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БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПАЗАРИ 

 
Изследването потвърждава, че липсата на достъпни и развити финансови 
пазари, осигуряващи необходимите финансови средства за производството на 
земеделски продукти и реализацията им на национални и международни пазари 
има отрицателно влияние върху финансовата стабилност на българските 
земеделски стопанства. Извършен е ретроспективен анализ на българските 
финансови земеделски пазари предвид важното им значение за постигане на 
устойчивост, жизненост и ликвидност на земеделските стопанства. 
Направени са предложения за усъвършенстване на тези пазари. 
JEL: O16; Q14 

 

Финансовите земеделски пазари включват институции като различните видове банки, 
агенции и фондове, предлагащи парични средства, а също и неинституционални 
обекти, които търсят или предлагат финансиране – домакинства в селските райони, 
земеделски производители и др. Те обхващат цялата съвкупност от връзки и 
взаимоотношения между продавачите и купувачите на финансови активи от области, 
генериращи финансови ресурси, към области с недостиг на такива ресурси – 
земеделските производители, домакинствата от селските райони и други, които се 
нуждаят от финансови средства. 

Финансовите земеделски пазари се различават от другите финансови пазари. 
Основните различия се проявяват в следните направления:3 

• недостатъчно развитие и изолираност на пазарите и свързани с тях институции; 

• наличие на множество рискове и сезонни колебания, в търсенето и предлагането 
на краткосрочни финансови ресурси, породени от сезонния процес на 
производството в земеделието; 

• по-малко или почти липсващи възможности за емитиране на сигурни ценни 
книжа, финансиращи земеделските производители, а също и ценни книги, 
служещи като залог; 

                                                            
1 Любомир Любенов е доц. д-р в Катедра “Маркетинг и туризъм”, Великотърновски 
университет “Св. Св. Кирил и Методий”, е-mail: llyubenov@uni-vt.bg. 
2 Анелия Любенова е д-р, е-mail: ALyubenova@abv.bg. 
3 Адаптирано по Маринов и др., 2001. 
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• високи разходите на институциите, търсещи фондове по привличането на 
спестяванията от по-слабо населените селски райони, които имат по-високи 
разходи за транзакции. 

Тези фактори, свързани с по-лошата инфраструктура, по-слабо развити комуникации 
и по-лоша интеграция с големи пазарни центрове, правят финансовите земеделски 
пазари носители на по-голям риск и по-малка доходност, поради което банките са по-
внимателни и предпазливи в обслужването им. Земеделските финансови пазари са 
обременени с по-голям риск и по-ниска доходност спрямо неземеделските. България, 
като страна с по-слабо развита пазарна икономика, предполага и по-голямо 
несъвършенство в пазарите на кредити, лизинг, застраховане и др. 

В България преобладават малките земеделски производители, които са по-малко 
склонни да поемат риск, спрямо по-големите и по-високо доходни. Пазарът на 
земеделска земя оказва значително влияние върху кредитния пазар, защото земята 
традиционно се използва като обезпечение за получаване на кредит. Поради това по-
малките земеделски производители по-рядко теглят кредити и по-рядко застраховат 
културите и животните. Освен това те имат и по-големи относителни разходи за 
достъп до пазарна информация, в сравнение с по-големите производители. 

Поради посочените специфики, механизмите за правителствена намеса на 
земеделските финансови пазари са насочени предимно в следните направления:4 

• осигуряване на макроикономическа стабилност и пазарно определяне на 
лихвените равнища; 

• осигуряване на ясна законодателна и регулативна рамка; 

• финансово подпомагане на земеделските производители; 

• подпомагане на развитието на селските райони; 

• дерегулиране на финансовия сектор и осигуряване на конкурентна среда, в която 
банките се конкурират за отпускане на кредити на земеделските производители и 
др.; 

• насърчаване на спестяванията от населението и стопанските субекти на селските 
райони; 

• подпомагане на изследванията и иновациите, развитието на управленски 
информационни системи, разпространение на информация, предоставяне на 
услуги и др.; 

• застраховане на земеделската продукция и предоставяне на кредитни гаранции; 

• подпомагане създаването на кредитни съюзи и земеделски кредитни кооперации; 

• ограничаване на урбанизационните процеси, обезкуражаващи развитието на 
селските райони и предизвикващи свиване на земеделските финансови пазари. 

                                                            
4 Адаптирано по Маринов и др., 2001. 
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Високата степен на взаимосвързаност между продуктовите и факторните пазари, 
свободното движение на капитали на националните и международните пазари, 
държавните политики – монетарни, фискални, аграрни и др., оказват съществено 
влияние върху функционирането на финансовите земеделски пазари. Затова липсата 
на достъпни и развити пазари, които да осигурят необходимите краткосрочни и 
дългосрочни финансови средства за производството на земеделски продукти и 
реализацията им на национални и международни пазари, ще оказва отрицателно 
влияние върху финансовата стабилност на земеделските стопанствата. 

 

Ретроспективен анализ на българските финансови агропазари 

Съобразно настъпилите промени в развитието на земеделските финансови пазари в 
България, може да се обособят три основни периода: 1-ви – от 1990 г. до въвеждането 
на валутен борд през 1997 г.; 2-ри – от 1997 г. до приемането ни в ЕС през 2007 год. и 
3-ти – след 2007 г. 

През първия период България се намира в макроикономическа нестабилност. Банките 
ограничават предлагането на кредити в земеделието и се насочват към по-доходни 
операции като сделки с държавни ценни книжа, валутни сделки и др. Това свива 
драстично земеделските финансови пазари – кредитни, застрахователни, лизингови и 
др. Относителният дял на дългосрочните кредити непрекъснато намалява, като най-
драстично е в края на този период. Кредитите насочени към земеделието са около 2-
3% от общите кредитни ресурси на страната (Петков, Вълчев, 2003). Банките нямат 
необходимия опит, квалифициран състав и инфраструктура за предлагане на 
специализирани земеделски кредити, а несъвършената правна уредба не гарантира 
техните вземания. Търсенето на финансови средства от земеделските производители 
е значително свито поради макроикономическа нестабилност, липса на ясни права на 
собственост върху земеделската земя, ниска рентабилност на земеделското 
производство, затруднена реализация на произведената продукция. 

Държавната намеса на земеделските финансови пазари в този период се 
характеризира с прилагането на различни форми на интервенции в кредитните 
пазари, като най-използваната форма са кредитните субсидии. От 1996 г. основният 
инструмент за държавна намеса в кредитните пазари става създадения в предходната 
година Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Основните направления, в които той 
осъществява дейността си, са субсидиране на основния лихвен процент5 за 
отпусканите от банките заеми за оборотни средства и кредитни субсидии6 за 
инвестиционни кредити. Други форми на интервенции прилагани от ДФЗ са преките 
субсидии на единица площ и форуърдните сделки. 

                                                            
5 Това субсидиране е покривало 50% от основната лихва за средствата, отпускани за 
производството на пшеница, царевица и слънчоглед. 
6 Срещу представени и одобрени инвестиционни проекти се е субсидирал лихвения процент, 
като земеделските производители са заплащали само 20% от него. 
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Земеделието е изложено на широк спектър от рискове, но въпреки това в периода от 
1991 до 2007 г. застрахователният пазар в България е свит, при наличието на 
предлагане от страна на застрахователните компании. Пазарът на лизинг започва да 
се формира в началото на 1997 г., тъй като тогава възникват и други лизингови 
организации освен „Булгарлизинг“, който в областта на земеделието има ограничена 
дейност.7 През 1999 г. в гр. Русе стартира Програма „Машинен лизинг“ по схемата и 
принципите на австрийското лизингово дружество BACA Leasing Gmbh Wien, 
финансирана от Федералното канцлерство на Република Австрия. По-късно 
програмата прераства във фирма Бизнес център Лизинг – Русе ООД, по която 
започват да се финансират и лизингови сделки в земеделието. 

Търговските банки и други фирми започват да предлагат лизингови услуги, като 
нетрадиционна форма на финансиране на земеделските стопанства. Размерът на 
отпусканите кредити за закупуване чрез лизинг е различен, като най-често 
максималните му размери достигат цената на закупувания актив. Срокът на лизинга 
варира от 2 до 10 години, като се отчитат експлоатационните особености на 
закупуваните средства за производство в земеделието. Лихвата на лизинговият 
кредит достига около 14-16% годишно, която за периода преди приемането ни в ЕС, е 
висока за малките земеделски стопанства. Задължителното застраховане и малкият 
гратисен период от 3 месеца до една година, също затрудняват по-малките 
стопанства. Гаранцията обикновено е залог на закупуваното имущество, а 
изискването за собствено участие е задължително и то варира от 20 до 30%. 

През втория период (1997-2007 г.) страната достига до макроикономическа 
стабилизация след въвеждането на валутен борд, което стимулира търсенето и 
предлагането на кредити, но въпреки това то остава свито и ограничено за 
агросектора, поради по-ниската му доходност и по-високия риск. Банките предлагат 
кредити на ограничен брой големи стопанства. За тях земеделието остава рисков 
сектор с ниска норма на рентабилност, неблагоприятна конюнктура на агропазарите, 
липса на подходящо земеделско имущество за кредитно обезпечение и недостиг на 
гаранции по предоставяните кредити. Поради тези проблеми ДФЗ започва да 
предоставя парични ресурси на търговските банки, с които те оперират, но рискът от 
непогасяване на кредитите остава за тяхна сметка. Основното препятствие за достъпа 
до парични ресурси остава кредитното обезпечение, което банките изискват от 
земеделските стопани. При покупката на земи за земеделски цели ДФЗ влиза в ролята 
на гарант по отпуснатите заеми, като изисква собствено участие най-малко от 10%. 
ДФЗ кредитира земеделските производители и директно със собствени парични 
ресурси, като рискът остава за сметка на фонда. 

От гледна точка на достъпа до кредити през този период, важно значение имат 
инвестиционните програми на ДФЗ. На земеделските производители се предоставят 
преференции като по-дълги срокове за погасяване на кредитите, гратисни периоди и 
по-ниски лихви. Средствата, които земеделските стопанства могат да ползват по 
инвестиционните програми на ДФЗ се отпускат за покупка на земеделска техника, 
племенни и продуктивни животни, за създаване на нови и възстановяване на 

                                                            
7 По въпроса вж.: Вълчев, Петков, 2006. 
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съществуващи трайни насаждения, за покупка на земеделски земи, за ново 
строителство, свързано с производството на растениевъдна и животновъдна 
продукция и др. Краткосрочното кредитиране се осъществява чрез целеви субсидии, 
преференциални кредити и целеви финансови линии. Фондът субсидира лихвата и 
някои разходи, като субсидиите винаги имат целеви характер. 

След приемането на Законът за подпомагане на земеделските производители през 
1998 г. ДФЗ осъществява смесено държавно и частно дългосрочно инвестиционно 
кредитиране; по програмите за закупуване на земеделска техника прилага условията 
на лизинговата сделка. При отделните варианти условията на сделката са различни, 
като при пряко кредитиране собственото участие е 30%, а 70% са кредит от фонда. 
Първоначалната вноска от 10% се прави веднага при сключване на договора с 
доставчика, а останалите 20% се заплащат разсрочено. Срокът на изплащане на нова 
техника е 4 години, а на рециклираната – 2 години. Гратисният период е 6 месеца, 
годишната лихва 6%. Обезпечението е залог на закупуваната техника. 

Друг важен източник за финансиране на земеделските стопанства през анализирания 
период е Специалната програма за присъединяване в областта на земеделието и 
селските райони (САПАРД), създадена през 1998 г. от Европейската комисия. 
Основната й цел е да подпомогне страните кандидатки за членство в ЕС, в усилията 
им да се адаптират към принципите и механизмите на Общата аграрна политика на 
съюза. За средствата по САПАРД земеделските стопани можеха да кандидатстват с 
проекти, които условно са разграничени на краткосрочни и дългосрочни. За всички 
инвестиционни проекти, от които се очакват приходи, собственото участие на 
земеделските стопани беше в размер на 50% от одобрените инвестиционни разходи. 
Останалите 50% се предоставяха под формата на субсидия, като 75% от нея се 
поемаше от ЕС, а останалите 25% от държавния бюджет, респективно от ДФЗ. За да 
се отговори на тези изисквания на програмата, фондът беше натоварен законодателно 
да изпълнява и ролята на разплащателна агенция по програма САПАРД.8 

През 2001 г. по проекта JOBS – „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“, който се 
изпълнява от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на 
Програмата на ООН за развитие (ПРООН) започват да функционират 24 агробизнес 
центъра, вкл. три информационни центъра и 11 бизнес инкубатора в общини с 
развито земеделско производство. За нуждите на малкия бизнес е разработена и се 
използва схема за финансов лизинг, която предлага улеснен достъп до финансови 
средства за закупуване на машини, съоръжения и оборудване на лизинг, вкл. и за 
нуждите на земеделието. 

По-малките по размер и доходи земеделски производители са потребители на малки 
по размер кредити – предимно за оборотни средства и по-рядко за инвестиционни 
цели. Те са нежелани от която и да е кредитна институция. Малките кредити не могат 
да покрият разходите по тяхното предоставяне и обслужване. Това наложи 
възстановяване в съвременна форма на земеделските кредитни кооперации, 
                                                            
8 Дирекция САПАРД към Държавен фонд Земеделие ще бъде закрита по проект на 
постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на фонда, предложен 
за одобрение на Министерски съвет., http://www.regal.bg, 26.01.2016. 
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подходящи да осигурят достъп до кредитни ресурси и на най-малките земеделски 
стопанства. Такива земеделски кредитни институции се изградиха под натиска на ЕС 
и с финансови средства по Програма ФАР. Тези кредитни институции и сравнително 
облекчените условия на кредитирането от тях е важна стъпка към разширяване 
достъпа на земеделските стопанства до финансови ресурси, но ограничените им 
възможности не позволяват покриване потребностите на отрасъла от кредитни 
средства. 

Програма ФАР на ЕС разглежда кредитните кооперации и взаимоспомагателните 
асоциации, като структури способни да отпускат кредити и да предлагат депозитни 
услуги. Тази схема се основава на помощи под формата на капитали, предназначени 
да увеличат капитала на кредитните кооперации и безвъзмездните средства, 
отпускани от ЕС и българското правителство за краткосрочно и средносрочно 
кредитиране на стопанствата и членовете на кооперациите. Кредитните кооперации и 
взаимоспомагателните асоциации имат собствена федерация и около 10 хиляди 
членове. Характерно за тези кооперации е навременното погасяване на отпуснатите 
кредити почти на 100%. Най-сериозният проблем с обезпечението им, е решен чрез 
системата на взаимни гаранции за кредитите в размер на 3 млн. лв. (Петков, Вълчев, 
2003). Тяхното развитие досега показва, че те не са, и не могат да бъдат главен 
конкурент на търговските банки в земеделското кредитиране. 

През третия период след приемането ни в ЕС се увеличават значително финансовите 
средства, които влизат в българското земеделие. През програмния период 2007-2013 
г. са изплатени 7.2 млрд. лв. за директни плащания и около 2.5 млрд. евро по 
програмата за развитие на селските райони, а за новия програмен период 2014-2020 г. 
са предвидени 7.7 млрд. евро – около 5.35 млрд. евро по схемите за директни 
плащания и близо 2.9 млрд. евро по мерките за развитие на селските райони.9 Това 
означава, че от приемането ни в ЕС всяка година в българското земеделие започват 
да постъпват над 1 млрд. лв. под формата на субсидии, финансирания и инвестиции. 
Това стимулира развитието не само на финансовите пазари в земеделието, но и много 
други свързани с тях. ДФЗ, като държавна институция позволи на земеделските 
стопанства да получат облекчени условия и достъп до кредитиране и субсидиране. 
Фондът продължи да субсидира, гарантира и рефинансира все повече заеми от 
търговските банки. По-лесните възможности и достъп до финансови ресурси, дадоха 
тласък на българското земеделие и то започна да се развива по-устойчиво. 

Общата тенденция в банковото кредитиране за агросектора, дори в периода на 
световна икономическа и финансова криза, остава възходяща. От приемането ни в ЕС 
броят на предоставяните от банките кредити за производители от агросектора се е 
удвоил, а ръстът в обема на отпуснатото финансиране е близо 170%. Към края на 
2014 г. данните на Българската народна банка (БНБ) показват свиване на банковите 
кредити за почти всички сегменти на бизнеса, като земеделието е едно от малките 
изключения.10 Делът му спрямо общото банково финансиране за бизнеса също 
трайно се увеличава през последните години. Ролята на банките в процеса на 

                                                            
9 http://www.mzh.government.bg, 2015; www.dfz.bg, 2015 и др. 
10 www.bnb.bg, 2015. 
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усвояване на големия финансов ресурс, който целогодишно се влива в земеделието 
става все по-важна, не само заради предоставянето на мостово финансиране, но и 
като консултанти при изготвянето на агропроекти. Банките искат да бъдат партньори 
със земеделските производители в този процес, а не просто източник на 
финансиране. 

През 2014 г. лизинговият пазар в България отчита увеличение на сключените 
лизингови сделки, нарастване на общия портфейл, ръст на активите на дружествата и 
свиване на необслужваните договори. Такова съчетание от положителни фактори на 
този пазар не е имало от края на 2008 г., когато той започва да намалява. С 1% се 
увеличава и портфейлът на сектора до 3.075 млрд. лв., а с 1.4% – активите на 
лизинговите компании до 4.039 млрд. лв., като броят им е 67 според регистъра на 
БНБ. Земеделската техника като вид актив, отдаван на лизинг заема 25.2% като дял 
от общия портфейл на лизинговите компании според данните на БНБ. 

Въпреки икономическото и финансовото укрепване на българските земеделски 
производители след приемането ни в ЕС и частичното поемане на разходите по 
много застрахователни полици от държавата, сключването на застраховки не се е 
превърнало в масова практика. Основните причини затова са, че държавата много 
често дотира и компенсира стопанствата чрез различни механизми – субсидии, 
целево финансиране и т.н., които убиват стимулите за застраховане. Затова 
земеделските производители не проявяват интерес към друг вид застраховки за 
земеделски култури освен задължителните, изисквани от ДФЗ, поради което този 
пазар е специфичен и малък. 

След 2010 г. българската държава въвежда схеми за подпомагане на застраховането 
на плодове, зеленчуци, грозде и пчеларство, като субсидира застрахователната 
премия. Проведено анкетно проучване през 2011 г. за отношението на земеделските 
стопанства в България към управлението на риска в земеделието общо, и в частност 
към застраховането показва (Лефевр, Николов и др., 2014), че застраховат предимно 
големите и печеливши стопанства, като следствие от съществуването на финансови 
ограничения за достъп до земеделско застраховане в страната. Смята се че, 
адаптирането на застрахователните премии към специфичните характеристики на 
земеделските стопанства, и по-специално към по-малките и с ограничени ресурси, 
могат да повишат равнището на застраховането. Субсидирането на застрахователната 
премия може да повиши желанието за застраховане, поради което политиките и 
институциите в тази сфера трябва да се насочат към стимулиране на пазарния 
сегмент от микро-, малки и слабо печеливши стопанства. 

Бюджетът за 2016 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на 
застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1.5 млн. 
лв., а общия бюджет за застраховане на земеделска продукция за целия период на 
действие на схемата (2015-2020 г.) е 21 млн. лв.,11 което прави по 3.5 млн. лв. на 
година. Целта на помощта е да се насърчат микро-, малки и средни земеделски 
стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за 

                                                            
11 http://www.dnevnik.bg, 26.02.2016. 
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доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни 
климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на 
застрахователна полица. Максималният размер на подпомагането, което може да 
получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната 
премия. През 2015 г. малко над 400 стопани са се възползвали от тази възможност. 

През 2016 г. 11 застрахователни компании предлагат специализирани продукти, 
разработени изцяло за нуждите на земеделието. Трудно е да се даде точна оценка за 
сумите, които инвестират земеделските производители в пазара на застраховане, 
защото информацията за продадените полици се групира по вид на риска, а не по вид 
на застрахования обект. Земеделските застраховки се отчитат в три класа общо 
застраховане – „Пожар и природни бедствия", „Други вреди на имуществото" или 
„Разни финансови загуби", като това зависи от характеристиките на застрахователния 
продукт, но всеки от тези класове обхваща най-различни застраховани обекти, а не 
само земеделска продукция. През 2015 г. по споменатите три вида риск са били 
сключени застрахователни полици на обща стойност 307 млн. лв. В сравнение с 2014 
г. това представлява 12% увеличение, което дава някаква представа за развитието на 
сектора,12 като се има предвид, че застраховането на земеделски продукти не се 
увеличава точно с толкова, а с по-малко. 

 

Пазари на оборотни финансови средства в земеделието13 

Равнището на обезпеченост с оборотни средства и тяхното рационално използване 
оказва пряко влияние върху ефективността на земеделското производство и 
подобряването на финансовото състояние на земеделските стопанства. Проблемът за 
достъпа, които осигуряват пазарите на оборотни средства е изключително актуален 
за развитие на българските земеделски стопанства в условията на международна и 
европейска интеграция. Достъпа до пазари на оборотни средства е бил значително 
свит за българските земеделски производители до приемането ни в ЕС. Успешното 
адаптиране на стопанствата към европейските и международните пазари и 
превръщането им в конкурентоспособни участници изисква финансова стабилност по 
отношение на ликвидността, което налага осигуряване на достъп до финансови 
пазари на оборотни средства. 

                                                            
12 Земеделие и бизнес, специално издание на вестник Капитал, април 2016. 
13 Днес пазарите на финансови средства в българското земеделие са доминирани от фондове на 
ЕС. Общата аграрна политика на Съюза дава известен превес на краткосрочното финансиране. 
За периода 2014-2020 г. по схемите за директни плащания са предвидени около 5.35 млрд. 
евро, което съставлява над 62% от общия финансов ресурс за България – 7.7 млрд. евро. По 
програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която обхваща пазарите на дългосрочни 
финансови средства са предвидени близо 2.9 млрд. евро, което е под 38%. Министерството на 
земеделието и храните обяви, че през 2016 г. ще отвори 16 мерки по ПРСР, но събирането, 
обработването и анализирането на значителна по количество информация за тези пазари, 
налага те да бъдат обект на отделно изследване. 
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Осигуряването на ликвидност е основна краткосрочна цел на земеделските 
стопанства, а тя е пряко свързана с възможностите за достъп до пазари на оборотни 
финансови средства. Всички земеделски производители в определени периоди 
изпитват остра нужда от ликвидни средства, защото имат големи постоянни разходи, 
непостоянни и несигурни приходи, водещи до отрицателни разлики, които изискват 
достъп до пазари за краткосрочно финансиране. Земеделските производители често 
са принудени да продават по цени, които не покриват направените разходи, което 
налага осигуряване на допълнителни оборотни финансови средства. При липсата им 
голяма част от стопанствата не могат да инвестират, да внедряват нови технологии, 
както и да стимулират развитието на нови земеделски производства. Това се отразява 
отрицателно на обращаемостта на оборотните средства, респ. и на ликвидността на 
земеделските стопанства. 

В България те се сблъскват с много сериозни проблеми при осигуряването на 
необходимите им оборотни средства. Това е продиктувано, от една страна, от 
обстоятелствата, че тези стопанства осъществяват дейността си в отрасъл, в който 
поради обективни природни дадености има забавена обращаемост на оборотните 
средства – различна в растениевъдството и животновъдството, но обективно 
съществуваща. Други сериозни проблеми са голямата междуфирмена задлъжнялост 
на национално и отраслово ниво, по-лошата инфраструктура, по-високият риск, по-
слабо развитите агропазари и т.н., които налагат необходимостта от по-големи по 
размер оборотни средства. Пазарите за оборотни финансови средства имат много 
важна роля и значение, защото чрез тях земеделските стопанства могат да постигнат 
по-добро и навременно изпълнение на технологичните процеси в земеделието, 
намаляване неравномерността на паричните постъпления, подобряване на 
обращаемостта и ликвидността. 

Продуктовите и факторните пазари могат да бъдат източник на оборотни средства за 
земеделските стопанства. Алтернативни източници за краткосрочното им 
финансиране в това отношение са: 

• безналичните пазари на складови записи, които осигуряват възможности за 
отпускане на краткосрочни банкови кредити срещу т.нар. складови записи за влог 
на зърно, издавани от лицензираните публични складове за влог на зърно, като 
вносителят на зърно в лицензираните публични складове може да ползва 
краткосрочен кредит от търговските банки срещу представени складови записи за 
влог на зърно – от 50 до 80% от стойността му. Тези пазари, като източник за 
краткосрочни финансови средства се използват сравнително слабо от българските 
земеделски производители; 

• форуърдните договори са друг начин за краткосрочно кредитиране. Стоковите 
борси могат да осигурят оборотни средства на земеделските стопанства на базата 
на форуърдни договори, при фиксирани цени, дати и количество на доставка и 
регламентирано предварително плащане, при което земеделските производители 
могат да получат предварително до 40% от стойността на договора. Форуърдните, 
фючърсните и опционните пазари у нас са в зародиш; 
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• сключването на договори за изкупуване на бъдещата продукция като продажби на 
„зелено“ и други, са източник на краткосрочно финансиране на земеделското 
производство, като в зависимост от степента на контрол от страна на купувача и 
правата за собственост върху продукцията, тази алтернатива може да бъде много 
близка до вертикалната интеграция. Земеделските стопанства, които прибягват до 
нея трябва да отчитат, че договарянето в земеделския отрасъл има както 
предимства, така и много рискове свързани с неспазване на законите, събирането 
на вземанията и други, които могат да генерират много допълнителни разходи, 
поради което се използват незначително; 

• доставчиците на входни ресурси (семена, торове, препарати, гориво-смазочни 
материали и др.) и големите купувачи на земеделска продукция – преработватели, 
търговци и др. Трябва да се има предвид, че техните възможностите за 
предоставяне на краткосрочно финансиране зависят както от финансовото им 
състояние, така и от възможността, те самите да ползват кредити от търговските 
банки. 

Източници на оборотни средства за краткосрочно финансиране на земеделските 
производители могат да бъдат и големи агрофирми, но основната част от тях имат 
ограничени възможности за краткосрочно кредитиране, защото те също изпитват 
недостиг на оборотни средства. Сдружаването на земеделските производители и 
вертикалната интеграция с преработвателните предприятия и търговците на едро и 
дребно, е друг начин за осигуряване на краткосрочни финансови ресурси.  Отчитайки 
сравнително ниската степен на коопериране и интегриране на земеделските 
производители, слаборазвитите продуктови и факторни пазари и голямата 
междуфирмена задлъжнялост в родния агробизнес, формират сравнително 
ограничени възможности за достъп до оборотни средства. 

Важна роля и значение за осигуряване на оборотни средства за земеделските 
производители има държавен фонд „Земеделие”, които отпуска субсидии, целеви 
финансови линии, стокови кредити и други, за регистрираните земеделски 
производители. Той се явява гарант и субсидира част от лихвата, застрахователните 
полици, направените и доказани разходи за производство и съхранение в 
лицензирани публични складове и др., предоставя възможности за достъп до широк 
спектър от оборотни средства на земеделските стопанства, без които те много трудно 
биха осъществявали дейностите от засяването до прибирането и съхраняването на 
продукцията. 

Българските земеделски производители може да използват една специфична 
алтернативна кредитна форма на финансиране и начин за осигуряване на оборотни 
средства в аванс като факторинга, предвид голямата междуфирмената задлъжнялост 
в агросектора. Продажбата на отложено плащане се превръща в практика, която става 
все по-популярна и предпочитана от купувачите както на международните, така и на 
националните финансови пазари. Чрез факторинга земеделските стопанства могат да 
решат редица проблеми, които възникват при отложено плащане, защото им 
позволява оборотно и гъвкаво финансиране, администриране на прехвърлени 
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вземания, събиране на вземания и поемане на кредитен риск при неплащане от 
страна на купувача. 

Факторингът се прилага в почти всички страни по света, като форма на 
нетрадиционно финансиране с все по-голяма популярност. Обемът на световния 
пазар за факторинг услуги нарастна през 2008 г. с 15% в сравненеие с 2007 г. и 
достигна до 1.3 трлн. евро. По данни около 44.5% от световния факторингов оборот 
принадлежи на факторинга без регрес, повече от 30 – на инвойс дискаунтинг, а 22% 
на факторинга с регрес. Повече от 71% от обема на факторинг операциите е 
концентриран в Европа, 12% – в страните от Америка, 16% – в Азиатско-
Тихоокенският регион и 1% – в Африка. Лидерството на световния факторинг пазар 
принадлежи на Великобритания (дял на факторингови операции около 13% от БВП) 
и САЩ. Сред големите европейски пазари за факторинг са Франция, Италия, 
Испания и Германия. 

В Европейския съюз факторингът съставлява средно от 7 до 8% от БВП. През 2011 г. 
делът на факторинг бизнеса в България като част от брутния вътрешен продукт на 
страната е бил 2.5%. В региона на Централна и Източна Европа той е много добре 
развит. Пилотните години за факторинга у нас са 2006 г. – обем на факторинговия 
пазар 35 млн. евро, а през 2007 г. – 300 млн. евро. През 2008 г. целият му оборот е 
450 млн. евро. В началото на финансовата криза през 2008 г. неговата роля нараства, 
като общия обем на факторинг пазара през 2009 г. е приблизително 510 млн. евро 
(Василева, Бъчварова, 2010), като причината за това се крие в по-ограниения достъп 
до банково кредитиране по време на криза. През посочената година предприятията 
проявяват предпочитания към факторинга без регрес, с цел получаване на кредитно 
покритие на вземанията си. Това показва, че в периоди на финансова криза 
вътрешния факторинг е доминиращ. 

В глобален план през 2010 г. има ръст в оборотите на факторинговите пазари от над 
28% спрямо 2009 г., като за България увеличението е с около 62% (Иванова, 2011, с. 
56). Това се дължи главно на факта, че факторинга осигурява снабдяване на 
предприятията с оборотни средства в необходимия момент срещу точно 
фиксирана цена – комисионна. Освен това той спомага за предпазване и защита на 
дадено предприятие срещу загуби от лоши кредити или задължения. Благодарение на 
тези и други свои особености, факторингът е не само предпочитана форма за 
финансиране дейността на предприятията, но е и обект на интерес от банкови и 
небанкови институции. 

Световната икономическа криза доведе до раздвижване на факторинговия пазар в 
България. Факторинговите дружества отчитат двуцифрен ръст на оборота, като по 
темп на растежа този пазар изпреварва банковия. За 2009 и 2010 г. във 
факторинговия пазар са се завъртели около 600 млн. лв. Наблюдава се развитие не 
само на международния факторинг, но и в България има ръст с 10% на оборотите от 
факторингови сделки (Иванова, 2010, с. 57). За съжаление на вътрешния факторингов 
пазар има ограничено присъствие на факторингови сделки в сектори, в които се 
работи на проектна основа – земеделие, строителство и туризъм. В други сектори, 
като текстилния, около 50% от предприятията използват факторингова услуга при 
износ. Факторингът е подходящ и за земеделски стопанства, защото подпомага 
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устойчивото им развитие дори и в нестабилна икономическа среда, когато те са 
здрави, добре работещи и знаещи как да управляват портфейла си. 

Тенденциите в България по отношение на факторинговия пазар показват, че всички 
банки в страната създадат факторингови отдели или отделни предприятия за 
факторингови сделки. Новите участници на този пазар (банкови или небанкови 
институции) са изправени пред предизвикателството да повишат информираността 
на клиентите за услугите, които предлагат. В условията на криза установените 
практики за забавяне на плащанията от страна на държавата към бизнеса, 
допълнително увеличиха междуфирмената задлъжнялост. Обемът на забавените 
плащания между фирмите в страната се е увеличил с 54% за 2009 г., като близо 70% 
от сделките се плащат със закъснение. Това е наложило клиентите да търсят начини 
за увеличаване срока за плащане на доставките, като преди кризата то се е 
извършвало за 45-60 дни след доставката, а после с 15 дни повече (Иванова, 2010, с. 
57). Последните изследвания показват, че през следващите години се очаква ръст на 
факторинговия пазар с 20-40%, а ползването на факторинг услуги ще расте между 3 и 
5 пъти14 по-бързо. 

Днес факторинга привлича банките, защото той е една от предлаганите банкови 
услуги с голям потенциал в управление на вземанията, като възможностите й не се 
използват в пълна степен от земеделските стопанства в България. Все по-често 
предприятията договорят отложено плащане при продажбата на стоки или 
предоставянето на услуги както на вътрешните, така и на международните пазари. 
Чрез факторинга банката предоставя на клиентите си финансиране, администриране 
и събиране на вземанията с отложено плащане, както и поемане на кредитен риск при 
неплащане от купувачите. Този подход има предимства пред оборотното 
финансиране, сред които е и по-гъвкавото формиране на цената на услугата при 
вътрешните и експортните пазари. 

Факторингът навлезе с бързи темпове на българския пазар на финансови услуги през 
2013 г. отчитайки двоен ръст на оборота през 2012 г. и достигайки над 1 млрд. лв., 
при средно нарастване от 32% годишно за изминалите 5 години. За сравнение, в 
световен мащаб факторинг пазарът е отчел ръст от около 6% до малко над 2 трлн. 
евро. Значително по-високия темп на растежа у нас се дължи на много по-слабо 
развития пазар, в сравнение с по-напредналите икономики. Докато в развитите 
пазари факторингът представлява около 10% от БВП, в България този показател е 
около 2%. По сектори през 2013 г., най-голям дял от оборота на дружествата заемат 
компании в производствения сектор (40%), следвани от тези в търговията (34%) и 
услугите (19%). Ръст в използването на факторинга се наблюдава още и при 
фармацевтичните, химическите и металообработващите компании, като се очаква 
раздвижване в земеделието, електрониката и инфраструктурата. 

Все повече земеделски стопанства ще търсят факторинг продукти в бъдеще, защото 
това е отличен начин за набавяне на бързо оборотно финансиране на приемливи 
цени, т.е. финансиране само срещу цесия на вземания. Съчетавайки три функции в 
                                                            
14 http://profit.bg/news/Polzvaneto-na-faktoring-uslugi-e-mezhdu-3-i-5-puti-po-burzo/nid-
144087.html. 
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едно на оборотно финансиране, осигуряване на ликвидни средства (финансиране), 
поемане на кредитен риск (дел кредере) и събиране на вземания (извършване на 
счетоводни и административни услуги от страна на фактора), факторингът се 
превръща в съвременен финансов инструмент за развитие на бизнеса на земеделските 
стопанства. Поради кратката продължителност на периода на кредитиране, той се 
определя като форма на краткосрочно финансиране дейността на земеделските 
стопанства, които поради ограничения размер на собствените средства, забавената 
обращаемост и необходимостта от по-големи размери на оборотните средства, 
срещат някои специфични трудности при получаването на оборотни банкови 
кредити. 

Земеделските стопанства, които искат да поддържат ликвидността си в оптимални 
граници, осигурявайки добра обращаемост на оборотния капитал и посрещайки 
текущите плащания в кратък срок, могат да прилагат и форфейтинг. Последният е 
прехвърляне (продаване) на съществуващи или бъдещи средносрочни вземания 
гарантирани с полица, акцептирана от банка, при което купувачът на това вземане 
губи право на регрес по отношение на продавача, ако длъжникът откаже да плати на 
падежа полицата. При факторинга продажбата на вземането се извършва на база 
сконтова операция. Съществуващите политически, валутни, търговски и други 
рискове при тази кредитна операция са за сметка на форфетьора. Затова неговото 
използването като по-рисков инструмент за финансиране на земеделските стопанства 
ще намира по-широко приложение в бъдеще, въпреки че тази услуга изисква добро 
управление на риска. За разлика от факторингът, където банката има право да търси 
правата си и чрез регрес към продавача, ако изрично е посочено, то при 
форфетирането регрес няма – длъжникът е единствено купувачът. Това е по-рискова 
операция, поради което на националните ни финансови пазари все още не се среща, 
но по света е широко разпространен при външнотърговските продажби, когато 
купувачът не може да плати цената. 

През 2015 г. са сключени с цели 42% повече лизингови сделки15 за товарни 
автомобили в сравнение с 2014 г., което е в резултат на значително понижилите се 
лихвени проценти, които паднаха до 3-4% към края на годината. Товарните 
автомобили са следвани от леките автомобили, машините и съоръженията. По данни 
на БНБ през миналата година лизинговите сделки са се увеличили с около 18%, като 
общата сума е 1.44 млрд. лв., т.е. с 223 млн. лв. повече, отколкото през предишната 
година. За пръв път от кризата през 2009 г. лизинговите дружества приключват с 
положителен финансов резултат периода юли-септември 2015 г., а именно 35.9 млн. 
лв. при отчитане на загуби около 56 млн. лв. за предишните тримесечия. Към края на 
декември 2015 г. има свиване на необслужените вземания с цели 45% от 702 млн. лв. 
на 388 млн. лв. Така "лошите" вземания представляват едва 13% от общия пазар. В 
края на 2015 г. опериращите лизингови дружества у нас са 44, като се наблюдава 
понижаване на броя им до 62. Това е най-малкият брой лизингови компании, които 
оперират на нашия пазар, откакто БНБ води подобна статистика от средата на 2005 г. 
                                                            
15 Лизингът е финансов и оперативен, като само последният спада към пазарите на оборотни 
финансови средства, но за да определим неговото значение, роля и потенциал, е необходим 
кратък анализ на целия лизингов пазар. 
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Без промяна остава съотношението между финансов и оперативен лизинг, като 
последния представлява едва 3% от пазара, колкото и преди година. 

През последните години делът на оперативният лизинг, като нова услуга предлагана 
на кредитния пазар расте, поради промяната в данъчното законодателство, заради 
връщането на ДДС – от 2013 г. компаниите в България могат да ползват ДДС кредит 
и за леки автомобили при оперативен лизинг. Финансовата криза накара много 
предприятия да търсят вътрешни ресурси и възможности за спестяване на разходи.  
Данните показват значителен ръст на оперативния лизинг през 2014 г., но 
очакванията са тепърва пазарът да се развива. За периода юли-септември 2015 г. 
обемът на новото лизингово финансиране (финансов и оперативен лизинг) е 373.4 
млн. лв. Все още пазарът на оперативен лизинг е незрял, но се очаква за 1 година той 
да расте с двуцифрени стойности. При оперативния лизинг се наема даден актив за 
определено време, през което лизингополучателя само го ползва срещу заплащане на 
парични вноски, без да го придобива в края на договорения срок. Освен задоволяване 
на финансови нуждите от прилагането на този вид лизинг, клиентите получат и 
пълен набор от услуги, като сервизно обслужване, доставка и регистрация на 
превозни средства, застрахователни услуги, сезонна смяна на гуми, заместваща 
техника, денонощна пътна помощ в България, ЕС и др. 

Развитието на оперативния лизингов пазар разкрива нови възможности пред 
земеделските стопанства за по-гъвкави схеми на изплащане и по-евтин лизинг при 
нива около 4%. Растежът на оперативния лизингов пазар е следствие от доброто 
развитие на компаниите, работещи в сектори на икономиката, които традиционно 
ползват лизингово финансиране. Това са главно дружества в сферата на земеделието, 
транспорта и услугите. Например в земеделието се наблюдава засилване на интереса 
към оперативен лизинг за техника втора употреба, защото тя е по-евтина алтернатива 
и не натоварва с големи инвестиции земеделските стопанства. Кризата показа, че 
оперативния лизингов пазар има голям потенциал, който все още не е развит и 
усвоен. 

От 2012 г. насам все повече се засилва интересът към закупуване на земеделска 
техника чрез по-нетрадиционни източници и форми на финансиране. Дотогава 
банките по различни програми финансираха тези проекти, но вече производителите 
се обръщат и към лизинговите компании. Когато техниката на земеделското 
стопанство е на финансов лизинг, тя може да се амортизира по баланс на четвъртата 
или петата година, но не се знае точно каква ще е остатъчната й стойност. При 
оперативния лизинг винаги има една остатъчна стойност, която на четвъртата година 
е около 20%. Земеделската техника се връща на собственика и земеделското 
стопанство не се интересува повече от нея. Калкулират се само 80% от стойността й, 
минавайки като разход за външни услуги, което всъщност оптимизира разходите. 
Когато трябва да съпоставим финансовия и оперативния лизинг, от едната страна, 
имаме дълг, а от другата – наем. Когато земеделското стопанство има голям дълг, 
оперативният лизинг няма да стои в перото на неговите задължения, а в графата 
разходи за външни услуги. 

През 2014 г. пазарът на техника „втора ръка“ с гарантирано качество се разраства. 
Земеделските стопани търсят сравнително запазена употребявана техника (трактори, 
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комбайни и др.) на добра цена. В някои случаи лизинговите компаниите изкупуват 
обратно техниката от земеделските стопани, срещу предоставянето на нова, и по този 
начин способстват за обновяването на машинотракторния парк. Някои компании 
предоставят възможност да се вземат употребявани машини на оперативен лизинг с 
първоначална вноска около 15%. Употребяваните машини се реализират трудно, 
предвид несигурността на земеделските стопани в качеството им, но пък цената е 
добър аргумент за това. Употребяваната техника е изборът на стопаните, които не се 
решават да инвестират средства в подобна нова техника, или нямат възможност да 
закупят такава със собствени средства или по еврофондове и програми. 

Кредитите предназначени за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани 
или търговски предприятия, занимаващи се с производство и търговия на земеделска 
продукция, дават възможност за получаване на оборотни средства за покриване на 
текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии), както и за 
минимално месечно плащане чрез натрупаната месечна лихва. Земеделските 
стопанства може да кандидатстват и за специализирано оборотно финансиране – за 
купуване на семена, торове и препарати, за горива и фуражи. Банките откриват 
кредитни линии за разплащане с доставчици и клиенти, дават оборотни кредити 
срещу складови записи на зърно. Чрез факторинг може да се осигури оборотно 
финансиране за горива и смазочни материали, химикали и поддръжка. Българските 
банки се стремят да увеличават продуктите си за оборотно кредитиране и работят 
активно с колекторски16 и други фирми. Има значителни потенциални възможности 
за разширяване както на инструментариума за оборотно финансиране, така и на 
източниците, защото разгледаните пазари са с голям потенциал, който е усвоен в 
много ниска степен. 

 

Усъвършенстване на българските финансови агропазари 

Лизингът, застраховането, факторингът и форфейтингът, като нетрадиционни форми 
на финансиране в земеделието заемат много малък относителен дял от финансовите 
земеделски пазари в нашия агросектор. Като цяло в България кредитът се проявява 
като един от основните източници на финансови средства за земеделските 
стопанства. Финансовата нестабилност, рисковият характер на производството, 
недобре функциониращите вторични финансови пазари на ценни книжа определят 
първостепенната роля на кредита за нашите земеделски производители. На 
финансовите пазари има ръст в търсенето на земеделски кредити както за инвестиции 
в земеделски площи, така и за развитие на стопанствата. В условията на световна 
икономическа и финансова криза земеделието в България продължи да расте и остава 

                                                            
16 По данни на Асоциацията на колекторските агенции в България има значително покачване в 
средния размер на необслужваните задължения. Това рефлектира върху общия обем на 
възложените задължения на колекторите за 2015 г. – над 1.96 млрд. лв. при 1.43 млрд. лв. за 
2014 г. В бъдеще финансирането от колекторските фирми ще се засили, а основните им 
клиенти са банките (http://www.acabg.bg, 2016). 



Икономически изследвания, кн. 2, 2017 

128 

в добро финансово здраве, а делът на необслужваните кредити е значително по-нисък 
от този в останалите сектори – индустрия и услуги. 

Трябва да отбележим, че кредитните субсидии, производствените финансови 
субсидии и други форми на финансови интервенции от страна на държавата имат 
както положителни, така и отрицателни страни. Положителните се изразяват най-
общо в частично преодоляване на проблемите с обезпечаването на стопанствата с 
финансови средства за намаляване на спада в производството на земеделска 
продукция. Отрицателните страни намират комплексен израз в увеличаване на 
бюджетния дефицит, респ. инфлацията и лихвените проценти, което в крайна сметка 
влошава и макроикономическата, респ. и земеделската среда за агробизнес. Те 
облагодетелстват предимно големите земеделски производители и в много слаба 
степен по-малките. Най-често земеделските производители ги получават след 
приключване на кампаниите, а не когато са им най-необходими. Най-общо 
интервенциите на финансовите агропазари увеличават бюджетния дефицит и 
държавните разходи и оказват редица негативни влияния върху продуктовите 
агропазари.17 

Българските финансови земеделски пазари са неразделна част от общата 
икономическа среда за агробизнес. Те се намират под въздействието на европейските 
и българските политики – аграрни, финансови и други, както и техните институции и 
нормативна база. Пазарът на земеделска земя, постигнатата степен на 
интензификация, специализация и концентрация на земеделското производство, 
както и наличието на пазари за бърза и рентабилна реализация на произведената 
земеделска продукция ще оказват значително влияние върху състоянието и 
развитието на финансовите агропазари. Влияние ще оказват националните финанси, 
и тези на микро ниво – земеделски стопанства. От своя страна финансовите 
земеделски пазари имат значително влияние върху развитието и състоянието на 
продуктовите и факторните пазари в агробизнеса – поземлен, трудов и др. 

Успешното излизане на българските земеделски стопанства на международни пазари 
и превръщането им в конкурентоспособни участници изисква финансова стабилност, 
което налага и подходящо финансиране. Българският агросектор изпитва глад за 
инвестиции, като се характеризира с голяма междуфирмена задлъжнялост, а това 
налага сериозно оборотно и инвестиционно финансиране. Преброяванията на 
земеделските стопанства у нас от 2003 и 2010 г., както и проведено емпирично 
проучване (Любенова, 2011) разкриха наличието на непълна и частична счетоводна и 
пазарна информация. Посоченото емпирично проучване установява и наличието на 
лошо финансово управление на основната част от българските земеделски 
стопанства. Подобряването на счетоводното информационно осигуряване за целите 
на финансовото управление на земеделските стопанства ще позволи да се осигури 
поддържането на стабилно ниво на ликвидност и рентабилност, което ще подобри 
достъпа на стопанствата до финансови пазари. 

                                                            
17 По въпроса вж. Любенов, 2016. 
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Проведеният ретроспективен анализ на българските финансови агропазари и 
изследването на пазарите за оборотно финансиране, като елемент на финансова 
система с отчитане на взаимовръзките между продуктовите и факторните пазари, 
позволяват да очертаем основните насоки за усъвършенстване на финансовите пазари 
в българското земеделие, с цел подобряване на тяхното функциониране, в следните 
основни направления: 
Първо, определящо действие в тази посока има осигуряването на макроикономическа 
стабилност на националната икономика. Каквито и мерки да се предприемат за 
развитието на земеделските финансови пазари, те не биха постигнали ефект при 
нестабилна макро-икономическа обстановка и неустойчива пазарна среда за 
агробизнес. Мерки които не са пряко свързани с финансовите пазари, но имат 
позитивно влияние върху поземлените, продуктовите и други агропазари ще оказват 
благоприятно влияние върху дейността им. 
Второ, създаване на стабилна банкова система. Фалитът на четвъртата по големина 
банка в България през 2014 г. показа отново колко е важно това. Заедно със 
създаването на стабилни универсални банки от съществено значение е изграждането 
и на такива с аграрна специализация. Те са необходими за решаване на редица 
специфични проблеми, свързани с осигуряването на кредити в земеделието. Подобни 
банкови структури съществуват в страните от ЕС и САЩ. Те предоставят 
средносрочни и дългосрочни кредити срещу ипотечни договори. Кредити при тях се 
отпускат само на база поземлена собственост. 
Трето, усъвършенстване дейността на Държавен фонд земеделие, като основен лост 
на националната аграрна политика. Неговата основна роля е да бъде гарант и 
инвестиционен посредник при отпускането на кредити на земеделските 
производители, но той е натоварен и с редица други несвойствени функции като 
разплащателна, интервенционна агенция и т.н. ДФЗ разпределя значителен финансов 
ресурс,18 поради което се намира под силно политическо влияние. Има недостатъчен 
административен и експертен капацитет и много слаба система за вътрешен 
финансов контрол. Необходимо е да се подобри квалификацията на експертите и 
нормативната база, на основата на която функционира – Закон за подпомагане на 
земеделските производители, Закон за държавните помощи, Закон за държавния 
служител и др. 
Четвърто, изграждане на специализирани институции за земеделските финансови 
пазари – кредитни, застрахователни, лизингови и др. По-малките по размер и доходи 
земеделски производители не са атрактивни клиенти на универсалните кредитни 
институции – банките. Тяхната дейност съдържа всички особености на земеделието, 
които влияят отрицателно върху ефективността на използваните ресурси – забавена 
обращаемост на оборотния капитал, висока степен на риск, по-ниска ликвидност и 
рентабилност. За осигуряване на финансовите им нужди са необходими друг тип 
финансови институции, съобразени с техните особености – кредитни кооперации, 
взаимоспомагателни каси и др. Специфичните познания за земеделското 
производство на тези институции им осигуряват по-ниски разходи за транзакции, 

                                                            
18 От приемането ни в ЕС през 2007 год. до 2016 год. вкл. е изплатил над 15 млрд. лв. 
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намаляване на асиметричната информация и по-добро оценяване на агропроектите, 
което в крайна сметка стимулира кредитирането, застраховането и др. 
Пето, необходима е диверсификация на използваните финансови инструменти за 
оборотно финансиране, чрез по висока степен на коопериране и интегриране с 
продуктовите и факторните пазари. Трябва да се разширят както използваните 
инструменти, така и източниците, т.е. пазарите на оборотни средства. Факторингът, 
оперативният лизинг и форфейтингът имат значителен потенциал в агросектора, 
поради което трябва да се развиват в перспектива. Необходима е диверсификация и 
на инструментите за инвестиционно финансиране – банкови кредити, фондове от ЕС, 
САЩ и др. 
Шесто, създаване на гаранционни институции, към които да бъдат причислени 
взаимни и гаранционни схеми в частния сектор, както и държавни институции, които 
са или гаранционни фондове, или банки за развитие издаващи гаранции. Те имат 
обща мисия да подпомагат реализацията на икономически изгодни проекти, срещащи 
трудности в осигуряването на необходимото финансиране за сектор земеделие. В 
България има създаден Национален гаранционен фонд (НГФ), който предоставя 
гаранции на жизнеспособни малки и средни стопанства. Фондът подпомага 
кредитирането за оборотни средства и инвестиции, като приоритет е финансирането 
на проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. 
Предоставят се гаранции до 50% от стойността на кредита, но не повече от 1 млн. лв. 
Ръстът на кредитирането в агросектора се дължи и на предоставените инвестиционни 
кредити, отпуснати с гаранция от НГФ. 
Седмо, подобряване на информационното финансово осигуряване ще позволи на 
държавата да извършва по-добри финансови интервенции, а земеделските стопанства 
ще имат възможност за адекватни финансови решения. Ще могат да се отпускат по-
ниско рискови заеми, като стопанствата ще имат възможността да изберат най-
евтините източници за финансиране, което ще намали значително риска и ще 
стимулира земеделското кредитиране. На микрониво земеделските стопанства трябва 
да подобрят счетоводното информационно осигуряване, достъпа до пазарна 
информация и финансовото управление. 

 

Изводи 

Извършеният ретроспективен анализ на българските финансови агропазари за 
разгледаните три периода позволява да се направят следните изводи: 
• в началото на 90-те години на ХХ век започва трудно и мъчително зараждане на 

финансовите земеделски пазари. Търсенето и предлагането на финансови 
средства от и за агросектора е малко и свито. Микро-, малките и средните 
земеделски стопанства са имали затруднен достъп до парични ресурси, поради 
тежки изисквания на финансовите институции като високи лихви, които 
значително са надхвърляли рентабилността на производството и неблагонадеждни 
обезпечения, поради липсата на развит поземлен пазар; 
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• след макроикономическата стабилизация от въвеждането на Паричен съвет 
държавата поставя началото на преференции, субсидии и гаранции при 
ползването на външни финансови ресурси. Това до известна, макар и слаба 
степен, тушира неблагоприятното влияние на деформираните и недостатъчно 
развити финансови пазари; 

• приемането на България в ЕС и навлизането на значителен финансов ресурс 
стабилизира поземления пазар и подобри достъпа до финансови средства, в 
резултат от което настъпи относително равновесие между търсенето и 
предлагането на земеделските финансови пазари. 

Пазарите на оборотни средства – факторинг, форфейтинг и оперативен лизинг имат 
значителен потенциал за растеж, който все още не е развит и усвоен, което 
предоставя благоприятни възможности на земеделските стопанства. Те имат 
възможността да диверсифицират използваните финансови инструменти, чрез по 
висока степен на коопериране и интегриране с продуктовите и факторните пазари.  
Усъвършенстването на българските земеделски финансови пазари налага подобрения 
в сферите свързани с дейността и стабилността на макроикономиката и банковата 
система; фонд Земеделие; специализираните земеделски кредитни, застрахователни, 
лизингови и други институции за микро-, малки и средни стопанства, както и на 
финансовото информационно осигуряване на макро- и микрониво. 
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