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Въведение  

 

Спукването на балона с прекалено завишените цени на американските недвижими 
имоти между 2007 и 2008 г. бележи началото на изключително дълбока финансова 
криза, която се разраства на световно равнище и води до рецесия на световната 
икономика. Понастоящем можем със сигурност да кажем, че влошаването на 
международната макроикономическа рамка се характеризира с мащаби и 
продължителност, непознати от 1929 г. насам. 
Поради това настоящата икономическа и финансова криза води до нарушаване на 
редица параметри на Общата селскостопанска политика (ОСП): 

-  На първо място, трябва да се отчита въздействието на рецесията върху развитието 
на пазарите на селскостопански суровини, и по-конкретно върху търсенето на 
хранителни продукти в световен мащаб. В този контекст можем вече да 
констатираме, че кризата сложи край на изкуственото завишаване на цените на 
суровините, което беше регистрирано в периода 2006-2008 г. и понастоящем 
международните цени на селскостопанските и хранителните продукти вече спаднаха 
до нивата отпреди 2006 г.  

-  Кризата оказва въздействие също и върху производствените структури, развитието 
на доходите и цените на селскостопанското производство, което повишава 
значението на стабилизиращата роля на помощите, отпускани в рамките на ОСП.  

-  На последно място, съществува въздействие (асиметрично, но глобално) върху 
публичните финанси както за бюджета на Общността (на равнище собствени 
средства и разходи), така и за националните бюджети. Това въздействие може дори 
да наложи преразглеждане на действащите многогодишни финансови перспективи 
(за периода 2007-2013 г.) и да наложи тежки условия на преговорите по 
следващата финансова рамка на Съюза. Като се има предвид тежестта на ОСП в 
бюджета на Общността, можем да очакваме значителни последици за равнището на 
разходите, които ще бъдат одобрени за селското стопанство в бъдеще. Още повече 
като се има предвид, че увеличаването на държавния дълг и вече поетите 
ангажименти за разходи на национално равнище за справяне с икономическата и 
банковата криза отслабват възможностите на държавите да участват във 
финансирането.  

 

Отправната точка: скокът на цените на хранителните продукти 
през периода 2006-2008 г. 

 

В продължение на тридесет години цените на хранителните продукти в Европа и по 
света намаляха реално. От 2006 г. до средата на 2008 г. цените на голяма част от 
хранителни продукти отбелязаха скок, който преобърна тази тенденция (ТАБЛИЦА 2). 
Това увеличение на световните цени засегна едновременно редица основни продукти: 
растителните масла, зърнените култури (включително ориз), млечните продукти и 
някои видове месо. За европейските потребители последиците от повишаването на 
цените се задълбочиха поради едновременното повишаване на цените на енергията.  
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За това явление допринесоха множество фактори, някои от тях структурни, други -  
конюнктурни, в някои случаи свързани с предлагането, а в други - по-скоро с 
търсенето. Но в количествено отношение е трудно да се определи точният им дял, като 
се има предвид, че приносът на всеки фактор за повишаването на цените варира в 
зависимост от продукта и региона.  

 

 

TАБЛИЦА 1 

Развитие на цените на суровините (селскостопански и неселскостопански) по 
текущи цени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Haniotis, T. (Европейска комисия, ГД "Земеделие и развитие на селските райони"), 
януари 2009 г. 

По текущи цени
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Източник: Световната банка, януари 2009г.

Селско стопанство Храни Енергия Торове Метали/минерали
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ТАБЛИЦА 2: Развитие на хранителните суровини през периода 2008—2009 г. 

(По постоянни цени за периода 2000—2004 г.= 100) 

 
Източник: FAO (Food Price Indices). Февруари 2009 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/) 

 

Сред по-важните фактори, на които се дължи това развитие, следва да споменем: 

-  Засилването на взаимодействието между различните пазари на селскостопански 
продукти (по-конкретно зърнени култури, маслодайни култури и продукти от 
животновъдството), което се дължи на демографския растеж, високите равнища на 
икономически растеж, процесът на урбанизация и промяната на хранителните 
навици, регистрирана в редица нововъзникващи икономики (като Китай, Бразилия 
или Индия). Съчетанието на всички тези фактори води до постоянно увеличаване на 
търсенето на продукти от първа необходимост и храни с по-голяма добавена 
стойност (като месните и млечни продукти, които допринасят и за стимулиране на 
търсенето на фуражно зърно). 

-  Засилването на взаимодействието между пазарите на селскостопански продукти и 
другите пазари, като тези на изкопаемите горива, биогоривата и финансовите 
инструменти, се отразява не само върху производствените цени на 
селскостопанските продукти, но и върху търсенето на тези продукти. В 
действителност увеличаването на цените на енергията оказва по-голямо 
въздействие върху крайните цени на хранителните продукти, отколкото 
увеличаването на цените на селскостопанските продукти. То засяга по-пряко и 
цените на хранителните продукти, като оскъпява вложените материали, като 
торове, пестициди и горива, както и като увеличава цените за преработка и 
транспорт (food miles). В този контекст на повишени цени на енергията, появата на 
биогорива, водеща до нови търговски възможности за селскостопанските продукти, 
също оказа влияние върху търсенето на хранителни продукти. Накрая, еволюцията 
на финансовите пазари също изигра важна роля. Обезценяването на американския 
долар по отношение на много валути, както и големите парични потоци и 
спекулацията на финансовите пазари на суровини допринесоха за увеличаване на 
цените на селскостопанските продукти.    

-  Забавеното увеличение на добива на зърнени храни и постепенното намаляване на 
световните запаси от средата на 90-те години са други фактори, свързани с 
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предлагането, които силно повлияха на световните пазари. Тази ситуация се влоши 
поради климатичните условия през 2005 и 2006 г., които доведоха до изключително 
лоши реколти в много от големите страни производителки и износителки 
(Австралия, Северна Америка, Украйна, Европейския съюз). Вследствие на 
промените в селскостопанските политики, приложени след подписването на 
споразуменията от Уругвайския кръг от преговори в рамките на СТО, световните 
запаси достигнаха до най-ниското си равнище от 25 години. В този контекст 
регистрираното голямо увеличение на цените не можа да бъде смекчено от мерки по 
пускане на пазара на складирани стоки.      

-  Накрая трябва да посочим, че предвид увеличението на цените някои страни 
износителки приложиха рестриктивни политики на износ, с цел да се избегне 
недостигът на вътрешния пазар. Индия предприе мерки, насочени към забрана на 
износа, Виетнам, Тайланд и Китай ограничиха износа на ориз, Казахстан забрани 
износа на жито, Аржентина наложи такси върху целия селскостопански износ и 
накрая, Индонезия също въведе такси върху износа на палмово масло. Тези 
търговски практики доведоха до нарастване на нестабилността на световните цени. 
Въпреки че частта от световното производство, която достига до световните пазари 
на селскостопански продукти, остава сравнително скромна (16% от производството 
на жито, 8% за млечните продукти, 7% за ориза), тя произхожда от все по-
ограничен брой страни износителки, които чрез произвежданите от тях реколти 
и/или търговските си решения налагат тежки условия по отношение на 
международните цени.  

Въз основа на това редица проучвания достигнаха до заключението, че факторите, 
свързани с предлагането, са оказали по-голямо въздействие върху цените от 
увеличаването на търсенето. Освен това разликата в цените, която се наблюдава по 
отношение на предишни периоди, наведе някои анализатори на мисълта, че 
дългосрочният спад на реалните цени вече е достигнал до най-ниското си равнище, 
което би означавало структурна промяна на пазарите на селскостопански продукти. Но 
избухналата през 2008 г. рецесия ни показа, че тези оценки са били много погрешни. 

 

Въздействие на рецесията върху пазарите на селскостопански 
продукти 

 

Тенденцията към увеличаване на цените на селскостопанските продукти, регистрирана 
от 2006 г., пое обратна посока от средата на 2008 г.  Цените на растителните масла, 
маслодайните и зърнените култури започнаха да бележат постоянен спад от юни 
2008 г. (ТАБЛИЦА 2). От юли се наблюдава същото развитие при млечните продукти 
или в по-малка степен, от август, при захарта (ТАБЛИЦА 2). От своя страна, месото 
претърпя развитие на цените, характеризиращо се с по-малка нестабилност, което се 
дължи на слабата му зависимост от световните пазари. 
От всички анализи става ясно, че през последните месеци няколко фактора, свързани 
с увеличението на цените на хранителните продукти, постепенно бяха 
неутрализирани. Става въпрос по-конкретно за конюнктурни фактори, като 
недостатъчното предлагане, свързано с климатичните условия. Завръщането към 
нормалните равнища на реколта в няколко страни производителки веднага смекчи 
напрежението на пазарите на селскостопански продукти. От друга страна, 
увеличаването на производствените площи като реакция от страна на земеделските 
производители на повишаването на цените също допринесе за задоволяване на 
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търсенето на зърнени и маслодайни култури. Накрая, смекчаването на ограниченията, 
наложени върху търговията от няколко страни производителки, също се отрази върху 
намаляването на цените на селскостопанските продукти.  
Освен това финансовата криза елиминира паричните потоци, налични на пазарите на 
вторични продукти, свързани с пазарите на селскостопански продукти.  Следователно 
спекулата на фючърсните пазари, която, както вече беше посочено, представляваше 
един от факторите за повишаването на цените на селскостопанските продукти, 
изчезна. Наред с това, в момента в американския Конгрес тече подготовка по 
законодателните проекти, имащи за цел да засилят регулирането на фючърсните 
пазари. Комисията за търговия със стокови фючърси (Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC)), която досега беше първата организация, отговорна за контрола на 
пазарите на суровини в Чикаго, рискува да загуби регулаторния си монопол в полза на 
Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) на САЩ. 
Но изчезването на няколко временни фактора не е достатъчно, за да обясни промяната 
в тенденцията на международните курсове на суровините като цяло, и на 
селскостопанските продукти, в частност (ТАБЛИЦИ 1 и 2). Ако конюнктурните фактори 
предизвикаха или ускориха промените в тенденцията от периода 2006-2008 г., 
структурните фактори остават основната причина за тях. В този контекст забавянето 
на световната икономика се превръща в основен фактор, обясняващ завръщането на 
дисбаланса между предлагането и търсенето на суровини на глобално равнище и  
внезапния спад на цените, регистриран от средата на 2008 г. 
В действителност рецесията, последвала финансовата криза, се отразява на растежа 
на БВП на световно равнище. Следователно тя стои в основата на рязкото спадане на 
цените на енергията, регистрирано от май 2008 г. (ТАБЛИЦА 1). Въпреки че 
намаляването на цените на петрола води след себе си намаляване на разходите за 
производство на селскостопански продукти (напр. торове - ТАБЛИЦА 1), за преработка 
и транспорт, то поставя под въпрос и мерките по замяна на изкопаемите горива с 
биогорива, и вследствие на това - забавя допълнителното търсене на селскостопански 
продукти за енергийни цели.   
Успоредно с намаляването на цените на енергията, рецесията предизвика стагнация на 
световната консумация на храни и на международната търговия със селскостопански 
продукти.  Тези два фактора предизвикаха завръщането на нестабилността на 
пазарите на селскостопански продукти (предлагане/търсене) и те обясняват също 
защо цените на хранителните продукти се върнаха на равнището си отпреди 2006 г. 
(ТАБЛИЦИ 1 и 2). Освен това въздействието на кризата върху цените със сигурност се 
засили от  нееластичността, свързана с предлагането и търсенето на нетрайни 
селскостопански продукти: селскостопанското производство има сезонен характер, 
което винаги налага разминаване между сигналите на пазара и отговора на 
производителите.  
Следва да се отбележи, че въпреки рецесията, която засяга всички държави от Г-20 
(които представляват 90% от световния БВП), окончателното въздействие върху 
глобалното търсене на хранителни продукти ще зависи от приноса на всяка държава 
към производството и търговията със земеделски продукти. В момента изглежда 
очевидно, че консумацията на Китай и Индия, както и делът им в световната търговия 
ще пострадат в краткосрочен план. Но в дългосрочен план остават съмнения, дължащи 
се най-вече на тенденциите, свързани с вътрешното търсене вследствие на мерките за 
стимулиране, предприети от техните правителства.  Да не забравяме демографския 
растеж на тези две страни, както и позицията им на нетен вносител на 
селскостопански продукти на световно равнище.      
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На този етап могат да бъдат направени няколко заключения. На първо място рецесията 
потвърди систематичната нестабилност на цените на селскостопанските продукти.  
Вероятното намаляване на митническите тарифи, предвидено в контекста на кръга от 
преговори в Доха, в бъдеще ще задълбочи рецесията. Освен това анализите относно 
изменението на климата подсказват, че необичайните климатични условия вероятно 
ще се засилят, което би могло да направи производството, което е силно 
концентрирано в няколко региона на планетата, още по-неустойчиво поради 
постоянния производствен дефицит. Освен това, рецесията потвърди засилващата се 
взаимозависимост между цените на основни селскостопански продукти (по-конкретно 
на царевицата) и цените на енергията.   Въпреки че понастоящем е невъзможно да се 
предвиди продължителността на настоящата криза, трябва да очакваме цените на 
селскостопанските продукти да се повишат, паралелно с цените на петрола. Все пак 
твърде малко вероятно е те отново да достигнат рекордните равнища от периода 2006-
2008 г.     
 

ОСП, изправена пред нестабилността на пазарите на 
селскостопански продукти и нестабилността на цените 

 

Системната нестабилност на пазарите на селскостопански продукти винаги е била в 
центъра на селскостопанските политики. В анализите се очертава широк консенсус 
относно запазването в бъдеще на колебанията в цените, което се дължи на: 

-  отварянето и глобализирането на пазарите, 

-  изменението на климата, което ще увеличи честотата и мащаба на природните 
бедствия, 

-  задълбочаването на здравните кризи и тяхното отражение върху пазарите. 

Изправена пред нестабилността на цените на селскостопанските продукти, ОСП винаги 
се е характеризирала с добре разработените си механизми за регулиране и 
управление на пазарите. Същността на тази система се изразява в обществена намеса, 
насочена към гарантиране от страна на обществените органи на минимална цена за 
продукцията на земеделските производители, в случай на криза.  

Последната реформа на ОСП, така нареченият „Преглед на състоянието на реформата 
на ОСП“ ("Health Check")(1) измени Регламент 1234/2007/ЕО (единна ОСП), като 
смекчи действащите режими за регулиране и контрол на предлагането. Например, 
намесата е количествено ограничена за маслото (30 000 тона), обезмасленото мляко 
на прах (109 000 т.) и житото (3 милиона тона); тя вече е премахната за свинското 
месо, ечемика и  соргото. Освен това, във връзка с развитието на биогоривата 
задължителното оставяне на земи под угар се премахва. Предвижда се също да се 
премахнат квотите за мляко до 2014-2015 г.  За да се постигне това постепенно, 
европейските квоти за мляко ще се увеличат с 1% годишно, считано от 2009 г. В 
крайна сметка се осигуряват нови инструменти с незадължителен характер за 
управление на рисковете, по-специално застраховка на реколтата и 
взаимоспомагателни здравни фондове (с равнище на съвместно финансиране, 
достигащо до 75%). 

Въпреки че държавната намеса остава вече като защитна мрежа за основната 
продукция в Общността, можем да се запитаме дали решенията на Съвета отговарят на 

                                                 
1  Регламенти (EО) 72 до 74/2009 и Решение 2009/61/EО (OВ L 30 от 31.1.2009 г.). 
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настоящите потребности на пазарите. За съжаление ЕС загуби капацитета и 
възможността си за съхранение на стратегически запаси, които биха могли да играят 
роля на амортизатор за намаляване на цените с оглед изменението на 
вътрешноевропейските курсове. Освен това, поради условията на производство и 
липсата на възможности за складиране в Русия и Украйна, произвежданите в тези 
държави зърнени култури могат масово да изместят производството на Общността и да 
увеличат вътрешния дисбаланс.  

Освен това, въпреки че се запазват някои режими на частно складиране (отнасящи се 
за зехтин, свински месо и др.) и на изтегляне на излишъците (плодове и зеленчуци, 
вино), ограничаването на кредитирането, което придружава финансовата криза в 
краткосрочен план, поставя под съмнение тяхната ефективност. Също така успехът на 
новите инструменти за управление на рисковете (застраховки и взаимоспомагателни 
фондове) до голяма степен ще бъде обусловен от влошаването на капацитета на 
държавите-членки за осигуряване на съвместно финансиране. Следва също да се 
отбележи, че прегледът на състоянието на реформата на ОСП не доведе до 
увеличаване на икономическата стабилност на земеделските производители от 
различните отрасли. Накрая следва да констатираме, че въпреки премахването на 
държавната намеса като решение на проблема, фючърсните пазари в Европа, които 
биха могли да я заменят, все още са в прекалено зародишна фаза.  

 

Въздействие на кризата върху европейското селско стопанство и 
ролята на помощите в рамките на ОСП 

 

Опитът от миналото показва, че рецесиите оказват силно въздействие върху приходите 
на земеделските производители, върху използването на производствените фактори и 
накрая те предизвикват преструктуриране на отраслите. На този етап е трудно да се 
оценят количествено тези последствия, които без съмнение ще бъдат твърде различни 
в зависимост от отрасъла (растениевъдство или животновъдство), от производствените 
и финансови възможности на стопанствата (и при всички случаи, от равнището на 
задлъжнялостта им). По отношение на преработените продукти можем вече да 
предвидим увеличение на търсенето от страна на потребителите на стоки без марка. 
Процесите на уедряване на стопанствата и кооперациите също ще се ускорят.  

Все пак, следва да бъде обърнато особено внимание на кризата на приходите от 
селското стопанство, която ще обхване редица отрасли и територии. От гледна точка 
на Общността, трябва да подчертаем неоспоримия ефект на стабилизиране на 
приходите, осигуряван чрез сумата от 40 милиарда евро, получавана ежегодно от 
европейските земеделски производители под формата на преки помощи (ТАБЛИЦА 3). 
Редица мерки, съществуващи в рамките на развитието на селските райони, също 
допринасят за разрешаването на проблема с приходите, независимо дали става 
въпрос, наред с другото, за мерки по възстановяване на селскостопанския и горския 
производствен ресурс, засегнат от природни бедствия, или за обезщетения за 
компенсация на районите в неблагоприятно положение и планинските райони. 

Без съмнение рецесията възвръща значението на стабилизиращата роля на помощите 
в рамките на ОСП, най-вече с оглед липсата на налични финансови средства и 
ограничаване на кредитирането. Следователно селскостопанските помощи (годишни, 
гарантирани и безвъзмездни) представляват за стопанствата финансова подкрепа от 
първостепенно значение. Освен това следва да се отчита фактът, че националните 
помощи, отпускани до момента в новите държави-членки, в допълнение към помощите 
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на Общността, могат драстично да намалеят в резултат на тежката финансова криза на 
публичните финанси, засегнала редица държави извън еврозоната.  

 

Въздействие на кризата върху многогодишната финансова рамка 
на ОСП 

 

Разходите за ОСП, отнесени към брутния вътрешен продукт на ЕС, постепенно 
намаляха. През 2008 г. те достигнаха 0,46 % (ТАБЛИЦА 3). Подкрепата за първия 
стълб представлява по-конкретно 0,35 % от БВП за периода 2007-2013 г. (ТАБЛИЦА 
3). Все пак, ако рецесията продължи, като се има предвид, че разходите за ОСП са 
фиксирани, делът им в рамките на БВП, който ще намалее, би могъл да стане  
значителен. Това би важало по-специално за някои нови държави-членки, в които 
делът на селското стопанство би могъл да се увеличи четирикратно, при положение, че 
той вече значително надвишава средното равнище за ЕС–27. 

Последната многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. беше одобрена 
през 2006 г (2). Мерките по регулиране на пазара и преките плащания (първи стълб на 
ОСП - ЕФГЗ) представляват 33,9% от общата сума на поетите задължения или 293,1 
милиарда евро за ЕС–27. Освен това, мерките за развитие на селските райони (втори 
стълб - ЕЗФРСР) представляват 8% или 69,7 милиарда евро (ТАБЛИЦА 3). 

Все пак, освен конкретните суми, отпуснати за развитие на селските райони, се 
предвижда прехвърляне на средства от първия към втория стълб чрез механизма на 
задължителна модулация, приложим спрямо преките помощи, получавани от 
земеделските производители в ЕС-15. Приложимият понастоящем процент на 
модулация (5 % от преките плащания над 5 000 евро за стопанство) беше увеличен 
при прегледа на състоянието на реформата на ОСП за 2008 г.: до 2012 г. този процент 
ще нарасне до 10 %. Допълнително намаление от 4 % ще се прилага спрямо 
плащанията, надвишаващи 300 000 евро годишно.  

Неотдавна европейският план за възстановяване на икономиката (PREE), одобрен на 
11 и 12 декември 2008 г. от Европейския съвет, предвиди допълнителни средства за 
ЕЗФРСР с оглед развитието на високоскоростен интернет в селските райони (един 
милиард евро) и справяне с новите предизвикателства пред политиката за развитие на 
селските райони, установени чрез прегледа на състоянието на реформата на ОСП (0,5 
милиарда евро) (3). Вследствие на това, многогодишната финансова рамка ще бъде 
променена чрез пренасочване на средствата (4). Следва обаче да се отбележи, че 
въпреки твърде ограничения обхват на PREE, в момента няколко държави-членки 
отхвърлят предложенията на Комисията (най-вече нетните вносители).  

Целите и разпределението на помощите в рамките на ОСП, както и ролята и разходите 
за механизмите за преодоляване на неустойчивостта на цените със сигурност ще се 
превърнат в основни теми на новата ОСП, която ще се прилага след 2013 г., с нови 
финансови перспективи. Като се има предвид, че е повече от вероятно след 2013 г. 
всички държави-членки да се сблъскат с трудности в областта на публичните финанси 
(поради бюджетен дефицит, публичен дълг, поети многогодишни ангажименти за 
разходи и т.н.), има голяма вероятност преговорите по новата многогодишна рамка на 
Съюза да бъдат много трудни, още повече че не е сигурно, че в този момент кризата 

                                                 
2  OВ C 139 от 14.6.2006 г., стр. 1, последно изменен с Решение 2008/29/EО (OВ L 6 от 10.1.2008 г.). 
3  COM (2009) 38 от 28.1.2009 г. 
4  COM (2008) 859 от 16.12.2008 г. 
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ще е приключила. Можем дори да очакваме свиването на БВП на Общността да доведе 
до силно намаляване на средствата, отпускани в рамките на ОСП, като се запази 
процент на БВП, който да бъде еднакъв или сходен с размера, предвиден за 2013 г. 
(0,39 %). От друга страна, тази финансова пропаст никога не би могла да бъде 
запълнена, ако държавите отхвърлят всяка мярка за съвместно финансиране на ОСП. 
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ТАБЛИЦА 3 
ОСП ВЪВ ФИНАНСОВАТА РАМКА ЗА 2007—2013 г. 
(В милиони евро по постоянни цени за 2004 г.) 

 

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 
ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

ОБЩО 

2007/

2013 
Г. 

A. Общо бюджетни кредити за 
поети задължения  

на ЕС-27, от които  

119.195 

(100%) 

121.971 123.019 123.518 124.018 125.496 127.044 

(100%) 

864.261

(100%) 

Б1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО - 
Пазарни политики и преки 
помощи, от които  
 

ЕС - 15 

 

ЕС - 12  (Нови държави-
членки) 

43.120 

(35,7%) 

 

39.928 

(33,0%) 

3.192 

(2,7%) 

42.697 

 

 

38.710 

 

3.987 

42.279 

 

 

37.723 

 

4.556 

41.864 

 

 

36.735 

 

5.129 

41.453 

 

 

35.775 

 

5.678 

41.047 

 

 

34.428 

 

6.219 

40.645 

(32,0%) 

 

33.826 

(26,6%) 

6.819 

(5,4%) 

293.105

(33,9%) 

 

257.535

(29,7%) 

35.580 

(4,1%) 

Б.2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО - 
Развитие на селските райони, 
от които  

ЕС -15 

 

ЕС - 12  (Нови държави-
членки) 

10.710 

(8,8%) 

---- 

 

---- 

 

10.447 

 

---- 

 

---- 

 

10.185 

 

---- 

 

---- 

9.955 

 

---- 

 

---- 

 

9.717 

 

---- 

 

---- 

 

9.483 

 

---- 

 

---- 

9.253 

 

---- 

 

---- 

69.750 

(8,0%) 

36.740 

(4,2%) 

33.010 

(3,8%) 

Б. ОБЩО ЗА СЕЛСКО 
СТОПАНСТВО  

(Б.1 + Б.2) 

53.830 

(44,5%) 

53.144 52.464 51.189 51.170 50.530 49.898 

(39,3%) 

362.855

(41,9%) 

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 
ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ   (A) 

В % ОТ БВП (ЕС - 27) 

 

1,10% 

 

1,08% 

 

1,07% 

 

1,04% 

 

1,03% 

 

1,02% 

 

1,01% 

 

1,048% 

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 
ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  В 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  (Б) В 

% ОТ БВП (ЕС - 27) 

 

0,49% 

 

0,47% 

 

0,46% 

 

0,43% 

 

0,42% 

 

0,41% 

 

0,39% 

 

0,44% 

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 
ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  В 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО  ПО 
ПЪРВИЯ СТЪЛБ   (Б.1) В % ОТ 

БВП 

(ЕС - 27) 

 

0,39% 

 

0,37% 

 

0,37% 

 

0,35% 

 

0,34% 

 

0,33% 

 

0,32% 

 

0,35% 

Източник: Разработка на автора въз основа на Решение 2008/29/ЕО (ОВ L 6 от 
10.1.2008 г.) и Решение 2006/493 (ОВ L 195 от 15.7.2006 г.) 




