културите си в търсене на по-добра доходност, както и от 

твърденията, че маточината може да донесе „бързи пари“. Ръстът в площите е почти изцяло 

съсредоточен в област Добрич и област Варна, където повече от 60 стопани са декларирали 

отглеждането ѝ за първи път през 2016 г. (тя почти не се е отглеждала в региона преди това). 

Други около 90 са се присъединили през 2017 г. Бързият растеж превръща двете области в 

производител №1 в страната с 42% от всички площи.  

Цените за износ на масло от маточина са стабилни през последните три години – 2000 евро/кг. 

(+/-10%). На вътрешния пазар търговците са изкупували маслото на ниво около 3000 лв. през 

2015 г. и между 3300-3900 лв./кг. през 2016 г. През 2017 г. изкупните цени стартираха в 

диапазона 3200-3800 лв./кг., но с развитието на кампанията и запълването на няколко големи 

поръчки за износ спаднаха значително. Основни купувачи на вътрешния пазар са Galen – N, Alta 

Oils и Esseterre България.  

Лайка 
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Лайката е друга етерично-маслена култура, чието производство е в период на бурен ръст. Тя се 

използва масово и като билка в сухо състояние. През 2016 г., след няколко години на 

относително стабилни площи, насажденията от лайка растат близо три пъти. Интересът към 

културата продължава и площите се увеличават с нови 80% през 2017 г., надминавайки 1100 ха, 

обработвани в около 120 стопанства. 

Насажденията в Добричко  и Варненска област  се увеличават седем пъти през 2017 г., 

превръщайки региона във втория най-голям производител.  

Успешният бизнес модел при лайката изглежда базиран на индустриалното производство – поне 

30 ха площи, собствена техника, както и собствена инсталация за изваряване (с обем поне 5-6 

куб. м.) 

Резене 

Резенето е сред индустриално отглежданите етерично-маслени култури с интензивен ръст в 

площите. Те достигат 3400 ха през 2016 г. – близо три пъти повече от 2013 г. (тогава за първи 

път ДФЗ съобщава отделни данни за културата). Тенденцията продължава и през 2017 г., когато 

резене се отглежда на още 1570 ха (46% ръст на годишна база). Производството е 

концентрирано почти изцяло в Североизточна България – 77% от всички площи. Всички 

основни производствени райони отчитат двуцифрен или трицифрен ръст през последните 

години. 

Варна, Русе и Силистра са районите с най-големи стопанства. 

Трябва да се отбележи, че основната част от площите са заети с многогодишно резене, като 

продукцията се реализира под формата на семена (особено биологични) или подправка. Цената 

за износ на българско масло от сладко резене е около $150/кг. 

На територията на област Варна и съседната област Добрич работят дестилерии – 4 в област 

Варна и 23 в област Добрич, които основно извличат масло от лавандула, резене и маточина. 

Наличието на дестилерии в непосредствена близост до територията на МИГ Девня – Аксаково 

са предпоставка за реализиране на продукцията и възможност за земеделските стопани от 

региона да се ориентират към отглеждането на такъв вид култури, още повече, че финансовата 
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помощ по мерките от ПРСР и ВОМР е насочена към чувствителните сектори, към които попада 

и отглеждането на медицински и ароматни култури  

 

8.5. Отглеждане на десертни сортове грозде на територията на МИГ Девня – Аксаково 

 

Като цяло на територията на МИГ Девня – Аксаково няма насаждения от десертни сортове 

грозде със стопанско значение. Малкото по обем производство на територията на община 

Аксаково основно е за задоволяване на лични нужди. 

Винарска изба „Варна“, която се намира на територията на МИГ отглежда основно винени 

сортове грозде, което е предопределено от вида вина – сухи, основно бели, които се 

произвеждат от компанията.  

 

 

 

 

 

8.6  Юридическа структура на земеделските стопанства и производители на МИГ  

 

Общият брой на регистрираните земеделски производители на територията на МИГ Девня-

Аксаково по реда на  Наредба № 3/1999 г., към 31.12.2016 г. по данни на ОДЗ Варна е  214 бр.. 
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Фиг. 29 

 На територията на МИГ Девня-Аксаково основно преобладават физическите лица – 

земеделски производители. Това е следствие от обема на стопанствата и тяхната 

раздробеност.  

 Към момента земеделските стопани не проявяват интерес към коопериране, като тази 

форма е една сериозна възможност както за получаване на по-висок процент БФП от 

ПРСР на национално и местно ниво, така и за увеличаване на общия обем произведена 

продукция и най-вече възможността й за реализация на територията на областта. 

 

 

 

 

 

9. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СЕКТОРИ 

На територията на МИГ Девня –Аксаково основно е развито зърнопроизводството.  

1 0 1 0 1 0

1
3

3

1
2

3

1
0

3

1
9

2

1
6

2

1
7

2

7 4 7 4 7 4

1
0

1

8

0

1
0

0

1
0

3

3
2

1
2

4

3
6

1
2

5

3
5

А К С А К О В О Д Е В Н Я А К С А К О В О Д Е В Н Я А К С А К О В О Д Е В Н Я

2 0 1 4  Г .  2 0 1 5  Г . 2 0 1 6  Г .

СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2016 Г, 

СЪГЛАСНО ПРАВНАТА ИМ ФОРМА

АД ЕТ ЕООД Кооперация ООД Физическо лице



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

 

Факторите, които ограничават производството на плодове и зеленчуци, на територията на 

МИГ Девня – Аксаково, основно са следните: 

 Проблемът с напояването е лимитиращ фактор за развитието на 

зеленчукопроизводството. Разрушените поливни канали, скъпата вода, недостатъчната 

поливна техника прави отглеждането на зеленчуците неефективно, тъй като средните 

добиви са  ниски; 

 Силна зависимост на производството на плодове и зеленчуци от климатичните условия; 

 неблагоприятна тенденция в демографската структура на населението – напускащи 

страната или територията на МИГ, намаляваща раждаемост, отрицателен естествен 

прираст и др.; 

 висока концентрация на населението в големия близък град - Варна 

 висока средна възраст на работната ръка. Заетите в производството на плодове и 

зеленчуци, на възраст над 55 години, са над 50% ; 

 сравнително ниска степен на механизация и ниска производителност на труда; 

 нисък  обществен престиж и ниската доходност на заетите с производство на плодове 

и зеленчуци водят до отлив на работна ръка от сектора; 

 силна раздробеност на обработваемата земя; 

 нагласата, а оттам и действията на дребните производители. Голяма част от тях 

възприемат дейността си като поминък или допълнителен източник на доходи, което 

ги доближава до нестоковите стопанства; 

 липсата на плановост, характерна за едрите стопанства. Дребните производители, 

които преобладават на територията произвеждат, без да имат договори за реализация и 

да правят сериозни пазарни проучвания 

Независимо, че производството на плодове на територията на МИГ се развива значително 

по-добре от производството на зеленчуци, и пред този подсектор са налице проблеми: 

• Остаряване на съществуващите насаждения и липса на финансов ресурс за създаване 

на нови; 

• Ниски средни добиви, намаляване на търсенето на плодове за преработка; 

• Липса на трудови ресурси, особено при резитбите, прибирането и други. 
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На територията на МИГ Девня-Аксаково са идентифицирани редица проблеми, които 

ограничават развитието на животновъдството от чувствителните сектори: 

 Ниска обезпеченост на фермите със земя и пасища. Животновъдното стопанство не 

може да бъде рентабилно без собствено производство на необходимите  груби фуражи. 

По голяма част от фермите не разполагат с достатъчно земя. Липсата на собствено 

фуражопроизводство, както и ниските добиви, поради ликвидирането на възможността 

за поливно земеделие също оказват влияние. На територията на МИГ  най-

разпространено е по- ефективното производство на технически култури – използвани 

за производството на биодизел например.  Високите субсидии за зърнопроизводство в 

предходния програмен период , доведоха до намаляване на производството на фуражи 

и постоянно нарастване на цените им.  

 Липсата на собствени фуражни стопанства води до непълноценно хранене на животните. 

Непълноценното хранене на животните води до намаленото производство на сурово 

мляко, намаляване на сухото вещество и по-нисък рандеман на млякото, не позволява 

фенотипна раелизация на генетичния потенциал за продуктивност на животните и 

определяне на действителната им развъдна стойност. 

 Липса на квалифицирана работна ръка и увеличаване средната възраст на заетите в 

сектора. Животновъдните стопанства на територията на МИГ са основани на фамилна 

основа или разчитат на наемен труд. Наемните работници са с ниска квалификация, а 

тези с по-висока предпочитат работа в други европейски страни, където за същия труд 

получават в пъти по- високо заплащане. 

 Дребните и средни стопанства са с ниска степен на механизация, като 

производителността на труда е около 4 пъти по-ниска от общата за икономиката, което 

допълнително намалява доходите на заетите в сектора. 

 Липса на достатъчна инициативност за създаване на организации на производители, с 

цел подобряване на конкурентоспособността на пазара на животински продукти и 

повишаване на тяхното качество. 

 

Територията на МИГ Девня – Аксаково има потенциал за развитие на пчеларството. 

Стопаните могат да се възползват и от възможностите, които предоставя Националната 

програма за развитие на пчеларството.  
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Наличието на дестилерии на територията на област Варна и област Добрич са предпоставка 

за отглеждането на медицински и ароматни култури. Тези култури са алтернатива на 

зърнопроизводството на територията на региона, предвиди възможностите, които 

предоставя ПРСР и в частност СВОМ на МИГ Девня – Аксаково.  

 
 

10. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Чувствителните сектори на територията на МИГ Девня – Аксаково не са добре развити, като 

една от основните причини за това са приоритетите за подпомагане в предходния програмен 

период и в частност мерките за стимулиране на зърнопроизводството. 

Територията разполага с потенциал за тяхното развитие, в частност отглеждането на фуражи е 

предпоставка за развитие на животновъдството в чувствителните сектори, а близостта до 

големите летни курорти е стимул за отглеждането на плодове и зеленчуци. 

 

 

  10.1 Представяне на мерки от ВОМР за стимулиране развитието на 

чувствителните сектори 
 

Мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства 

  

Цели на 

мярката  

Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване 

развитието на продукти  от местен характер  

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на 

територията на МИГ „Девня –Аксаково“ 

Допустими 

получатели 

 

1. земеделски стопани; 

2. признати групи производители и признати организации на 

производители на земеделски продукти или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и 

организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции 

могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по 
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Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват 

най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на 

разпоредбите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.  

 

Допустими 

разходи:  

 

допустими дейности 

‐ внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване 

на наличните производствени материални и/или нематериални 

активи;  

‐ насърчаване на сътрудничеството с производителите и 

преработвателите на земеделски продукти;  

‐ опазване на компонентите на околната среда, включително с 

намаляване на вредните емисии и отпадъци; 

‐ повишаване на енергийната ефективност в земеделските 

стопанства;  

‐ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, 

ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия 

на производство;  

‐ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; 

или 

‐ осигуряване на възможностите за производство на биологични 

земеделски продукти 

‐ строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима 

собственост, използвана за земеделското производство, 

включително такава, използвана за опазване компонентите на 

околната среда; 

‐ закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или 

инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на земеделския производствен 

процес, включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими 
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за земеделските дейности на стопанството и подобряване на 

енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба 

на земеделска продукция; 

‐ създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, 

включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни 

дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи 

храсти и дървесни видове, използвани за производство на 

биоенергия; 

‐ закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и 

съответно оборудване, необходимо за производството на мед и 

други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, 

включително чрез финансов лизинг; 

‐ закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във 

връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения 

и други недвижими материални активи, предназначени за 

земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения; 

‐ закупуване на сгради, помещения и друга недвижима 

собственост, необходими за изпълнение на проекта, 

предназначени за земеделските производствени дейности на 

територията на МИГ-а 

 

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

2. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 10 на сто за: 

‐ проекти, представени от млади земеделски стопани; 

интегрирани проекти, включително и такива, свързани със 

сливания на организации на производителите; 

проекти за колективни инвестиции, представени от юридически 

лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани. 
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Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

 

  

Цели на 

мярката  

Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване 

развитието на продукти  от местен характер; 

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост на територията на МИГ „Девня –

Аксаково“ . 

Допустими 

получатели 

 

 земеделски стопани; 

 признати групи или организации на производители или 

такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване 

на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 

2020 г.; 

 еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1 и 2. 

 

Допустими 

разходи:  

 

 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи, свързани с производството и/или 

маркетинга, включително такива, използвани за опазване 

компонентите на околната среда; 

 закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или 

инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 

необходими за подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

 преработка, пакетиране, включително охлаждане, 

замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или 

продукцията; 

 производство на нови продукти, въвеждане на нови 

технологии и процеси; 
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 опазване компонентите на околната среда; 

  производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за собствените нужди на предприятието, 

включително чрез преработка на растителна и животинска 

първична и вторична биомаса; 

  подобряване на енергийната ефективност и за 

подобряване и контрол на качеството и безопасността на 

суровините и храните; 

 закупуване на земя, необходима за изпълнение на 

проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на 

сгради, помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за производствени дейности; 

 

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия 

 

11. ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ СЕКТОРИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

 

 

Територията на МИГ Девня-Аксаково разполага с потенциал за развитие на чувствителните 

сектори в земеделието. В Стратегията за ВОМР на МИГ Девня – Аксаково са предвидени 

адекватни мерки, за стимулиране на  инициативата на земеделските стопани  за разширяване 

към чувствителните сектори 

Използването на съвременна техника и технология изисква придобиването на голям обем 

специфични знания и по-нататъшната им трансформация в умения и навици. Повишаването на 

ефективността, продуктивността, а оттам и на конкурентноспособността е неразривно свързано 

с повишаване на знанията и компетентността на производителя. Разбира се, в основните 

операции в земеделието има много рутинни дейности, но всяка година изискванията нарастват 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

и производителите трябва да правят промени в агротехниката, сортовия състав и др. Те трябва 

да умеят да се приспособят към тези изисквания. 

Това означава, проучване на чужд опит, създаване на база данни от опита на членовете, 

съобразно с техните конкретни особености. Организирането на обучителни семинари, 

предоставянето на консултантски и информационни услуги, както и подборът на 

специализирани прояви и представяния на нови знания от сферата на интересите на 

земеделските производители, е важна част от дейността на МИГ. 

Североизточния район за планиране и в частност област Варна притежават необходимите 

климатични условия и предпоставки за производството на лечебни и ароматни растения, 

подправки и др. - лавандула, лайка, маточина и резене. Наличието на дестилерии на територията на 

МИГ и в областите Варна и Добрич са предпоставка за сигурно реализиране на произведената 

продукция. Това е алтернатива за преминаване от зърнопроизводство към отглеждане на лечебни и 

ароматни култури, предвид и възможностите, които предоставя ПРСР и ВОМР.  

 Ако усилията на стопаните се  обединят в група производители или регистрират организация на 

производителите, това ще повиши тяхната конкурентоспособност, като им осигури възможност за  

намиране на нови пазари и извършване на инвестиции както в техника за обработка и прибиране на 

медицинските и ароматни култури, така и за обработката и продажбата им както на чай, така и като 

суровина за фармацията при по-висока степен на готовност и по-добра цена. Това ще допринесе за 

увеличаване на заетостта и създаване на нови работни места в общността. Отглеждането на 

медицински и ароматни  растения и подправки е с голям потенциал за развитие на територията на 

МИГ. Ако по-голям брой хора се насочат към това производство и то по метода на био 

производство, може значително да се намали процента на безработните, да се повиши дохода и 

жизненото равнище на населението в района.  

Съществуват възможности при инициатива от страна на местната общност чрез СВОМР да се 

направи малко производство за пакетиране на чайове и подправки, което не изисква големи 

инвестиции. Има потенциал и за изграждане на втора малка дестилерия за извличане на 

етерични масла.  

Близостта до големите Черноморски курорти е гаранция за реализиране на както на този вид 

продукти, така и на плодове и зеленчуци от чувствителните сектори и производството на пчелен 

мед. Пчеларската дейност изисква сравнително малък финансов ресурс, опрашването на 

пчелите  е ключова предпоставка за развитието на земеделските сектори на територията, като в 
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същото време може да се произвежда освен пчелен мед и други продукти -  восък, пчелен 

прашец, тинктури и др. които са атрактивни и бързооборотни.  

За да се възродят или развият като нови дейности на територията на МИГ Девня-Аксаково 

зеленчукопроизвоството и овощарството, различните форми на консервиране на плодове и 

зеленчуци, разширяване на пчелините и създаване на нови пчелни стопанства е необходимо: 

 разработване на алтернативни методи за напояване, които биха били възможни само с 

подкрепата на общинските власти и бързо одобрение на проектите, съгласуване с 

басейнова дирекция и разрешения за строеж, там където е необходимо:  

 осигуряване на консултантска и образователна помощ за подготовка на проектите, 

обучение на кадрите и специалистите относно – отглеждането  по конвенционален и 

биологичен метод на плодове и зеленчуци 

 изграждане и експлоатация на оранжерии за производство на зеленчуци и т.н. 

Производството на фуражи на територията на МИГ е предпоставка за развитие на 

животновъдството от чувствителните сектори. С потенциал за развитие са стопанствата, 

произвеждащи мляко от биволи, кози и крави, а за стопанствата, не отговарящи на изискванията – 

поетапна подмяна на породите млечни животни  с месодайни породи  
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