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Абстракт:  

Още през 2007 г. бе променен Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и бе заложен чл.37е, който позволява създаването на планове за уедряване и 

изменение на картата на възстановената собственост, когато има споразумение между 

собствениците на земеделски земи. Наблюдават се седем основни проблема, и 

множество под-проблеми в прилагането на комасационните процедури. 

Липсата на национална стратегия и законодателство, както и финансирането са 

основите от тях. Все пак, добрите резултати от доброволните комасационни проекти, 

дават надежда, че се върви в правилната посока и, че е възможно подобряване на 

състоянието на собствеността в земеделските земи, както и последващите инвестиции в 

земеделието. 

 

Abstract: Already in 2007, amendments in  the law on ownership and use of land and was 

done in Article 37, which allows the creation of plans for land consolidating and following 

changes in the map of the restored property, when there is an agreement between the owners 

of agricultural land. There are seven main problems and multiple sub-problems in the 

implementation of land consolidation procedures. The lack of a national strategy and 

legislation and the funding are the main ones. However, the good results of voluntary land 

consolidation projects offer hope that the work is moving in the right direction and that it is 

possible to improve the condition of the property in agricultural land and subsequent 

investment in agriculture. 



 

 

След възстановяването на собствеността върху земеделските земи, техният 

среден размер всяка година намалява, като към момента е 5,5 дка на имот, с тенденция 

към намаляване. Това затруднява управлението на имотите и повишава 

административните и селскостопански разходи. В страната се развиват два подхода за 

справяне  с проблема. 

Още през 2007 г. бе променен Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и бе заложен чл.37е, който позволява създаването на планове за 

уедряване и изменение на картата на възстановената собственост, когато има 

споразумение между собствениците на земеделски земи. Това е действително уедряване 

по собственост (комасация) и не бива да се бърка с процедурата по ежегодно създаване 

на масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ (погрешно наричано в общественото 

пространство “комасация”). Създаването на масиви за ползване на годишна база е 

своеобразна „патерица“, която подпомага земеделието до момента, в който проблемите 

с уедряването се решат кардинално. Настоящата законодателна рамка разрешава 

ежегодно създаване на масиви за ползване по споразумение между ползвателите, или 

чрез служебно разпределение, когато споразумение не е постигнато. За стопанската 

2014/2015 г. стартираха над 1800 процедури. При добра воля от страна ползвателите 

може да се договори и дългогодишно постоянство на масивите, тъй като законът 

позволява ежегодно актуализиране на вече сключеното споразумение, но това все още 

не се случва, поради силната конкуренция между производителите.  

От друга страна, трайно решение на проблемите може да се постигне 

единствено, чрез уедряване по собственост. При подходящо изменение на 

законодателната рамка на базата на широко обществено обсъждане е възможно 

прилагането на интегрирани комасационни планове, обвързани с дългосрочно ползване 

на земите. След 2011 г. стартираха общо 20 процедури за уедряване на собствеността, в 

различни краища на България, обхващащи над 100 хил. дка, като разходите по тях са 

изцяло за сметка на собствениците. Все пак държавата подпомага процеса с 

първоначално предаване на нужните материали и документи на местния комитет на 

собствениците, а в края му, с издаването на документите за собственост – скици и 

решения. 

 Важно е да се дефинират проблемите, с които се сблъсква интегрираната 

комасация, и в частност уедряването. Основните са: 

1. Възстановяването на имотите на наследниците на собствениците преди 

колективизацията, доведе до огромни проблеми при събиране на съгласие за 



разпоредителни сделки, или при разпределяне на благата от имотите. За намаляване 

на тези проблеми е нужно да се направят промени в законите за наследството, 

закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и др.  

2. „Отсъстващи” собственици. Това е друг проблем, който е следствие от 

съсобствеността и миграцията. Нужни са законодателни промени в различни 

закони, за намаляване на ефекта му, който в следващите десетилетия ще стане 

особено осезаем по отношение на земеделските имоти. Липсата на някои от 

собствениците възпрепятства, както покупко-продажбите на земи, така и 

доброволните делби и участието в доброволна комасация.  

 

3. Липса на единен кадастър и имотен регистър. Това води до несигурност в 

комасационните процедури, тъй като служебните проверки при приемането на 

плановете, както и последващите проверки при подписването на споразумението 

върху одобрения план, пред нотариус и вписването му в Службата по вписвания, са 

с повишен риск поради това, че не могат съответните проверки да се извършват в 

реално време. 

4. Бавни, финансово тежки съдебни производства при спорове за собственост. Това е 

пречка за по-дребните собственици при участие в комасационни процедури. От 

друга страна бавното приключване на подобни дела е предпоставка, да не се въведе 

задължителна комасация, тъй като тя е известна с множеството дела, които се водят 

от собствениците, които са били включени принудително. При подобни бавни 

съдебни процедури, един проект за комасация със задължителен характер може да 

продължи и няколко десетки години. 

5. Нисък административен и производствен капацитет 

Честите реформи и текучеството на кадри водят до слабости в 

администрирането на поземлените отношения. Стремежът е чрез непрекъснати 

обучения и семинари, това да се коригира. Създаването на кадри не е въпрос само 

на образователната система, но и на постоянство в бизнеса. Ниските заплати и 

лошите социални условия са основен фактор за липса на приемственост. 

Автоматизирането на процесите не е достигнало достатъчно съвършенство, че да не 

изисква специално, постоянно обучение, както на проектантите, така и на 

съответните държавни и общински служители. Финансовите проблеми на 

държавата са един от основните фактори в тази насока, а друг важен фактор е 

липсата на политика на приемственост. Слабата информационна кампания на 

държавата също дава своето негативно влияние върху процеса. 



6. Липса на инвестиции в хидромелиорации, пътища и други инфраструктурни 

мероприятия в земеделските земи. 

Остарялата хидромелиоративна мрежа не винаги дава възможност за 

осигуряване на вода на цени, за рентабилно земеделско производство. Известно е, 

че след 1989 г. поливните площи са намалели над 10 пъти, което в условията на 

променящият се климат е голям проблем за земеделието. През изминалия програмен 

период на ЕС не бяха отделени никакви средства за ремонт и рехабилитация на 

хидромелиоративната мрежа в страната, или за ремонт на селскостопанските 

пътища. 

7. Липса на национална стратегия и цялостно законодателство за комасацията на 

земеделските земи и устройство на земеделските и горски територии. Проблемите в 

тази насока са както политически, така и чисто финансови. 

Независимо от цялостната неблагоприятна рамка, все пак през 2014 г., са 

завършени три комасационни проекта в страната. Два са на базата на одобрена 

кадастрална карта (гр. Смядово и с. Друмево, област Шумен), а един е на базата на 

карта на възстановената собственост (с. Студена, област Хасково).  

Ето и някои резултати от проектите: 

Гр. Смядово: Предмет на разработката са поземлени имоти /ПИ/ -1316 бр. с 

обща площ  7597, 976 дка. От всички поземлени имоти /ПИ/ в размер на 7597,976 

дка са уедрени 4351,461дка или 57,30% . Получени са 268 обединени поземлени 

имоти/ПИ/ с нови идентификатори в  резултат на преобразуването на 728 бр. /ПИ/. 

Променят собственост 485 бр. /ПИ/, 103 бр. /ПИ/ не променят собствеността си. 

В резултат на трансформациите на всички имоти се получава максимално 

обединяване и групиране по масиви, близки един до друг, за всеки от 

собствениците,  което е главна цел на комасацията, като получените площи от един 

от собствениците ще послужат за разширяване на хидромелиоративно съоръжение. 

С. Друмево: Предмет на разработката са 491 броя поземлени имоти /ПИ/ с обща 

площ 4 582,982 дка. От всички поземлени имоти /ПИ/ в размер на 4582,982 дка са 

уедрени 2907,9457дка или 63,45%. Получени са 105 обединени поземлени имоти 

/ПИ/ с нови идентификатори в  резултат на премахването на граници между общо 

305 бр. /ПИ/. Премахват се общи граници между  имотите на всеки участник.  

Променя се собствеността на 157 бр. /ПИ/, на 29 бр. /ПИ/ не се променя 

собствеността. Данните са приложени към проекта в отделни, подробни таблици.  



В проектите в Друмево и Смядово е получено средно увеличение на площите от 

100 до 300% за всеки собственик, както и съкращаване на взаимните разстояния 

между имотите на един собственик с няколко стотин километра, поради 

максималното им концентриране. 

С. Студена Предмет на разработката са поземлени имоти /ПИ/ -1714бр. с обща 

площ 8255,596 дка. От всички поземлени имоти /ПИ/ в размер на 8255,596 дка са 

уедрени 2093,756 дка или 25,36% . Получени са 127 обединени поземлени 

имоти/ПИ/ с нови идентификатори в резултат на преобразуването на 391 бр. /ПИ/. 

Променят собственост 611 бр. /ПИ/, 712 бр. /ПИ/ не променят собствеността си. 

Изричното желание на един от собствениците, да не се премахват границите между 

съседните му собствени имоти, след уедряването не води, до още по-добри 

резултати. Все пак така изготвената разработка води до максимална концентрация 

на имотите на 80% от участниците. В същото време, новото положение на имотите 

дава резултат в инвестиционно намерение за създаване на овощно насаждение. 

В заключение, дори доброволната комасация, в сегашния и вид дава добри и 

обнадеждаващи резултати, но е нужна национална стратегия и законодателство, за 

постигането на оптимални резултати, които са така нужни на икономиката на 

нашата държава. 
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