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Абревиатури  

МЗХГ   Министерство на земеделието, храните и горите 
ОДЗ   Областна дирекция „Земеделие” 
ОСЗГ   Общинска служба по земеделие и гори 
АГКК   Агенция по геодезия, картография и кадастър 
СГКК   Служба по геодезия, картография и кадастър 
КВС   Карта на възстановената собственост 
ЗСПЗЗ  Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 
ППЗСПЗЗ  Правилник за приложение на ЗСПЗЗ 
ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда 
ДПФ   Държавен поземлен фонд 
ОПФ   Общински поземлен фонд 
КК   Кадастрална карта 
НСПРСР  Национален стратегически план за развитие на селските райони 
DLG   Холандска правителствена служба по управление на земите и водите 
ФАО  Организация по прехрана и земеделие на ООН 
НИМХ  Националният институт по метеорология и хидрология 
БАН  Българска академия на науките 
ССА  Селскостопанска академия 
1 дка (da) 1000 кв.м. 
1 ха (ha) 10 дка 
VGGT Ръководство за добросъвестно управление на земите, риболова и горите в 

контекста на националната хранителна сигурност (VGGT 2012) 
SDG  Цели на устойчивото развитие 
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Резюме: 

В настоящият доклад се разглежда въздействието на земеделието и поземленото банкиране върху цялостното 

развитие на селските райони, и в частност, включване на най-активната и иновативна поземлена банка в 

България – Адванс Терафонд АДСИЦ и компании от групата на Адванс Екуити Фонд в поземлените отношения. 

Използва се логически модел, за проверка на изпълнението на теорията за промяна, начертана от 

дружествата, свързан с изпълнението на Цели на устойчивото развитие и VGGT. В проучването се развива и 

вариация на метода на социалната възвръщаемост от инвестицията, чрез използване на данни от SWOT 

Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен за нуждите на 

МЗХГ, както и собствени изчисления на автора. Този доклад се основава на значително по-голямо проучване, 

като част от представените данни са в съкратен вариант. 

Резултатите от проучването сочат много добро следване на модел за теория на промяната, използван от 

дружествата. Проследени са връзките на изпълнението на избраните насоки от SDG, които имат отношение 

към дейността на дружествата, както и методите за постигането на целите. Обяснени са пилотните дейности по 

съставяне на интегрирани планове за развитие на селата, подходите към стимулиране на стопанствата, чрез 

поземленото банкиране, както и отношението към застрашените групи на местните общности. 

 Изчислени са и финансовите ефекти върху местните общности и приноса към развитието на земеделието в 

страната, както от страна на поземлената банка Адванс Терафонд АДСИЦ, така и спрямо земеделската 

дейност на Адванс Екуити Фонд. 

От непредставената част на изследването са представени цели в резюме, в заключителната част на доклада. В 

тази част на изследването се отдава голяма значение на социално-икономическото въздействие, като се 

акцентира върху ролята на жените и младите хора, за запазване устойчивостта на селските райони. Отчита се, 

че тази устойчивост е важна за възвръщаемостта от инвестицията, тъй като чрез ползите за по-широк кръг 

райони в страна се очаква стабилно развитие и на приходите и цените на земята в България. 

Бележка: Този доклад се публикува с некомерсиална цел 

Summary: 
This report examines the impact of agriculture and land banking on the overall development of rural areas, and in 
particular, the inclusion of the most active and innovative land bank in Bulgaria - Advance Terrafund REIT and 
companies from the Advance Equity Fund group, in their land relations. A logical model is used to verify the 
implementation of the theory of change drawn up by the companies related to the implementation of the Sustainable 
Development Goals and VGGT. The study also develops a variation of the method of social return on investment, using 
data from SWOT Analysis of the state of agriculture and food industry, prepared for the needs of the Ministry of 
Agriculture and Food, as well as the author's own calculations. This report is based on a significantly larger study, some 
of the data presented being abbreviated. 
The results of the study show that the change theory model used by the companies is very well followed. The 
connections of the implementation of the selected guidelines by SDG, which are related to the activity of the 
companies, as well as the methods for achieving the goals, are traced. The pilot activities for drawing up integrated 
plans for rural development, the approaches to stimulating the farms through land banking, as well as the attitude 
towards the endangered groups of the local communities are explained. 
The financial effects on the local communities and the contribution to the development of agriculture in the country are 
also calculated, both on the part of the land bank Advance Terrafund REIT and on the agricultural activity of Advance 
Equity Fund. 
From the unrepresented part of the study, objectives are presented in summary, in the final part of the report. In this 
part of the study, great importance is attached to the socio-economic impact, emphasizing the role of women and 
young people in maintaining the sustainability of rural areas. It is acknowledged that this sustainability is important for 
the return on investment, as through the benefits for a wider range of regions in the country, a stable development of 
revenues and land prices in Bulgaria is expected. 
Note: This report is published for non-commercial purposes 
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ЧАСТ ПЪРВА – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 

Адванс Терафонд”АДСИЦ е публично 

акционерно дружество, създадено на Учредително 

събрание от 12 април 2005, с първоначален капитал 

в размер на 500 хил.лева, разпределен в 500,000 

акции с номинал 1 лев всяка. Дружеството е 

пререгистрирано в Търговския регистър на Агенцията 

по вписванията под ЕИК 131418187.Седалището и 

адресът на управление на Дружеството е град 

София, ул.“Златовръх” № 1. След учредяването на 

компанията са извършени пет последващи 

увеличения на капитала, като към 31 декември 2012 

той е в размер на 85,110,091 лева. 

 

  

Дружеството действа, като поземлена банка, която е задвижвана от пазара (револвиращ фонд) 

институция, която притежава и управлява големи територии от селскостопански земи и активно 

купува, продава, заменя, и изгражда големи поземлени имоти, за да ги продава или отдава под наем на 

жизнеспособни стопанства, и/или за да реализира политиките на други институции (в областта на 

околната среда, водите, транспорта и т.н.). 

Всъщност целите, които могат да бъдат поставени на една поземлена банка са изключително 

разнообразни, като в съвременния свят на развит пазар на земеделски имоти, дейността на 

поземлената банка би могла да реши проблеми, като подпомагане на уедряването на ползването, 

медиаторска дейност при наемните отношения и много други свързани директно или индиректно с 

устройството на земеделските територии.    

Адванс Терафонд АДСИЦ е основен 

участник в комасационни процедури в България. 

Другата цел на дружеството е да повлия 

положително върху националните политики, за да се 

изгради система от нормативни актове и действащи 

инициативи, с които да се решат съществени въпроси 

свързани с добросъвестното управление на земите и 

водите. Все още не са решени на национално ниво 

въпросите по интегрирането на управлението на 

земите, водите, индустрията и проблемите на 

околната среда. Чрез популяризирането на проектите 

за комплексно развитие на селата, Адванс Терафонд 

АДСИЦ се стреми да донесе положителна промяна в 

селскостопанските политики на национално ниво, за 

по-добър социален, екологичен и икономически 

просперитет в селските райони. Дружеството има 

активна позиция по въпросите на интегрираното 

развитие на селата и всяка законодателна промяна 

засягаща поземлените отношения.Адванс Терафонд 

АДСИЦ инвестира в приблизително половината от 

активните икономически села в страната. В това 

проучване е демонстрирано по какъв начин проектите 

за поземленото банкиране, ползването на земите 

въздействат върху селските райони, и развитието на 

социално-икономическите взаимоотношения. Чрез 

сравнения и анализи са представени ползите и 

разходите свързани с инвестициите в селските 

райони и земеделието, и връзката на поземленото 

банкиране на с нея. 
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Адванс Екуити Фонд е дялов инвеститор със 

средносрочен и дългосрочен интерес в частни 

(непублични) компании. Дружеството е учредено в 

началото на 2006 г., а от средата на същата година е 

регистрирано на Българска фондова борса - София 

чрез първично публично предлагане на акции. През 

2007 г. Адванс Екуити Фонд реализира нова публична 

емисияакции. 

 

 Фокусът на компанията е инвестиране на 

набраните от капиталовия пазар средства в 

прохождащи, млади и развиващи се частни компании, 

които притежават висок потенциал за растеж, както и 

способен и мотивиран мениджърски екип. Адванс 

Екуити Фонд финансово подкрепя перспективни 

бизнес проекти срещу придобиване на собственост в 

тях. 

 По своята същност, дейността на Адванс 

Екуити Фонд е идентична с тази на популярните в 

САЩ и Западна Европа фондове за дялово 

инвестиране и рисков капитал (privateequity/ 

venturecapitalfunds). Публичният статут на 

дружеството осигурява по-лесен достъп до финансов 

ресурс, както и по-голяма прозрачност на 

осъществяваните инвестиции. 

 Дружеството е със срок на съществуване 10 

години, който изтича през 2020 г. Дотогава Адванс 

Екуити Фонд следва да е реализирал пълен цикъл на 

инвестициите си чрез продажба на вече придобитите 

дялови участия (т.нар. изход от инвестиции). Целият 

натрупан ресурс в края на съществуването на 

дружеството ще бъде разпределен между неговите 

акционери. 

 АгроТера Север АД е създадено през 

2006 г. с инвестиция от 13,10 милиона лева до 

момента. Дружеството е заето с обработка на 

земеделски земи, производство и търговия на 

селскостопанска продукция.  В края на 2006 г. 

"АгроТера Север" придоби 67% от капитала на 

функциониращата в района на гр. Враца земеделска 

компания "Ремусс" ООД.През 2008 г. "АгроТера 

Север" започва дейност и в района на гр.Брегово, 

обл.Видин.Понастоящем групата "АгроТера Север" 

обработва близо 40 хил.дка земя в Северозападна 

България и разполага с модерна селскостопанска 

техника и складова база. 

 АгроТера Трейд ЕООД е създадено през 

2014 г. с инвестиция от 500 хил. лева, до момента. 

Дружеството е заето с търговия с и износ на 

зърнени и маслодайни култури. Компанията 

функционира на територията на цялата страна. 

 Ремусс ООД е създадена през 2008 г. с 

инвестиция от 4,58 милиона лева, до момента. 

Дружеството се занимава с производство и търговия 

на земеделска продукция в региона на Враца. 
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ЦЕЛИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНКАТА 

В настоящото проучване се разглежда въздействието на земеделието и поземленото банкиране върху 

цялостното развитие на селските райони, и в частност, включване на най-активната и иновативна поземлена банка в 

България - Адванс Терафонд АДСИЦ и сродните и компании от групата на Адванс Екуити Фонд в поземлените 

отношения. Адванс Терафонд АДСИЦ изпълнява активна роля на пазара на земя, следвайки стратегия за развитие и 

въздействие в национален мащаб. Основна задача на дружеството е да инвестира в земеделски земи, като 

подобрява тяхното състояние и съответно повишава цената на актива. Освен тази първична задача, отредена от 

Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и очаквана от инвеститорите, Адванс Терафонд АДСИЦ 

има силно влияние в местните политики на поземлени отношения, като регулира по един прозрачен начин 

взаимоотношенията между местната общност, дребните производители, големите производители и 

администрацията.  Активната роля на дружеството във формиране на отношение на цялото общество на страната 

към земеделската земя, продължава от самото му създаване до сега. То се изразява, както във влияние на ниво 

землище (село), когато пазарът на земя в даден район е бил в дългогодишен застой, рентните отношения са били в 

критично състояние, изразяващо се в изключително ниски нива на плащания, а често и пълно пренебрегване на 

плащания към дребните собственици; дългогодишно доминиране на едри производители, често служещи си с 

противозаконни действия и нелоялни практики; разрушаваща се инфраструктура; западащо земеделско 

производство; миграция на хората и невъзможност да изпълнение на проекти по различни европейски програми 

поради неустойчивост на поземлените отношения. 

Ключовата роля на дружеството като 

поземлена банка донесе, както възраждане на пазара 

на земя и рентни отношения в много от землищата, в 

които инвестира, така и до промени в националната 

политика на поземлените отношения, във връзка с 

уреждането на въпросите с ежегодното ползване на 

земеделските земи, и въвеждане на комплексни 

комасационни проекти на територията на страна (и в 

законовата рамка), във връзка с цялостното развитие 

на големи територии от селските райони. 

В настоящата оценка ще бъде използван 

логически модел, за проверка на изпълнението на 

теорията за промяна, начертана от дружествата, 

свързан с изпълнението на Цели на устойчивото 

развитие и VGGT. Ще бъде ползвана и вариация на 

метода на социалната възвръщаемост от 

инвестицията чрез използване на данни от SWOT 

Анализ на състоянието на земеделието и 

хранително-вкусовата промишленост, изготвен за 

нуждите на МЗХГ и собствени 

изчисления.Резултатите получени от избрани обекти 

ще бъдат мултиплицирани върху обхвата на 

дейността. 

Таблица 1 Основни дейности  

 Поземлено 
банкиране 

Уедрено 
ползване 

Основна 
земеделска 

цел 

Размер на 
стопанство 

Парцелиране 
(брой, 
разстояние, 
среден размер) 

Времеви 
измерения 

Продължава Кратки проекти, 
най-често една 
година 

Засегнати Брой на 
фермерите на 
които е 
отдадена земя 

Земеделци 
опериращи в 
землището 

Предпоставк
и за 

успех 

Фермери 
желаещи 
разширяване 
 

Когато всички 
преследват цел 
за намаляване 
на вътрешната 
разпокъсаност в 
стопанството. 

Връзки Банкирането 
може 
да подпомогне 
доброволните 
замени и 
комасационнит
е проекти 

Административн
и процедури 
управлявани от 
земеделците и 
местната 
администрация. 
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ОТ ПОГЛЕДА НА ИСТОРИЯТА 

Земята е емоция. България премина през дълъг период на социалистическо управление, което остави 

частната собственост на заден план. Колективизацията предизвика нужда от реституция в началото на 90-те години 

на ХХ век. Особено в началото на новото хилядолетие резултатът от голямата фрагментираност доведе до 

изостяване на земеделието и стартирането на пазар на земя с изключително ниски цени и много некоректни 

наематели, които често избягваха плащането, на и без това символичните рентни вноски. Реституцията доведе до 

над 2,8 милиона собственици от 7 милиона жители, на имоти със среден размер от 5,5 декара. 

 

 

В днешния момент основно 

предизвикателство пред местните общности е 

миграцията, борбата с климатичните промени 

и изискванията за въвеждане на чисти 

производства, въвеждането на „зелена енергия” 

и повишените изисквания към качествата на 

храните, управлявани чрез принципите 

заложени във VGGT. 

 

 

Над 70% от населението на България живее в големите градове или зад граница, но в същото време над 

35% от населението на страната има собственост върху земеделски земи. Миграцията към градовете е основна 

тенденция, така както в повечето развити държави по света.  

Това води до промени в структурата на стопанствата и начинът на живот в селските райони, влияе на 

хранителнитевериги, консумацията на енергия, наред с промените в хранителната диета.Промените в земеползването 

заради климата и миграцията може да доведе до по-ниски добиви на земеделска продукция в определени сектори, 

високи разходи за обработка, трудно или невъзможно изпълнение на инфраструктурни проекти, невъзможност за 

качествена рекултивация на замърсени и ерозирани територии, невъзможност за поддържане на местното 

екологическо равновесие. Когато се започне с отстраняването на този недостатък на земеползването, автоматично ще 

се развият и още положителни моменти. На първо място, за евентуалните инвеститори в това число и държавата, е 

по-ясно в какво инвестират. Така те имат възможност за качествен мониторинг и контрол върху всички дейности по 

управление на инвестициите. Общинското управление ще има по-ясна представа как да насочва средствата си за 

развитие на инфраструктура и как това ще се отразява в дългосрочен план. Основен момент е и това, че когато се 

изяснят всички тези параметри това ще помогне на земеделските производители да кандидатстват освен за директни 

плащания от евросъюза, така и за финансирания по всички други програми за развитие.Самата система за помощи на 

евросъюза дава по-големи предимства за окрупнени площи, заради минималната площ заложена за всяка страна като 

това, съчетано с повишената ефективност от производството ще позволи много бързо развитие на сектора, както и 

заради изискванията за уседналост в редица от мерките по Програмата за развитие на селските 

райони.Конкурентоспособността на националната икономика в условията на членство в Европейския съюз е най-

важния фактор за запазване на националната идентичност. Ниският жизнен стандарт на българските граждани се 

отразява върху един от основните поминъци в нашата държава- земеделското производство. Земеделското 

производство се влияе пряко от развитието на селските райони. 
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От 1998 до 2011г. се наблюдаваше намаляване на площите със селскостопанско предназначение 

приблизително с 400 000 ха предимно бедни райони. Факторите, които предизвикваха тази тенденция са: 

- Увеличаване на броя на изоставените земи, които се самозалесяват или стават негодни за използване за 

земеделски цели; 

- Увеличаване на защитените територии, които могат да се ползват с изключителни ограничения; 

- Промяна на предназначението на земеделските земи и превръщането им в урбанизирани територии или 

територии заети от инфраструктура. 

С присъединяването на страната към Европейския съюз, и след обследването на територията във връзка с 

Директивата за птиците и хабитатите, Министерство на околната среда и водите очерта зоните попадащи под 

Натура 2000, като тези територии покриват над 30% от страната - една от най-големите стойности в ЕС. Така се 

появи ново предизвикателство – да се развива селскостопанско производство и да се постигне икономически растеж 

в селата в условията на прилагане на строгите изисквания за опазване на околната среда, на големи площи от 

страната. Плановете за управление на тези зони все още не са изцяло готови и често възникват противоречия 

между изискванията на МОСВ и МЗХГ, като това се съчетава с дуализма при земеделските производители – 

постигането на икономически растеж, чрез производство и изискването то да се прави екологосъобразно. Всъщност, 

в следващия програмен период на ЕС 2020-2027 ще се изискват много повече "зелени" ангажименти от всички 

производители в съюза.Освен екологичните, икономическите и климатични проблеми в селските райони не на 

последно място следва да се разглежда застрашителната тенденция за намаляването и застаряването на селското 

население. 

ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИЯТА 

Според националната статистика, която отговаря на общоевропейските и световни тенденции едва 30% от 

жителите на страната живеят в селските райони, които представляват над 80% от територията на България.  

Поземленото банкиране е доказал се подход за решаване на тези проблеми в много от развитите страни по 

света. 

 Основните цели на инвестицията в земя и земеделие на Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс 

Екуити Фонд са: 

 Да спазва основните човешки 

права в дейността. 

 Да запази многообразието и 

стойността на селата, чрез стимулиране на 

присъствието на жените и младите хора в 

земеделския бизнес. 

 Да спомогне за развитие на 

конкурентоспособно земеделие, което да донесе 

ползи на акционерите и обществото 

 Да допринесе за разрешаването 

на проблемите с изоставянето и с 

разпокъсаността на земите 

 Да спомогне за подобряването 

на структурата на земеделските стопанства, 

вкл. разширяването им 

 Да допринесе за намаляване на 

негативния ефект на глобалните климатични 

промени 

 Да допринесе за постигането 

на основните цели на НСПРСР на България и да 

инкорпорира мерки за развитието на селските 

райони в проектите по инвестиции 

 Да спомогне в опазване на 

природните ресурси, почвите и околната среда 

в земеделските територии 

 Да стимулира възможностите 

за нови работни места и подобряване на 

качеството на живот в селските райони, 

включително за групите застрашени от 

изключване. 

 Да спомогне за инкорпориране 

на дейностите свързани с поземленото 

банкиране в практиката, за придобиване на 

земеделски земи и последващи мерки нужни на 

обществото. 
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СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 
 

Състояние на демографията 

 

Населението в страната намалява, 

като освен това се наблюдава и миграция от 

селата към градовете, която застрашава 

същестуването на селските райони като 

такива. Приблизително 70% от популацията 

живее в градовете. Трябва да се отбележи, че 

данните за градовете са статистика, която не 

разглежда трудовата седмична или месечна 

миграция, в която хора в трудоспособна 

възраст работят за определен период от време 

в големите градове. Тази временна миграция е 

изключително важна, тъй като засяга 

населението, което теоретично би трябвало 

да работи в селското стопанство. Около 40% 

от населението в селата е на възраст над 55 

години, което е изключително негативно 

обстоятелство, съчетано с миграционните 

процеси, предвид на това, че селските райони 

заемат над 80 % от площта на страната. В 

прединвестиционните проучвания се изготвя 

картина на демографските тенденции и профил 

на населението, които да помогнат за 

правилното насочване на финансови средства 

към райони и производства, където е нужна 

интервенция. 

 

Добиви от земеделска продукция 

 

За периода 2003–2017 г. е констатиран увеличаващ се дял на зърнените култури. Оптималното 

производство на тези култури е върху големи площи, механизирано. Отглеждането им в равнините части трябва да 

бъде подкрепено с комасационни проекти за образуване на големи еднородни площи, насочени към агроекологични 

сеитбообращения, с основно участие на зърненитекултури. Едва след 2015 година се подготвиха и изпълниха 

политики по стимулиране на животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството. Преди всичко това се 

случи след промени в субсидиите по сектори и приоритетното използване на пасищата, мерите и ливадите. 

 

Статистиката на земеделските стопанства 

99% от стопанствата в страната са на физически лица, но те обработват едва 34% от ИЗП. Средният им 

размер е 1,8 ха. По-малко от 1% са едрите стопанства (еднолични търговци, кооперации, търговски дружества, 

сдружения и др.), които обработват 66% от ИЗП, със среден размер на стопанство от 336,5 ха. 

По отношение на вида на използваната земя за периода  се регистрира намаляване на дела на наетата 

земя (с 20%) и увеличаване на дела на собствена земя (с 30%). Тъй като статистическите данни се изготвят на 

национално ниво, когато се изготвят предпроектни проучвания за конкретни инвестиции се обръща особено 

внимание на това колко са производителите, кои площи обработват и с какви възможности разполагат. 
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Интегрираните мерки за развитие на селата за по-добро бъдеще 
 

Във връзка със социално-отговорната си мисия, Адванс Терафонд АДСИЦ, възложи изготвянето на 18 

плана за развитие на землища в страната, покриващи над 500 000 дка територия, по аналогия на плана за развитие 

на с. Катунец, област Ловеч, където дружеството работи по проект, съвместно с Кралската правителствена служба 

по управлението на земите и водите на Нидерландия - DLG. Тези планове са изпреварили времето си в България, 

защото все още не са регулирани от законодателството. За съжаление, българското законодателство все още не е 

достатъчно добре развито по отношение на планирането в селските райони, но именно това е една от задачите на 

Адванс Терафонд, която се стреми да пренесе най-добрите световни практики и да доведе до качествени изменения 

в планирането на териториите на селата. Интегрираните планове за развитие на земеделските земи, които 

дружеството възложи, дават решения на инвестиционните въпроси в конкретните села, като дават оптималното 

разположение на фермите според природните качества на територията, демографската картина, приоритетните 

национални политики и други. Обръща се внимание и на малка индустрия, която да отговоря на профила на 

местната икономика. Тези планове дават решения за напояването, опазването на околната среда, реконструкцията 

на инфраструктурата и рекреацията. В общи линии, съдържанието на плановете е следното: 

 -      разпределение на земеделските земи по видове култури 

-     ситуиране на новите земеделски стопанства 

 -      влияние на екологията и защитените територии 

 -      ситуиране на индустрията 

 -      мерки за повишаване на икономическата активност и заетостта 

-      подобряване на ландшафта и борба с ерозията 

-      развитие на урбанизацията 

-      рекреация 

-      инвестиционни мерки: 

-      възстановяване и строеж на нови селскостопански пътища  

-      възстановяване и строеж на напоителни и отводнителни съоръжения 

-     общи принципи за оценка на въздействието 

 

АРЕНДНИ ОТНОШЕНИЯ, УЕДРЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯ, РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА.  

 

Реалният пазар на земеделски земи в България стартира след 2000-та година. Преди това земеделието 

все още бе в начален стадий на развитието си, в условията на пазарна икономика, когато едва започваше да се 

съвзема след процеса на реституция на земеделските земи и ликвидационните процеси в ТКЗС. Реституцията 

остави над два милиона собственици и съсобственици на над девет милиона имота, със среден размер на 

собствеността към днешна дата 5,5 дка, с тенденция да намалява към законно определените минимуми от 3 дка за 

нива, 2 дка за ливада и 1 дка за трайни насаждения. Започна създаването на големи частни земеделски стопанства. 

Над триста хиляди българи се занимават със земеделие, но едва една трета от тях са пазарно-ориентирани 

земеделски производители.  Поземлените отношения в България се основават на една доста спорна реформа от 

близкото минало довела до формиране на монополи и монокултурност в земеделието. Разбира се, това бе 

стимулирано от катастрофалните демографски процеси от 90-те години на XX век. Основната дейност на големите 

стопанства - зърнопроизводството е насочено основно към износа и не генерира добавена стойност в селското 

стопанство. Поради тази причина и печалбите от него, макар и големи за самите стопанства, са недостатъчни за 

отрасъла. Според изследване на БАН България е изгубила около 10 милиарда лева добавена стойност от това 

статукво, както и 500 хиляди работни места. Изследванията на БАН показват, че средните стопанства в България са 

на площ 24 300 дка, което е два пъти повече от САЩ и около 15 пъти повече от страните в ЕС.  

Активизирането на пазара на земите след 2000-та година се дължи на множество фактори, някои от които 

са: 

- увеличаващото се търсене на храни в световен мащаб. България е нетен износител на първична 

земеделска продукция; 

- монокултурното земеделие в страната. Първоначалните инвеститори в земеделието разбраха 

бързо, че най-лесно и с най-голяма печалба могат да разработват големи площи със зърнени култури, с малко на 

брой неспециализирани машини и малък брой работници. Така например, голяма част от стопанствата обработващи 

между 10 и 20 хиляди декара имат не повече от 10 постоянни земеделски работници; 
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- конкуренцията в най-високо развитите земеделски райони; 

- тенденцията да не се инвестира в друго освен в земя и машини; 

- появата на АДСИЦ след 2005 г. и дейността им на национално ниво; 

- появата на други големи инвеститори в земя, които насочиха инвестициите си от останалите 

сектори на икономиката в по-сигурната инвестиция в земя; 

- стартирането на програмата за развитие на селските райони и директните плащания  след  2007 г. 

Данните не са достатъчни за истински задълбочен анализ на пазара на земя, но през последният 

десетгодишен период се наблюдават големи разлики в цените на земеделските земи между Северна и Южна 

България. 

Това се дължи на два основни фактора – липсата на инвестиции в напояване,  периодите на суша в южните 

райони на България, както и големината на имотите. Релефът също препятства механизираната обработка, затова 

производителите се насочват там, където е по-лесно да се упражнява земеделската дейност. 

Друг важен фактор в регулирането на поземлените отношения през 2018 г. е процесът по създаване на нов 

закон за поземлените отношения. Проектът, който е предложен на обществено обсъждане през 2018 г., все още не 

успява да достигне баланс между отношенията собственик на земя-ползвател, както и да отрази всички политики, 

които следва да стимулират земеделската икономика през земята, като основно средство за производство и 

опазване на околната среда. 

По отношение на пустеещите земи, които бяха проблем до въвеждането на директните плащания, са 

налични следните официални данни. Според данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), през 

2018 г. се е увеличил размера на изоставените трайни насаждания и на масивите от земи, които не са обработвани 

повече от пет години. Необработваните площи са достигнали 1.94 млн. декара. За сравнение преди година 

изоставените парцели са били с над 16 хил. декара по-малко. Най-висок е процентът на необработваемите земи в 

областите Плевен, Враца, Благоевград и Пловдив. Въпреки това, необработваемите земи не са проблем в страната 

в момента и са на нормално ниво, с несъществено влияние върху поземлените отношения. 

В международен план, което неминуемо ще се отрази на българския пазар на земеделски земи, големите 

икономики продължават международната си експанзия в земеделския сектор, с оглед осигуряване на бъдещата си 

продоволствена сигурност и като реакция от неминуемото бъдещо поскъпване на земеделската 

продукция.Специфично в България е, че над 70% от обработваната земя е наета. В същото време около 4% от 

производителите използват над 80% от земята. За дребните собственици на земя, коректните плащания по 

арендните им договори за от ключово значение за финансовото им благосъстояние. Навлизането на пазара на земя 

на поземлени банки, като Адванс Терафонд АДСИЦ доведе до регулация на отношенията, като голяма част от 

некоректните арендатори приключиха своята дейност, а на тяхно място се появиха нови предприемачи. Това доведе 

до покачване на арендите с повече от 100% в повечето землища, само за период от 10 години.След реституцията на 

земята имотите останаха изключително раздробени. Поради тази причина след 2005 година бе въведена 

възможност за административно уедряване на ползването на земята. Мярката бе непопулярна, до 2012 година, 

когато се въведе ред в заявяването на директните плащания за обработката на земята и започна да се изисква 

правно основание за ползването и. От тази година насам, подобна процедура се извършва в 3000 землища в 

страната. Това осигурява устойчивост, предвидимост и компактно използване на наетата земя.  

 

УЧАСТИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ПРЯКА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
 

Основният предмет на дейност на Адванс Екуити Фонд в земеделието е обработка на земеделска земя и 

отглеждане на земеделски култури в района на Северозападна България. Основната дейност на земеделските 

дружества е обработка на земеделска земя с цел производство на земеделска продукция (мека пшеница, 

слънчоглед, рапица и царевица) в района на общините Брегово (област Видин) и Враца. Половината обработваните 

40 000 дка са наети от Адванс Терафонд АДСИЦ, а другата половина от собственици на земя от района. 

 

Обработката на земята от земеделските 

дружества в групата разчита на цялата гама 

необходима селскостопанска техника на няколко 

водещи световни марки, в т.ч. 7 (седем) броя 

зърнокомбайни FENDT от последно поколение с 

адаптери за царевица и слънчоглед, голям брой 

трактори FENDT VARIO с ремаркета HAWE, 

пръскачки CAFFINI, сеялки HORSCH, плугове RABE, 

култиватори HILLER и др. Съхранението на 

произведената продукция се осъществява в 
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складовите помещения с капацитет 18,000 тона 

зърно. Базите са модерни и разположени 

стратегически в областите Враца и Видин. 

 

 

 

В ремонтите бази на земеделските дружества на 

Адванс Екуити Фонд могат да бъдат ремонтирани 

разнообразни земеделски машини. Това позволява 

да се извършват услуги и за по-малки производители, 

което е част от стратегията на Адванс Терафонд 

АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд за работа с местната 

общност.  

В духа на сътрудничество, Адванс Екуити 

Фонд с дъщерните му компании изкупува продукцията 

на по-малките производители, като по този начин 

осигурява нужната логистика, която обикновено не е 

по-силите на фермерите в района на търговски и 

производствени операции. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИНЦИПИ НА 

ФИНАНСИРАНЕТО ИМ 

 

 

Ефекти от преразпределяне на стопанствата 

 

Както вече бе показано, в България доминират големите земеделски стопанства, чиито граници надхвърлят 

границите на села, общини, а понякога и на области. Това е изключително негативно от социална и демографска 

гледна точка. Големите монокултурни стопанства предполагат малка заетост. Работниците са транспортирани от 

район в район, а местното население остава без работни места. В рамките на интегрираните планове за развитие се 

извършва ново разпределение на стопанствата, като се въвеждат стопанства в оптимален за България порядък от 

200-500 ха. Това би спомогнало за увеличаване на заетостта и максимално използване на европейски субсидии и 

високи технологии в производството. Например в землището на с. Катунец, в плана изготвен, заедно с DLG се 

ситуират тринадесет нови земеделски стопанства, на фона на четири съществуващи. По този начин при заетост от 

средно трима работника в стопанство, това означава откриване на минимум двадесет и седем нови работни места. 

 

 

Ефекти от въвеждане на нови земеделски дейности 

 

България е известна с това, че има принос от почти 2% в световния експорт на пшеница. Това означава, че 

земеделието в страната е монокултурно и, че се изнася земеделски продукт с ниска добавена стойност, който в 

послествие се преработва в други държави, като се генерират по-големи печалби. Тази картина може да се промени, 

чрез въвеждането на нови преработвателни технологии, които да отговарят на съвременните потребности на 

консуматорите по света. 

Изводът е, че едно средно работещо стопанствов едно село би следвало да бъде с големина около 500 ха, 

като поне половината му площ е заета от трайни насаждения, зеленчуци и др. Поради тази причина, а и с цел 

намаляване на риска от монокултурното земеделие, което вреди не само в социален, но и в природен аспект, във 

всички села с интегрирани планове, се изготвя проект на новите стопанства, където се предвижда масово създаване 

на трайни насаждения, зеленчукови градини и смесени животновъдни ферми. Разбира се, основната роля на 

производството на зърнени култури се запазва, за да може да се осъществи по-плавен преход, като големината на 

тези стопанства, към момента е подходяща за землища с големи блокове и особено там където все още не е 

изградено или възстановено напояването. 
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Например при създаване на ново лозе от 50 ха, това означава, откриване на работни места поне за десет 

човека. При овощните насаждения е измеримо, като сезонната заетост се увеличава дори неколкократно. 

 

Демографски и социални ефекти 

 

Тези ефекти са вторичен резултат от подобряване на цялостната среда на работни места, отдих и 

икономически възможности. Подобрената пътна мрежа, достъпът до имотите, създаването на рекреационни и 

туристически зони, нови стопанства и нови земеделски дейности, правят средата за живеене по-добра и 

привлекателна за младите хора, които са основен мигрантски поток към големите градове и чужди страни.Особено 

важен ефект е намаляване на безработицата и възможността за включване на малцинствените групи, които 

традиционно са слабо образовани, в икономиката на страната, чрез възможността да се включат в земеделското 

производство, което традиционно в рамките на нашата страна поддържа работни места, за които не се иска висше 

образование. 

Друга особеност на интегрираните планове е, че дават възможност на традиционните дребни 

производители да получат своите един или два имота съвсем близо до населено място, като едрите собственици се 

изместват по периферията. Работата на Адванс Терафонд в тази насока е, че действайки като поземлена банка в 

рамките на такива проекти дава възможност за разширяване на стопанствата на дребните производители с 

конкретни, интересни за тях имоти. Продажбите на имоти от страна на дружеството, особено по схемата за 

финансов лизинг, дава възможност за подобряване на всички стопанства на земеделски производители в 

комасационните райони, като концентрирането на собствеността и последстващите продажби и аренди стимулират 

въвеждането на зелени производствени практики и сигурност. 

Голямо внимание в работата си с клиенти, Адванс Терафонд АДСИЦ обръща на жените. Те са най-

застрашени от изключване в селските райони и поради тази причина миграцията, особено на младите жени под 40 

годишна възраст е много по-голяма от тази на мъжете. Поради тази причина Адванс Терафонд АДСИЦ сключва 

договори за наем и аренда за почти 30% от отдадени си земи, именно с жени, за да подсигури устойчивост и бъдеще 

на животът в селските райони. По този начин се формира устойчива политика, която да даде пример на подобни 

инвестиции в  страна и Европа. Същото отношение получават и младите фермери, тъй като според статистиката, 

преобладаващото население на селските райони в България е над 55 годишна възраст и смяната на поколенията в 

земеделието е застрашена. Адванс Терафонд АДСИЦ работи приоритетно с младите земеделци, като им предлага 

различни начини за стимулиране на бизнеса им. От социално приемливи, но икономически обосновани ренти, през 

финансов лизинг за покупка на земя. 

- Ефекти от подобряване на инфраструктурата – уедреното ползване на земята дава възможност за 

планиране на инвестициите в напояване, рехабилитация на селкостопанските пътища, поддръжка на местата за 

съхрание на продукцията и други. 

- Оценка на въздействието върху природата – позитивно, поради това, че земеделците по-лесно 

изпълняват "зелените" изисквания на плащанията от ЕС, както и по-лесно управляват имотите си във връзка с 

Натура 2000. 

 

 

Таблица 2 Резултати от уедряване на ползването в 

България.  

 

    преди уедряване след уедряване 

1 Добив 1 единица 1,5 единици 

2 Цена на земята 
лева на дка 

1 единица (279 
лв/дка) 

3 единици(870 
лева/дка) 

3 рента (лева на дка) 1 единица (24 
лв/дка) 

2 единици (47 
лв/дка) 

4 Достъп до вода 10% 50% 

5 Достъп до имота 80% 100% 

6 Работник по 
напояване 

1 Не е нужен 

7 Икономия гориво  50% 

8 Използване на 
вода 

Неравномерно Равномерно 

9 Икономия на 
енергия 

 50% 

10 Икономия вода  60% 
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От така приложената таблица се 

вижда, че уедреното ползване на земята води до 

директни икономически ползи, както и до 

такива водещи до бъдещи печалби или 

икономически ефекти. Също така се наблюдава 

намаляване на разхода за два изключително 

важни аспекта за околната среда, на енергия с 

50% и на вода с 60%. 

Бюджетът на общините в България е 
изключително ограничен.  
Това напълно изключва възможността за 
финансиране на мероприятия от интегрирания 
план чрез общинския бюджет.  

  
 
 

За всички мероприятия от интегрираните планове следва да бъдат изготвени технически и работни проекти, 
като такива не се предвиждат в сегашните схеми на финансиране от страна единствено на собствениците на 
земеделски земи. Тези проекти изискат по детайлна инженерингова работа и съответно по-високи разходи.  
 Именно това показва, че е нужно насочване на средства от донорски програми или средства на ЕС, за да се 
задълбочат проектантските и изпълнителските дейности, като предвидените мероприятия се изпълнят на терен, в 
това число пилотни напоителни системи, рехабилитиране на селскостопански пътища, подобряване на ландшафта и 
борба с ерозията, екопътеки, заслони, инвестиции в туризъм, строежи на високотехнологични ферми и т.н. Една от 
обществените цели на Адванс Терафонд АДСИЦ е да участва в инициативи, които ще променят финансовата рамка 
на субсидирането, за да се достигне до оптималните изисквания на кръговата икономика. 
 По този начин ще се усили позитивния имидж на комплексните инвестиции в селата, като се види реалното 
действие на подобрената инфраструктура във връзка с подобрените имоти и корелацията им с развитието на 
местната общност. 
 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА 

 Делът на селското стопанство в Брутния вътрешен продукт на страната е около 5%. През периода на 
членство в ЕС брутната продукция от земеделие в България средно на единица използваема земеделска площ 
възлиза на 350 евро на ха. Макар и стойността да е ниска, в сравнение със старите страни членки на Европейския 
съюз, отрасълът е един от важните, поради съществуването на множество домакинства, които разчитат на доходите 
от земеделие. 
 
Таблица 3Ефекти върху брутната продукция от земеделие и доходите от продукция в земеделието 

Показател 

Обща стойност на 
ефект от брутна 

продукция в 
земеделието, лева 

Общо за отдадената земеделска земя 11 546 908 

 от тях по отношение участието на жените 3 699 000 

от тях по отношение земеделци под 40 годишна 
възраст 2 192 000 

от тях по отношение на животновъдите 1 370 000 

    

  
Общ ефект, годишно, 
лева 

Ефект от дейността на Адванс Терафонд върху 
доходите на земеделците 2018 3 539 928 

    

Ефект от дейността на Адванс Екуити върху доходите 
на наемодателите, спрямо цена на рентата в 
Северозападен район, 2018 г. 940 000 

 

По важните стойности са свързани с 
участието на жените, младите хора и животновъдите 
в земеделието. Първите две групи са описани в 

VGGT и SDG, като едни от най-застрашените от 
изключване, безработица и глад. От друга страна 
животновъдството е приоритетен сектор на 
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българското Министерство на земеделието, поради 
това, че животните намаляха над десет пъти през 
годините на прехода от социалистически към пазарен 
модел на икономика. Адванс Терафонд АДСИЦ, 
отговорно спазвайки целите на SDG, отдава почти 30% 
от земеделските земи, които се наемат, на жени. 
Около 20% от земите се отдават на млади земеделци 
– жени и мъже.Пасищата и мерите приоритетно се 
отдават за ползване от животновъди с цел 
изпълнението на националните политики.Освен този 
измерим принос в разпределението на брутната 
продукция към застрашени от изключване групи, 
Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд 
дават измерим принос към доходите на земеделците 
и на наемодателите. 

 

 

 
 

 
 

Тъй като делът на рентата в субсидията е около 65%, то реалния чист пренесен доход към земеделците от 
наемането на земя от Адванс Терафонд АДСИЦ е около 3,5 милиона лева на година. В същото време Адванс Екуити 
Фонд наема приблизително 20 хиляди декара, с което през рентата, разпределя 940 000 лева на година на 
собственици на земя в плодородния, но икономически необлагодетелстван Северозападен район. Друг важен 
компонент от работата на Адванс Терафонд АДСИЦ, като поземлена банка e уедреното ползване на земята, 
постигнато през годишни планове за разпределение на ползването или комасационни проекти. Дружеството 
стимулира земеделците да участват в подобни споразумения, които да уреждат уедреното ползване, за да се 
достига до добър икономически ефект, устойчивост на производството и доходите и намаляване на ефектите върху 
околната среда. Фактите показват, че при обработка на малки имоти, които в България са от порядъка на 5-10 
декара, финансовият ефект е значително по-нисък отколкото при обработка на имоти с площи от 40-50 декара. 

 
Таблица 4 Икономически ефект на уедреното ползване 

 

Общ финансов 
ефект при 

зърнопроизводство, 
лева 

Финансов приход 
при ползване на 
единични имоти, 

лева 

Ефект на 
уедреното 

ползване, лева 

Икономически 
ефект от уедрено 
ползване на 
земеделските 
земи - Адванс 
Терафонд 11 250 000 7 500 000 3 750 000 

 

Обикновено, уедреното ползване е за обработваемите земи, като кумулативния финансов ефект е 
повишение с 50%. Годишният финансов ефект на уедрено, ефективно управление на земите се равнява на 3,75 
милиона лева.Тези ефекти се постигат и чрез стратегията на Адванс Терафонд АДСИЦ да концентрира собственост 
по райони, така че да бъде управлявана по-ефективно, и съответно чрез отдаването и под наем или аренда, да бъде 
създадена предпоставка за наемателите да успеят по-лесно да достигнат до устойчивост при формирането на 
уедреното ползване.  
 Допълнителен ефект от тази дейност е щадящата обработка на земите, използването на чисти торове, по-
малко вода и горива. 
 
 

ЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА СВЪРЗАНА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА SDG И VGGT 

 

Деловата (корпоративна) етика на Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд е напълно в съответствие с 

принципите на Доброволните насоки за отговорно управление на владението и следното се наблюдава във всеки 

аспект на отношенията с клиенти и социални отношения: 

1. Човешко достойнство: признаване на присъщото достойнство и равните и неотменими човешки права на всички 

индивиди. 
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2. Недискриминация: никой не трябва да бъде обект на дискриминация по закон и политики, както и на практика. 

3. Равенство и справедливост: признаване, че равенството между хората може да изисква признаване на 

различията между отделните хора и предприемане на положителни действия, включително овластяване, за да се 

насърчат справедливите права на владение и достъп до земя, риболов и гори за всички жени и мъже, младежи и 

уязвими и традиционно маргинализирани хора в националния контекст. 

4. Равенство между половете: Гарантиране на равното право на жените и мъжете на ползването на всички права на 

човека, като същевременно се признават различията между жените и мъжете и се предприемат конкретни мерки, 

насочени към ускоряване на фактическото равенство, когато е необходимо. Държавите следва да гарантират, че 

жените и момичетата имат равни права на владение и достъп до земя, риболов и гори, независимо от тяхното 

гражданско и семейно положение. 

5. Холистичен и устойчив подход: признаване, че природните ресурси и тяхното използване са взаимосвързани, и 

възприемане на интегриран и устойчив подход към тяхната администрация. 

6. Консултации и участие: ангажиране и търсене на подкрепа на онези, които, имайки законни права на владение, 

могат да бъдат засегнати от решения, преди да бъдат взети решения и да отговарят на техния принос; отчитане на 

съществуващите дисбаланси на властта между различните страни и осигуряване на активно, свободно, ефективно, 

смислено и информирано участие на индивиди и групи в свързани процеси за вземане на решения. 

7. Върховенство на закона: възприемане на основан на правила подход чрез закони, които са широко рекламирани 

на приложимите езици, приложими за всички, с еднакво прилагане и независимо решение, които са в съответствие 

със съществуващите им задължения съгласно националното и международното право и при надлежно внимание 

доброволни ангажименти съгласно приложимите регионални и международни инструменти. 

8. Прозрачност: ясно дефиниране и широко разгласяване на политиките, законите и процедурите на приложимите 

езици и широко рекламиране на решения на приложими езици и във формат, достъпен за всички. 

9. Отчетност: държане на физически лица, публични агенции и нестандартни дейци отговорни за техните действия и 

решения в съответствие с принципите на върховенството на закона. 

10. Непрекъснато усъвършенстване: Държавите трябва да подобрят механизмите за мониторинг и анализ на 

управлението на властта, за да разработят програми, базирани на доказателства и да осигурят текущите 

подобрения. 

Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд като неправителствени структури действат отговорно по 

отношение зачитането на човешките права и законните права на владение. Двете компании действат с дължимата 

грижа, за да избегнат нарушаване на правата на човека и законните права на владение на другите. Във всеки аспект 

се предвижда подходящо управление на риска с цел предотвратяване и справяне с неблагоприятни въздействия 

върху човешките права и законните права на владение. Всички конфликти първо се опитват да бъдат решени чрез 

несъдебни механизми за осигуряване на средства за защита, включително ефективни механизми за обжалване на 

оперативно ниво, когато това е подходящо, за да се избегнат отрицателни въздействия върху правата на човека и 

законните права на владение. Чрез обширен анализ Адванс Терафонд REIT и Адванс Екуити Фонд оценяват всяко 

действително или потенциално въздействие върху правата на човека и законните права на владение, в които 

участват. 

Човешки права 

 

Дейностите на Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд са насочени към две от най-важните права на човека 

- живеене с по-млади и без бедност, с отваряне на нови възможности за заетост и бизнес за всички групи 

заинтересовани лица. Преките взаимоотношения са със SDG: 
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Цел 1: Без бедност. Двете компании работят много за 

преодоляване на бедността във всичките й форми в 

регионите на функциониране. Вътрешните им 

стратегии са включени, за да осигурят устойчиви 

работни места и да насърчават равенството. Точните 

адресирани цели са: 1.5 До 2030 г. да се изгради 

издръжливостта на бедните и хората в уязвими 

ситуации и да се намали излагането им и 

уязвимостта към климатични екстремни събития и 

други икономически, социални и екологични шокове и 

бедствия и 1.А Гарантиране на значителна 

мобилизация на ресурси от различни източници, 

включително чрез засилено сътрудничество за 

развитие с всички местни заинтересовани страни. Ето 

защо основният фокус на инвестициите в момента е 

плодородният, но липсващ за хората регион на 

Северозапад. 

 

 

 

 
Цел 2: Без глад. Инвестициите в селското стопанство 

са от решаващо значение за увеличаване на 

капацитета за производство на фуражи и устойчиви 

системи за производство на храни. Ето защо Адванс 

Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд полагат 

усилия за повишаване на производителността и 

поддържане на надеждна хранителна верига. 

Разгледаните цели: 2.3 До 2030 г. да удвоим 

селскостопанската производителност от стопанствата 

и да подкрепим доходите на дребнопроизводителите 

на храна, по-специално жените, коренното 

население, семейните фермери, скотовъдците и 

рибарите, включително чрез осигуряване и равен 

достъп до земя, други производствени ресурси и 

входни знания, финансови услуги, пазари и 

възможности за добавяне на стойност и нестопанска 

заетост. Двете компании се фокусират върху 

прилагането на нови стратегии за управление на 

земите, както и на авангардно ноу-хау в селското 

стопанство. 

Двете компании полагат усилия за тестови подходи 

към обема на продукция на единица труд по класове 

на селскостопански / пастирски / лесовъдски 

предприятия и за поддържане на отношенията с 

клиентите до средния доход на дребните 

производители на храни по пол и местно положение. 

 

До 2030 г. Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити 

Фонд целят да осигурят устойчиви системи за 

производство на храни и да приложат устойчиви 

селскостопански практики, които увеличават 

производителността и производството, които 

спомагат за поддържането на екосистемите, които 

засилват капацитета за адаптиране към 

климатичните промени, екстремните условия, сушата, 

наводненията и други бедствия и които прогресивно 

подобряват качеството на земята и почвата; 
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Равенството между половете 

 

 

Много жени от селата вече не могат да живеят от 

земята си, принуждавайки се да имигрират в градове 

в търсене на възможности. Особено застрашени са 

възрастните хора, които са масовата част от 

населението в селата. Работата на двете компании е 

проектирана така, че да има положително 

въздействие върху равните права на половете, като 

се обърне специално внимание на информацията, 

която трябва да се разпространява между най-

уязвимите страни - как да бъдем наети, как да 

започнем бизнес в селското стопанство, как да 

развием умения с помощта на авангардни 

технологии.  Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс 

Екуити Фонд не само обръщат внимание на 

неравенствата в този, разглеждан неправилно в 

миналото като мъжки сектор, но и на новото 

поколение млади мъже и жени в селското стопанство. 

и живеене на селски райони в демографски 

застрашени региони. Делът на жените в процеса на 

договаряне на земите на Адванс Терафонд АДСИЦ в 

около 30%, което е много по-високо от обичайния 

процент на участие на жените в сектора. По-голямата 

част от участващите в селското стопанство са над 50 

години, но Адванс Терафонд стимулира младите за 

смяната на поколенията и компанията поддържа 20% 

от договорите си с хора под 40 години. 

 

Устойчивост на околната среда 

 

Дейностите на Адванс Екуити Фонд с техните 

селскостопански компании дават положителен ефект 

върху екологията, чрез изпитване и популяризиране 

на напоителни системи с най-малкаконсумация на 

вода и енергия. Интелигентното напояване и 

отводняване е много важно за поддържане на 

ерозията на почвата в безопасни норми. Друга тема 

на компанията е използването на отпадъчни води за 

напояване, които ще имат голямо влияние върху 

селското стопанство с плановете на ЕС до 2025 г. 

Чрез популяризирането на дистанционни методи за 

мониторинг, ГИС и други ИКТ, използвани ежедневно, 

мениджмънтът намалява въздействието върху 

околната среда по отношение на вземането на 

правилни решения, по най-бързият начин. 

Цялостната селскостопанска дейност е 

предназначена да покрие следните цели на SDG: Цел 

6: 6.3 До 2030 г. подобряване на качеството на 

водата чрез намаляване на замърсяването, 

елиминиране на изхвърлянето и минимизиране на 

отделянето на опасни химикали и материали, 

наполовина съотношението на необработените 

отпадни води и значително увеличаване на 

рециклирането и безопасността при повторно 

използване в световен мащаб, 6.4 до 2030 г., 

значително повишава ефективността на 

използването на водата във всички сектори и 

гарантира устойчиво добиване и доставка на сладка 

вода за справяне с недостига на вода и значително 

намалява броя на хората, страдащи от недостиг на 

вода; 6.А До 2030 г. разширяване на местното 

сътрудничество и подкрепата за изграждане на 

капацитет в дейности и програми, свързани с 

сътрудичеството във водите, събиране на вода, 

обезсоляване, ефективност на водата, пречистване 

на отпадни води, рециклиране и повторно използване 

Цел 13: Действия срещу климата. Адванс Екуити 

Фонд се фокусира върху борбата с опустиняването, 

възстановяването на деградиралата земя и почвата, 

включително земите, засегнати от опустиняването, 

сушата и наводненията, и се стреми да постигне 

неутрална среда по отношение деградацията на 

поземлените ресурси. 
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Примери от логическия анализ на изпълнението на бизнес модела на Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити 
Фонд 
 

Основните групи неизчислими ползи от уедряването са:  

-  Формиране на имоти подходящи за механизирано отглеждане на полски и трайни насаждения 

- Повишаване на възможностите за инвестиции в туризма и селското стопанство 
- Повишаване на възможностите за напояване и борба с наводненията и ерозията 
- По-доброто структуриране на собствеността, води до улесняване на управлението на имотите. 
- Непрогнозируемо увеличение на цената на имотите над три пъти за десет години. 
- Стабилизиране на насочването на субсидии от Европейския съюз към земеделските стопани 

Концентрацията на собственост, която Адванс Терафонд извършва в почти 1000 от 1500 активни землища 
на територията на страната, водят до сериозно повишаване на устойчивостта на поземлените отношения в 
няколко насоки: 

- Чрез отдаване под наем и аренда, в така нареченото формиране на масиви за ползване на 
ежегодна база, където се учредява уедрено временно ползване на земеделските земи. 
Дружеството сключва дългосрочни договори за наем и аренда със земеделски стопани с добра 
репутация и социално ангажиран подход към дейността. 

- Чрез продажби на пакети земеделски земи – Продажбите се извършват групирано, спрямо 
инвестиционните намерения на земеделските стопани в конкретни райони 

- Чрез продажби на лизинг на дребни и средни фермери, които нямат възможност за директна 
покупка на земята. 

- Чрез покупки на разпокъсани имоти – наследствените проблеми останали след 
земеразделянето продължават да бъдат основен фактор за неустойчивите поземлени 
отношения. Продължават делбите на имоти между множество наследници, а разпореждането 
с тези имоти е изключително трудно. Местните представители на дружеството издирват и 
изчистват всичките тези проблеми при сключване на сделки и така хиляди имоти, които са 
били собственост на десетки хиляди граждани, които фактически не могат да са разпореждат 
групово с тях, са концентрирани след продажба към Адванс Терафонд в пакети, които вече 
могат да бъдат обект на устойчиво управление и насочване за бъдещи инвестиции от страна 
на работещи земеделци или за други цели, като добиви на полезни изкопаеми, инвестиции в 
туризма или производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

- Чрез участие в комасационни проекти – чрез цялостно планиране на земеделски територии и 
трайно формиране на устойчиви земеделски имоти и въздействие върху политиката на 
развитие на местно и национално ниво. Резултатите от всеки комасационен проект се 
използват за усъвършенстване на процедурите за последващикомасационни проекти, както и 
за усъвършенстване на националната политика. Комасационните проекти също така са и 
притегателен център за последващи инвестиции, като се наблюдава изключително засилен 
интерес от страна на местни и международни инвеститори към селата, в които се провеждат 
комасационни процедури, като тези инвеститори следят с повишено внимание резултатите и 
междувременно поддържат контакт с дружеството за участие в последващите инвестиции и 
закупуване на уедрени поземлени имоти, с цел създаване на напояване и трайни насаждения. 
Основна цел в комплексните комасационни проекти е опазването на околната среда, като се 
предвиждат поредица от мерки за намаляване на въздействието на индустрията и 
земеделието върху природата. 

 
По отношение на дейността на Адванс Екуити Фонд са налицe няколко съществени ползи - дружеството оперира в 
най-бедния регион на Европейския съюз - област Видин. Този район е известен с близостта си до река Дунав и 
границите с Румъния и Сърбия, както и с отличните качества на земеделската земя. Проблемът при него е голяма 
миграция. Преди дружествата на Адванс Екуити Фонд да започна да работят в землищата на община Брегово, 
земеделските земи бяха напълно изоставени, като тревите и храстите достигаха два метра височина върху хиляди 
декари. След интервенцията на Адванс Терафонд АДСИЦ и закупуването на множество имоти, както и след 
навлизането на земеделските дружества земята върна плодородните си качества и се поддържа отлично. 
Дружествата от екуити групата наемат над 20 000 дка земя на трети лица, с което поддържат финансово местните 
хора. Резултат от тяхното навлизане в Северозападния район доведе и до повишение на средния стандартен 
производствен обем за района с над 600% от 2007 до 2016 година. 
 
 Дейността на Адванс Терафонд АДСИЦ в над 1000 землища в страната, допринесе за повишаване на 
рентите над два пъти за седем години и на цената на земята над три пъти за същия период. Важно е да се отбележи, 
че това е и причината пазарът да върви към зрялост, в която дребните собственици осъзнават ценността на 
собствеността си, и по този начин продажбите на първичния пазар са сведени до около 100 000 дка на година. До 
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голяма степен това се дължи на въздействието на Адванс Терафонд върху прозрачността и социалната роля на 
този пазар. 
 
 В таблица 5 са дадени някои числови изражения от ефекта на дейността на дружествата върху доходите на 
населението, генерирани от дейността на Адванс Екуити Фонд. Дружеството не използва пасища, но 
приблизителният ефект върху доходите на дребните собственици на земя за седем годишен период е около 5,7 
милиона лева, което е разликата от нарастването на средната рента за района за периода. Този факт е 
изключително важен, защото преди навлизането на земеделските дружества от екуити групата в района на Видин, 
земята бе напълно изоставена. 
 По отношение на продажбите на земи в районите на дейността на Адванс Терафонд АДСИЦ се наблюдава 
покачване от над три пъти за период от седем години, като разликата между цената през 2010 година и 2017 година, 
спрямо закупените площи е довела до допълнителен ефект върху доходите на продавачите (обикновено възрастни 
хора) от 2,3 милиона лева за една година. Друг принос към пазара на земя в България, почти изключително дело на 
дружеството е, че се въвежда прозрачност на пазарните нива. Сделките на повечето други участници в страна се 
изповядват на данъчна стойност, която е многократно по-ниска от пазарната цена. Адванс Терафонд АДСИЦ 
изповядва своите сделки на реалната им стойност, което доведе до осветляване на действителното състояние на 
пазара на земеделски земи. 
 
Таблица 5 Приноси към изпълнение на SDG 

 

         

Ефект от наемането на земя         

Цена на рентата, лева на декар 2010 година 2017 година 

Ползвана 
под наем 
земя, дка 

Приблизителен икономически ефект 
върху доходите на наемодателите 

към 2018 г. От дейността на 
АдванЕкуити Фонд, лева 

пасища 12 16     

ниви 24 47 20 000 5 700 000 

     

Ефект от покупка на земя     

Ефекти върху пазар на земя, 
лева     

Търгувана 
земя в 
страната, 
годишно, 
декара 

Ефект върху доходите на гражданите 
годишно към 2017 г. спрямо 2010 г. 

Адванс Терафонд по цени 
национална статистика, лева 

пасища 189 262 425 31 025 

ниви 279 870 4 000 2 364 000 

     

Развитие на стандартния 
производствен обем в 
Северозападен район     

          

Стандартен производствено 
обем  

2007 година, 
Евро 

2016 година, 
Евро   

Повишение на стандартните 
производствени на стопанствата в 
Северозападен район 2016-2007, % 

Северозападен район 5 000 31 000   620 
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 Както вече бе обяснено по-горе, Северозападният район е един от най-необлагодетелстваните в ЕС по 
отношение на икономиката. Затова е особено важно повишението на стандартния производствен обем за района, за 
средното стопанство от 5 хиляди Евро до 31 хиляди Евро, за период от десет години, като до известна степен този 
факт се дължи на дейността на Адванс Терафонд АДСИЦ, като поземлена банка в района, както и на навлизането 
на Адванс Екуити Фонд в земеделието в почти напълно изоставени райони в тази икономическа зона. Чрез 
разширяването на дейността на двете дружества н Северозападния район в момента се наблюдава повишаване на 
конкуренцията и изключително бърз растеж при пазара на земя, земеделието и търговията с първична земеделска 
продукция. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд успешно изпълняват стратегиите си за развитието на 

земеделието и пазара на земя, с прилагане на социално-отговорни политики по управление на ресурсите. Фокусът 

на инвестициите към 2019 година е насочен към районът с едни от най-благоприятните качества на климата и 

почвите за развитие на земеделие, което обуславя и най-бързото му развитие, като пазар на земята и поземлените 

отношения, поради това, че през последното десетилетие бе пренебрегвам от държавата и икономически активните 

играчи на пазара. В момента и двете дружества инвестират предимно в Северозападния район, който е най-бързо 

догонващия район в земеделско отношение, поради причината, че преди навлизането на дружествата в него, голяма 

част от земеделските площи бяха изоставени. Създадената конкуренция доведе до изключително много 

положителни ефекти за жителите на района и местната икономика.Към днешния ден, Северозападния регион е с 

най-бърз растеж на цената на земята и към него се насочват изключително много инвестиции от пазарните агенти, а 

държавата фокусира своите програми за развитие, давайки им приоритизиране спрямо другите региони. 

 По отношение на изпълнението на SDG Адванс Терафонд АДСИЦ и Адванс Екуити Фонд обръщат 

изключително голямо внимание на запазването на селския начин на живот, чрез активното присъствие на жените и 

младите хора в земеделието. Това се допълва от отличните отношения с дребните собственици на земя, които 

поддържат своите доходи, чрез получаваните от дружествата ренти. Малките фермери от своята страна получават 

услуги по ремонт на машините си, услуги по обработка на земята и възможност да използват логистиката на Адванс 

Екуити Фонд, за търговия на своята продукция. 

 Особено внимание се обръща и на опазването на околната среда, за което спомагат най-модерните 

технологии за обработка на земята. В интегрираните планове на селата подготвяни по поръчка на Адванс Терафонд 

АДСИЦ особено много се залага на оптимизиране на ползването на ресурсите, местата за рекреация, устойчивите 

екосистеми и пестеливите технологии за напояване. 

 Адванс Терафонд АДСИЦ продължава да оперира и на територията на цялата страна, като е спомогнала 

за развитието на устойчиви стопанства, чрез продажбата и отдаването под наем на земеделски земи на стотици 

земеделски стопани. Дружеството бе и първото, което предложи лизингови схеми за продажба на земи на своите 

клиенти, които не разполагат с достатъчно наличен капитал. 

 Адванс Терафонд АДСИЦ е пионер в интегрираната комасация на земеделските земи в България, като 

активно участва в българо-холандски проекти за развитието на комасацията и хидромелиорациите. Тези проекти 

получиха широк обществен отзвук и доведоха до изменения в законодателството и практиката на българската 

страна. 

 С развитието на корпоративната култура на Адванс Терафонд АДСИЦ и дъщерните дружества на Адванс 

Екуити Фонд към бъдещето се целят по-големи икономически и социални ефекти в селските райони.  Поземлената 

банка ще разшири инструментариума си, като ще подпомага създаването на стопанства на жени и млади фермери, 

които да се развият до пазарни, семейни стопанства, като ще прилага разнообразни подходи, като финансов лизинг, 

схеми за ранно пенсиониране и други. Комплексните дейности по-лесно ще пренасят нови технологии към 

новосформираните семейни стопанства, ще осигуряват логистиката, търговията на първична продукция, 

преработката и други, за да създават иновативна производителна верига, която да отговори на нуждите на 

промяната на световната диета, климатичните промени и международната конкуренция. 
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Създаване на подобен интегритет ще подпомогне осъществяване на дейности по поддръжка на социалния 

и образователен живот в общностите, където оперират подобни дружества. Това ниво на структурата ще подпомага 

и работата на клиентите с администрацията. 

Подобни публични, и обществено отговорни структури считат участието в неправителствени организации, 

като силен способ, чрез който да се експонира нуждите на местната общност, както и да се предизвикват промени в 

административната и нормативната уредба. 

Крайната цел е запазване на живота в селските райони и създаване на множество иновативни, устойчиви, 

пазарни, семейни стопанства, които да допринесат за отлична възвръщаемост от инвестицията и положителни 

социални ефекти, в едни от най-изостаналите райони на ЕС. 
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