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УСПЕЛИТЕ II

Десислава Танева,
министър на земеделието,

храните и горите: Полагаме усилия
� До Коледа фермерите
ще получат близо 1 млрд. лева

от слабостите, които установихме
на терен. Включително и онези,
които лично установих по време
на пика на африканската чума.
България преживя тежка епизоо-
тична криза. Взехме бързи, дра-
стични мерки. Благодаря на всич-
ки хора, които се вслушаха в на-
шите съвети.
Кризата беше овладяна бързо,

но тя не е отминала. В момента
изпълняваме плана за депопули-
ране на дивата свиня. Около 14
хил. диви свине бяха отстреляни
или уловени в капан по последни-
те данни от общо 81 000 диви
свине, заложени в плана за от-
стрел. Амбицирани сме да сведем
популацията до нормите в страте-
гията за борба с африканската
чума.
Укрепихме лабораториите. Апе-

лирам към ловците за полагане
на максимални усилия и възполз-
ване 100% от допълнителния тре-
ти ловен ден.
Трябва да се постигнат и по-ви-

соки нива на биосигурност в сто-
панствата, където се отглеждат
животните.
- Ще се запазят ли директни-

те плащания след 2020 г.?
- Категорично ясно е, че бъл-

гарските земеделци ще запазят и
дори леко ще увеличат директна-
та подкрепа предвид методиката
за сближаване на директните
плащания или конвергенцията.
Но също така е ясно, че този

пакет се разпределя на използва-
ни земеделски площи, обрабо-
тваеми и в добро състояние. В то-
зи период имахме възможност да
сме малко по-гъвкави от предиш-
ния. Обвързаната подкрепа даде
един добър старт на сектор “Пло-
дове и зеленчуци”, където е още
по-тежко откъм работна ръка. Но
запазихме относителни нива. За
това и в момента спорим да запа-
зим тази обвързана подкрепа, за
да задържим нивото от последни-
те три години.
Тази подкрепа не води до па-

зарни изкривявния, каквито са
мотивите на страни като Герма-
ния да искат тя да не се прилага
в новия програмен период. А ние
без нея не можем в тези сектори.
Тази помощ засяга така тежко и
други страни, включително Фран-
ция. Търсим страни членки, които
я прилагат, за да се подкрепим
взаимно.
- Какво е ясно за новата Об-

ща селскостопанска политика
дотук?
- Ясно е, че

ще има страте-
гически план,
който да обеди-
нява двата
стълба. Създа-
дохме Коорди-
национно звено
за дебата по
Общата селско-
стопанска поли-

тика и институционализирането
на публичността на този дебат -
за земеделския бранш и за об-
ществеността. Първият SWOT
анализ се приключва от Инсти-
тута по аграрна икономика и бе-
ше възложен, когато се върнах в
министерството.

ДЕВОРА НЕДЯЛКОВА

- Министър Танева, годината
не бе от най-благосклонните
към земеделските стопани и
сектора като цяло, но има и по-
ложителни резултати. Какво от-
читате като успех?
- Притеснявам се да кажа какво

е успехът за тези шест месеца,
откакто съм министър. Думата
“успех” е твърде амбициозна. Ще
споделя какво сме предприели
през тези месеци.
Напредък например е приключ-

ването на различните приеми по
лозаро-винарската програма. За
първи път в историята отворихме
втори прием, макар че всичко там
беше много забавено.
Второ - отпушването на догово-

рирането на отделни приеми по
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР). Някои от
тях са с огромно закъснение, но
още при встъпването ми като ми-
нистър направихме график, съоб-
разен с капацитета на админи-
страцията на фонд “Земеделие” и
на министерството. Както и ясен
план относно конкретните стъпки
за редакционните процедури по
мерките, така че да ускорим дого-
ворирането. Планирано оставих-
ме за последно някои от горските
мерки. Взехме решения за одо-
бряване на повече проекти и ос-
вобождаване на бюджет по недо-
говорирани или неизпълнени до-
говори по мерки като 4.2 или 4.1.
- Преди дни управляващият

орган на програмата обяви, че
догодина ще има изменения.
Защо се наложиха те?
- Според обстановката в земе-

делието през втората половина
на годината взехме решения за
промяна на управлението на про-
грамата. Комитетът за наблюде-
ние предложи подаването на ше-
стата нотификация пред Европей-
ската комисия. Тези промени бя-
ха комуникирани с бранша, макар
че между отделните представите-
ли винаги има
колизии.
Най-важното

може би е реше-
нието за пре-
хвърляне на 40
млн. евро към
биологичното
производство.
Все пак трябва
да премине оди-
тът на ЕК, който
започва на 19 ноември и при-
ключва на 27 ноември. До два
месеца трябва да дойдат резулта-
тите. Ако е успешен, каквито са
нашите надежди, през следваща-
та година ще отворим отново
приемите за биологични произво-
дители.
Известно е, че поради недоста-

тъчен бюджет приеми за нови
производители или за увеличени
площи за биологично направле-
ние няма. Назначен бе ресорен
зам.-министър, който да отговаря
за биологичното производство.
Той беше посочен от сектора. Аз
изпълних това споразумение, кое-
то бе подписано от моя предше-
ственик. Приехме и екшън план, и
програма за констатираните сла-

бости и нарушения в биологично-
то производство.
Предвижда се стартиране на

мярка 5 “Възстановяване на сел-
скостопански производствен по-
тенциал, претърпял щети в резул-
тат на природни бедствия, и въве-
ждане на подходящи превантивни
мерки” от ПРСР. Чрез нея ще се

осигури възмож-
ност за подпома-
гане на инвести-
ции в превантив-
ни действия за
повишаване на
биосигурността в
животновъдните
стопанства. Във
връзка с услож-
нената епизоо-
тична обстановка

по мярката ще може да бъдат за-
купувани и животни. През пролет-
та на 2020 г. се очаква прием на
проектни предложения по под-
мярка 4.1 “Инвестиции в земедел-
ски стопанства”, насочен към жи-
вотновъдни стопанства. В този пе-
риод ще стартира и целеви прием
по подмярка 6.3, насочен към жи-
вотновъдни стопанства отглежда-
щи свине, птици и дребни пре-
живни животни (кози и овце). Це-
левият прием ще бъде насочен
към малки земеделски стопан-
ства, като една от целите в техни-
те проекти ще бъде свързана с
повишаване на биосигурността.
Ще се предостави възможност на
малките стопанства да преодоле-
ят неблагоприятните икономиче-

ски последици.
- Всички очакват плащанията

до края на годината. Какво
предстои до края на декември?
Ще има ли плащания, които ще
останат за началото на следва-
щата година?
- След 20 ноември ще се платят

около 84 млн. лв. за газьола. В
седмицата 2-6 декември фонд
“Земеделие” ще преведе на жи-
вотновъдите 121 млн. лв. по об-
вързаното производство – това са
100% от полагаемите средства за
2019 г. Следващо плащане за зе-
меделски производители е първи
транш по Схемата за единно пла-
щане на площ (СЕПП) – около
640 млн. лв. В последната седми-
ца преди Коледа ще бъдат плате-
ни средствата за необлагодетел-
стваните райони НР1 и НР2, чий-
то бюджет е съо-
тветно 83 млн. лв.
и 17 млн. лв.
- За кое не ви

достигна време
да се справите?
- Със сигурност

има много несвър-
шени неща. Иска
ми се всичко да
става много по-
бързо. Радвам се, че наблегнахме
на различни законодателни ини-
циативи, които стояха от доста
време. Качен за обществено об-
съждане е проектът на промени в
Закона за ветеринарномедицин-
ската дейност. Те трябва да по-
могнат за преодоляване на много

Поради недостатъчен
бюджет приеми за
нови производители
или за увеличени
площи за биологично
направление няма

Кризата беше овладяна
бързо, но тя не е
отминала. В момента
изпълняваме плана
за депопулиране
на дивата свиня



УСПЕЛИТЕ III

да се запази
обвързаната
подкрепа, тя не
води до пазарни
изкривявания

лието задоволява необходимостта
от храна.
Ключът към доброто управление

е не само в самите нас. Как разби-
раме ние правилата и най-вече да-
ли искаме да ги прилагаме. Дали
искаме да ги изпълняваме по са-
мосъзнание, по съвест, или само
да замажем очите на съответния
контролен орган. Ключът към успе-
ха се крие в самите нас. В север-
ните страни работят с регулации
от по 3-4 страници. Нашите регу-
лации постоянно се дописват и ут-
ежняват. Защото всеки случай,
при който стане известно, че има
неправомерно усвоени пари или е
създал проблем, болест или причи-
на за някаква нередност, се състои
в заобикалянето на определени
норми с цел лични облаги. И ние
започваме с поредните промени в
законодателството, така че да не
се допусне подобно нещо. После
нарушителите намират друго мя-
сто, на което да пробият, и така
попадаме в спирала.
Не бих казала, че ние сме от

най-прегрешилите. Ние сами си съ-
здаваме този етикет. В земеделие-
то се дават огромни пари, натискът
е огромен. Ще приключим настоя-
щия програмен период с изключи-
телна неудовлетвореност от фи-
нансовата подкрепа за земедел-
ския сектор. Има много проекти,
по които ще си останем само с
разходите за проектирането. Този
натиск върху средствата поражда
и много други изкривявания. Аз
съм радетел на публичността,
всичко, за което е поискана про-
зрачност, е давана. Но бенефи-
циентите, които са кандидатствали,
са неудовлетворени и всеки може
да ви развие теория защо другият
е одобрен, а той - не. Натискът
върху тези средства продължава.
През 2015 г. по време на първия

ми мандат генерално променихме
правилата за използването на зе-
меделската земя, като въведохме
правно основание, за да можеш да
я ползваш. Това е чисто български
модел. Хората в други страни не
могат изобщо да си помислят, че
без да имат права върху земеделс-
ка площ, ще я обработват. При нас
обаче е друго. Ние вече трябва да
сме убедени, че е нотариално за-
верено, и да сме сигурни, че под-
писът е истински. Пак питам: кой
ни е крив? Трябва да видим в себе
си вината. Ние въвеждаме заверки
на документи, един куп разходи,
но го правим, защото сме видели

пропуски, които
създават сканда-
ли, а след това и
обобщения за це-
лия сектор. А то
не е така. Бълга-
рия има добре
развито земеде-

лие. Зърнопроизводството е из-
ключително добро. Това е повод
само за гордост.
Земеделието е особен отрасъл

под открито небе. Не сме затво-
рено предприятие и факторите
време и природа оказват влияние
така, както в никой друг сектор.
Затова и земеделският труд се
възприема като най-тежкия. За
животновъдството това е целого-
дишен труд - 24 часа в деноно-
щието, 365 дни в годината. Земе-
делието осигурява основното, от
което има всеки човек - храната.
Нормално е изискванията там да
са най-високи. Ние сме част от
европейското земеделие, а то по-
чива на общи принципи.

Ние направихме дебатите с
бранша, също и двустранни срещи,
и сега той е предаден след отразя-
ването на всички бележки по него.
Проектът на анализа за околна
среда и климат е входиран в МЗХГ
и предстои преглед в координа-
ционната група и след това прие-
мането му. Социално-икономиче-
ският анализ за селските райони
се работи и очакваме входирането
на неговия проект до края на ме-
сеца. Използвам случая да благо-
даря на висшите учебни заведения
в България. Ние се открихме отно-
во, тъй като тези два анализа се
изготвят от Аграрния университет
– Пловдив, и УНСС.

- Кога може да се очаква ця-
лостната рамка за новия програ-
мен период?
- Ще има готова рамка, когато

има приета многогодишна финан-
сова рамка. Без тя да бъде приета,
не може да се
продължи по рабо-
тата на регламен-
тите за земеде-
лие. И оттам бю-
джетът за следва-
щия програмен пе-
риод. Това, което
е анонсирано към
момента, е, че земеделските райо-
ни ще останат със същата възмож-
ност за достъп до подкрепа, неза-
висимо че по сегашния проект на
предложението за регламент има
15% намаление на Програмата за
развитие на селските райони. Во-
дили сме разговори с колегите от
министерството на регионалното
развитие за демаркация, която да
позволи ние да запазим същия ин-
тензитет на подкрепа. Не искам да
навлизам в детайли, защото това
все пак е проект. Нека не даваме
послания, които биха могли да се
променят. Съответно - ние не мо-

Забавянето в ЕС на
практика ни помогна
да наваксаме
нашето собствено

жем да започнем конкретна рабо-
та по изготвяне на националния
стратегически план. Забавянето в

ЕС на практика
ни помогна да
наваксаме наше-
то собствено за-
бавяне. Ще се
включим в гра-
фик, и то съвсем
скоро, благодаре-

ние на партньорството с аграрната
наука в България.

-Щеималинякакъвпреходмеж-
дудватапрограмнипериода,дока-
то бъдат одобрени стратегически-
те планове на страните членки?
- Това е тема от няколко дни, ко-

гато бе публикуван проектът за
преходен регламент. Получава се
една година, в която няма нацио-
нална преходна помощ. Това ще
засегне животновъдството - козите
майки и овцете майки без селек-
ционен контрол. Те са обект на
подкрепа единствено по национал-
ната преходна помощ. Това е кате-

горията, която остава най-про-
блемна. Те не се подкрепят по об-
вързаните схеми. Ние сме анонси-
рали нашите искания за прилагане
на инструмента за подкрепа. За
тютюна, разбира се, сме наясно,
ченямакак,защототамстававъпрос
за обща политика.

- Очаквате ли да бъдат удовле-
творени българските земеделци
и в каква степен?
- Няма как да останеш доволен,

ако няма да получиш повече, а ще
има много по-високи изисквания
към начина, по който работиш. Ви-
зирам зелените задължения, еко-
логосъобразно-
то земеделие.
Трябва да сме
наясно, че суб-
сидиите са част
от средствата
на европейския
данъкоплатец, в
това число и на българския. Ако
обществото има изисквания за ек-
ологично земеделие, ние трябва
да се съобразим с това, защото
парите са негови и земеделието
трябва да отговаря на обществени-
те потребности. Ако те са начин на
правене на земеделие, който е
щадящ природата и биоразнообра-
зието, ние трябва да се съобразим.
Виждате какви реакции има в бо-
гатите страни, как протестират зе-
меделските производители точно
заради завишените изисквания за
зелено земеделие. Но това е иска-
нето на обществото. Никой не ра-
боти нещо сам за себе си. Всеки
работи, защото удовлетворява
определена потребност. Земеде-

Получава се една
година, в която
няма национална
преходна помощ
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Прогноза: 2019-а ще бъде
втората поредна
със спад в земеделието
� Това все
още не е особено
притеснително.
� Конкурентността
на сектора
е под въпрос
в дългосрочен
план, а решенията
- трудни

Под България по този показа-
тел се нареждат единствено
Словакия и балтийските държа-
ви. Макар и този показател да
расте след влизането на Бълга-
рия в ЕС,

ръстът не е достатъчен
да навакса средния темп

на Евросъюза.
Казано по друг начин това оз-

начава, че производителността
в селското стопанство на стра-
ната ни продължава да изоста-
ва от тази в ЕС и българската
продукция ще се конкурира все
по-трудно.
Ако погледнем глобалната

картина, нещата стават още по-
интересни. В зърнопроизвод-
ството Русия, Бразилия и други
развиващи се държави от Азия
и Южна Америка, изглежда,
имат огромни неизползвани ре-
сурси за увеличение на обеми-
те. За част от тях това ще
представлява база за увеличе-
ние и на поголовието от ЕРД,
свине и птици.
Тоест ние ще се изправим те-

първа пред конкуренция от
свръхедри производства с почти
неограничен поземлен ресурс,
сравнително евтин труд и лесен
достъп до технологии (включи-
телно ГМО).
Това предвещава допълнител-

но свиване на маржовете на пе-
чалба при борсово търгуваните
стоки.
Положението при ядките, пло-

довете и зеленчуците не е мно-
го по-различно.
Доскоро липсващи държави

на картата на износа на селско-
стопанска продукция като Чили,
Перу и пр. буквално промениха
световната търговия само за ед-
но десетилетие.
Производствените и техноло-

гични лидери в Европейския съ-
юз - Испания, Франция, Италия,
Холандия, увеличават произво-
дителността си по-бързо, откол-
кото успяваме да догонваме.

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ*

Изпращаме сравнително спо-
койна селскостопанска 2019-а
година, която най-вероятно ще
доведе до спад в сектора.
Заключението се базира на

по-слабата реколта при някои
култури (слънчоглед, домати, че-

реши и пр.), епидемията от
африканска чума по свинете и
структурната криза в сектор
“Мляко”.
Брутната добавена стойност,

създадена от селското стопан-
ство и измерена по постоянни
цени от 2015 година, надхвърли
4 милиарда лева през 2017 г.
Но ако прогнозата ни се ока-

же вярна, 2019 година ще бъде
втората поредна със спад.
Това все още не е особено

притеснително - климатът неиз-
менно влияе на реколтата и въ-
преки че чумната епидемия ня-
маше как да ни заобиколи, ще-
тите от нея можеше да бъдат
ограничени.
По един от основните показа-

тели за производителност обаче
България напредва бавно и това
поставя редица въпроси за бъ-
дещето на аграрния сектор.
Този показател най-общо по-

казва колко пари носи на стопа-
ните основният им ресурс - зе-
мята (ниви, ливади, градини и
пасища).
Брутната добавена стойност от

единица използвана земеделска
площ остава една от най-ниски-
те в ЕС.
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Докато нашата страна настоява
за изравняване на субсидиите с
тези на техните производители,
ние пропускаме да забележим,
че държави като Чехия и Унга-
рия, които са много по-близо до
нас като структура на стопанство-
то, размер, природни фактори и
наследство, се развиват по-бързо
от нас.
Същевременно България не ус-

пява да се нареди видимо и сред
производители на чиста (органич-
на) продукция.
Превръщането на биологичното

земеделие в машина за получа-
ване на европейски средства без
насрещна реализация на продук-
цията води до пропускане на зна-
чителни ползи за земеделските
производители и данъкоплатците.

Укрепването
на агробизнеса

в страната ще се превърне в ос-
новна тема през 2020 г. покрай
новата реформа на Общата сел-

скостопанска политика на ЕС. То-
ва, за съжаление, ще изкриви де-
бата, който ще се води, вместо да
го постави в нужните рамки.
Селското стопанство ще преми-

не през неизбежно преструктури-
ране, което погрешно насочени
стимули могат само да забавят и
направят по-мъчително.
Една добре премислена и насо-

чена политика обаче има потен-
циал да ускори промените в сек-
тора и да изведе страната на по-
предни позиции в европейското
земеделие.

За да бъде успешна,
тази аграрна политика трябва да
стъпи на следните основи:
- Насочване на ограничените

финансови ресурси към техноло-
гично обновление в стопанствата
вместо гарантирането на ежегод-
на сума от средства;
- Ориентиране към постигането

на конкретни резултати, които да
са свързани с пазарната устойчи-
вост, производителността и упра-

влението на риска, вместо към
фиктивното изпълнение на крите-
рии за одобрение;
- Използване на районирането

на производството за по-ефектив-
но насочване на средствата;
- Подкрепа на елиминирането

на човешкия фактор в стопан-
ствата вместо стимулирането на
фиктивна заетост.
Този списък не претендира за

пълна изчерпателност. Целта му
е по-скоро да напомни, че Обща-
та селскостопанска политика на
Европейския съюз е именно това
- политика, а не обещания за ра-
венство.
Ако политиците продължат

удобно да пропускат това, ще
останат длъжници на обществото.

* Авторът е управител на
Фондация “ИнтелиАгро”.

Графиката в материала на 4-а
стр. горе е с източник НСИ, а
тази долу - с източници Евро-
стат, “ИнтелиАгро”.
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Преходен период от една го-
дина до прилагането на но-
вата Обща селскостопанс-

ка политика (ОСП) след 2020 го-
дина предложи Европейската ко-
мисия. На 30 и 31 октомври тя пу-
бликува два проекта на
регламенти за промяна на сегаш-
ната рамка на ОСП за периода
2014-2020 г. до 2021 г. Преходни-
те правила бяха представени по
време на заседанията на Спе-
циалния комитет по селско сто-
панство и на Комисията по земе-
делие в Европейския парламент.
Едното предложение определя

преходните разпоредби за основ-
ните инструменти на политиката,
докато другото разширява разпо-
редбите, отнасящи се до финан-
совата дисциплина и възможност-
та за прехвърляне на средства
между двата стълба на ОСП.
С приемането на измененията

Главна дирекция АГРИ вече офи-
циално признава, че правните ак-
тове в основата на новата селско-
стопанска политика на ЕС няма
да бъдат приети до януари 2020 г.
поради продължаващите забавя-
ния в преговорите за реформи
както в съвета, така и в Европей-
ския парламент, коментира елек-
тронната платформа Agra Europe.
Ако тези двама съзаконодатели

одобрят предложените преходни
схеми, планираното прилагане
на новата ОСП ще бъде преме-
стено от януари 2021 г. за януа-
ри 2022 г.
Земеделският комисар Фил Хо-

ган вече призна на неформалното
заседание на Съвета по земеде-
лие на 24 септември, че комисия-
та обмисля възможно едногодиш-
но удължаване на настоящата
рамка на селскостопанската по-
литика.
В същия ден френският минис-

тър на земеделието Дидие Гийом
заяви, че е “абсолютно сигурно”,
че ще има забавяне с “поне една
година” и смята, че евентуално
може да продължи до три години,

Отлагат новата ОСП
Европейската
комисия предло-
жи преходен пе-
риод до влиза-
нето в сила на
новата
ОСП.

Еврокомисията предложи преходен
период от една година до прилагането є

второто предложение за финансо-
вата дисциплина и евентуалните
трансфери между двата стълба,
са по-технически и целят да по-
зволят продължаване на действа-
щите мерки до 2021 г.
Европейската комисия предлага

още да бъдат прекратени схемите
за преходна национална помощ,
като обяснява това с преходния
характер на схемите до края на
2020 г.

България възрази
на предложението за отпадане
на преходната национална по-
мощ в преходните разпоредби.
Страната ни изразява катего-
рична позиция за запазване на
прилагането на преходната на-
ционална помощ на нива, не по-
ниски от 2020 г.

допълва изданието.

По-ниски национални
тавани за директните
плащания
Първото предложение на Евро-

комисията просто удължава за
една година съответните правила
за директните плащания на земе-
делските стопани, но определя
малко по-ниски национални тава-
ни за отпускане на тези пари в
сравнение с 2020 г.
За България например в пред-

ложението сумата е намалена с
3%.
За мерките за развитие на сел-

ските райони държавите членки
могат да изберат или да удължат
съществуващите си схеми с една
година с предложеното финанси-
ране за 2021 г. при определени
ограничения, или да прехвърлят
отпуснатия бюджет за 2021 г. и
да го добавят към своите сред-
ства за 2022 - 2027.

С 15% по-ниски
биха били таваните

за фондовете за развитие на сел-
ските райони, отколкото през
2020 г., ако предложението се
приеме.
Измененията, включени във

Очакваме
малко повече
пари за
земеделие

За следващия програмен пе-
риод се очаква България да
получи малко по-високо фи-

нансиране за земеделието.
Предвижда се за периода 2021
- 2027 г. сумата за страната да
достигне 7,52 млрд. евро при
7,4 млрд. евро за сегашния.
По-високо ще е подпомагане-

то за директни плащания - 5,55
млрд. евро при около 5 млрд.
евро сега, тъй като се прилага
механизъм новоприсъединилите
се държави към ЕС да “догон-
ват” старите членки в тези пла-
щания.
По-сериозен спад се очаква

при средствата в Програмата за
развитие на селските райони,
които без националното финанси-
ране ще достигнат 1,9 млрд. евро
при 2,4 млрд. евро в момента.
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за януари 2022 г.
Подобни преходни договорено-

сти за политиката бяха приложе-
ни през 2014 г., след като бюдже-
тът на ЕС за 2014 - 2020 г. и па-
кетът за реформа на ОСП бяха
приети в края на 2013 г.
Но този път Европейският съвет

все още не е договорил многого-
дишната финансова рамка (МФР)
за 2021 - 2027 г. Преговорите за
бюджета бяха силно прекъснати
и забавени от несигурността око-
ло “Брекзит”, чийто срок беше
многократно удължен, сега до 31
януари 2020 г. От своя страна, то-
ва забавяне постави спирачка и в
преговорите за реформа на ОСП,
тъй като мнозинството отказва да
приеме окончателна позиция по
следващата политика, докато не
узнае бъдещото є финансиране.
Комисията се опита да преодо-

лее тази безизходица, като оказ-
ва натиск върху съзаконодателите
да постигнат спешен напредък в
преговорите за МФР, но изглеж-
да малко вероятно окончателното
споразумение за следващия бю-
джет на ЕС да бъде постигнато
до края на годината, обобщава
Agra Europe.
Според анализатора Алън Ма-

тюс, който в своя публикация
обяснява по-подробно новите
предложения, “забавянето дори с
една година е разочароващо, ко-
гато новите правила на ОСП са
подобрение спрямо сегашните”.
Очевидно подготовката за нова-

та ОСП ще е в най-активната си
фаза през 2020 г. За България

най-важна ще е работата
по стратегическия план,

който трябва да очертае полити-
ките и целите, които страната ще
си постави за следващите 7 годи-
ни. Налага го най-важната промя-
на на ОСП в следващия програ-
мен период - тежестта, която ще
имат държавите при вземането на
решения. На европейско ниво ще
бъдат зададени цели и възможни
мерки за постигането им, но на
национално ще се избира кои от
тях да бъдат приложени. След ка-
то има одобрен стратегически
план за прилагане на ОСП, който
отразява предизвикателствата на
местното производство, всяка
държава на негова база ще раз-
пределя субсидиите по двата
стълба - директни плащания и
Програмата за развитие на сел-
ските райони.

ЕврокомисарятпоземеделиеиразвитиенаселскитерайониЯнушВойчехов-
скиощепредидабъдеодобренотЕвропарламента,настояваше,ченоватаОСП
трябва да влезе в сила през 2022 г.
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Успешният
агробизнесмен
не търси
оправдания,
а решения
Стремим се да бъдем модерни
на пазара, да не изоставаме
с прибирането на продукцията,
да не закъсняваме с обработките,
да сме нa ниво с останалите колеги,
казва Станчо Станчев
ИВОНА ВЕЛИЧКОВА

Станчо Станчев е от онези ам-
бициозни и успяващи хора, кои-
то достойно следват стъпките на
своите родители в агробизнеса.
Той е второ поколение фермер,
който вече е изградил съвремен-
но стопанство, но продължава
да въвежда нови технологии и
да прави модерно земеделие.
През 1990 г. баща му Яко Стан-
чев става един от първите арен-
датори в България. Именно той
е научил децата си да са винаги
по полето и да помагат в рабо-
тата.
За един кратък период на кри-

за Яко се прехвърля от земеде-
лието към ресторантьорството,
но през 1996-1997 г. се връща
към своята страст. И така до ден
днешен. “Който с това се е за-
нимавал, все ще се занимава.
Нашата фамилия от това разби-
ра - моят баща така ме е учил,
неговият така го е учил и така
се е предало през поколенията”,
обяснява Станчо.
В момента семейното стопан-

ство в село Медово, Чирпанско,

обработва
14 000 дка земя
То е разнообразно - 6000 дка

пшеница, 6000 дка слънчоглед,
400 дка рози, 400 дка лавандула
и 1000 дка череши, праскови,
сливи. Единствените планове за
разширение на Станчо засега
са насочени в розите, лаванду-
лата и част от овошките.
Конкретно за тази година зе-

меделецът сподели, че са довол-
ни от розите, но не и от пшени-
цата и овошките. “Пшеницата
просто никъде не се получи тази
година. Доста стопанства са с
много сринат добив. Не знам за-
що, всичко сме направили както
трябва, а добивът е много сни-
жен”, оплаква се събеседникът
ни.
Станчо твърди, че търговията

с някои култури е много трудна.
Например

при овошките
ситуацията е
доста деликатна
Това е, защото няма гарантира-

на цена и често тя е абсурдно
ниска. “Имаме праскови, които са
небъдна работа в България. Ядем
гръцките и турските, а български-
те ги връщаме. Затова много ко-
леги вече се отказаха от праско-
вите. Ние в момента сме твърдо
решени да ги заменим със сливи
или череши”, обяснява домакинът
ни и разказва как се е случвало
просто да обрулят плодовете на
земята. Имал си е работа и с
фирми, които ги изкупуват за со-
кове и после с години не ти из-
плащат парите.
Така стигаме в разговора си до

новата Обща селскостопанска по-
литика и нещата, на които според
Станчев трябва да бъде обърнато
внимание в нея. “Нашият район
се води равнина, а всъщност как-
то и да го погледнеш, ние сме си
в Балкана. Така че получаваме
само европейските субсидии, до-
като в други райони имат зелени
плащания и т.н. Това е едно от
нещата, които имат нужда от про-
мяна”, смята фермерът.

Според Станчев особено в мал-
ките населени места като тяхното
е трудно. “Пазар за зърното вина-
ги има. Нашият проблем е почва-
та, която е кафява горска. С мно-
го разход се изкарват 300-400 кг.
Затова смятам, че за такива земи
трябва да е малко по-голяма суб-
сидията, за да можем

да сме конкурентни
с цяла България,

разсъждава той и обяснява как
им се налага да торят по 6-7 пъ-
ти, за да изкарат 350-400 кг про-
дукция. “Според мен в тази насо-
ка трябва да гледат в новата
ОСП. Така цените ще се изравнят
и ще може да има гарантирана
цена на зърното.”
Домакинът ни разказва и за

друг проблем, с който им се нала-

га да се справят постоянно - на-
безите от диви животни и врабче-
та. Той говори за декари стъпка-
но и попиляно жито, които поня-
кога стигат до 200-300. “Като ця-
ло правим застраховки, но не ни
ги признават, защото на пръв по-
глед реколтата става за прибира-
не, а всъщност самият клас е изя-
ден”, навлиза в дълбочината на
проблема Станчев. “Това е приро-
да, няма какво да направим, про-
сто можем да получаваме малко
по-високи субсидии. Съобразява-
ме се и с пчеларите - винаги обя-
вяваме, когато пръскаме. В полу-
планинските райони е така - има
си фактори, които по мое мнение
изискват повече средства.”
Всички субсидии, които получа-

ва, агробизнесменът влага обрат-
но - в техника, в стопанския двор.
“Всичко до стотинка, че и малко
отгоре”, казва Станчо. “Стремим
се да бъдем модерни на пазара,
да не изоставаме с прибирането
на продукцията, да не закъснява-
ме с обработките, да сме на ниво
с останалите колеги. Затова се
опитваме паркът ни винаги да е
подновен.”
Фермерът е подбрал много вни-

мателно екипа си - от доставчици
на препарати през търговци на
зърно до търговци на масло.
“Смея да кажа, че всички сме
приятели и работим с открити
карти”, казва той. “Нашата фирма
е минавала през всичко, докато
се установи на едно ниво. Но ви-
наги сме работили на принципа
да не търсим оправдания, а ре-
шения”, формулира рецептата си
за успех Станчо Станчев.

Всичко, което изкара, агробизнесменът влага обратно - в техника, в стопан-
ския двор. СНИМКИ: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ

Заварихме Станчо в момент на сеит-
ба и той ни показа семената, готови

да се скрият в земята за зимата.

През про-
летта на

2019 г. във
фамилното
стопанство

заработи
дестилерия

за етерич-
номаслени
култури, с

която вече
е затворен
цикълът на
производс-

во.
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Панамин
спечели
доверието
на стотици
агростопанства
запалени по него, защото именно
там най-много страдат от клима-
тичните аномалии. Може да се
каже, че в региона продуктът ве-
че се е наложил като незаменим
помощник на фермерите.
Практика в земеделието е да се

тори преди сеитбата на културите
и те да усвояват минералните съ-
ставки с помощта на валежите и
влагата.
“Ние съветваме фермерите да

подхранят листно наесен. И тези,
които го направиха миналата и
по-миналата година, декларираха,
че са получили по-високи доби-
ви”, каза Ангел Кинанов от “Пана-
мин Ко”. за новата практика, при-
ложена от зърнопроизводителите
при есенниците. Според него
много стопани нямат навика да
пръскат посевите си наесен, но
пробвалите са доволни и вече за-
палват и други. Убедили са се, че
при аномалиите, с които сезоните
леко се изместват, се променя и
поведението на посевите, които
изпитват стрес, а това третиране
много им помага.

Как всъщност
работи “Панамин”?
Експертите обясняват, че с тре-

тиране преди и след стрес се въз-
становява изцяло изгубеният по-
тенциал на растенията.
Затова съветът им е: Заложете

подхранване с “Панамин” по тех-
нологична карта след сухи есени
и при меки зими. Правете есен-
но пръскане, по този начин няма
да изгубите десетки и стотици
левове на декар при по-ниски
добиви.
През годините, в които “Пана-

мин” е на българския пазар, той
набра популярност лавинообраз-
но, с всеки следващ сезон все
повече производители виждаха
резултатите от прилагането му и
го препоръчваха на колеги.
През 2019 г. компанията про-

контролира 101 опита при фер-
мери в страната. И установи, че
едва при 1-5% от тях не е отче-
тена голяма разлика в получе-
ните добиви, но там са се наме-
сили и други причини. За толко-
ва много контролирани участъци
други фирми досега не са до-
кладвали.
Успехите и ефекта от “Пана-

мин” се доказаха и при полски
опити в институтите в Генерал
Тошево и в Карнобат при житни
и други култури, както и в Аг-
рарния университет в Пловдив.
Доказа се, че продуктът работи

в над 90% от случаите, а при
останалите 10% не е успял, за-
щото в посевите е имало запле-
вяване, обясниха специалистите.
Тази година, с цел предлагане

на комплексна услуга и продук-
ти с още по-широк обхват на
действие, фирмата предложи на
пазара и

Новата серия “Панатоп”
Тя допълва технологията за ли-

стно подхранване. Трите пръска-
ния, препоръчани от експертите,
могат да се редуват така: “Пана-
мин”, “Панатоп”, “Панамин”. Така
се получава рецепта за цялостна
технология за листно подхранва-
не, ефектът от приложението на
която изцяло избива разходите
на стопанствата при всички видо-
ве култури и носи печалба от по-
високата продукция, получена от
декар.
При зърненожитните схемата е

добре да се прилага наесен и на-
пролет. При по-силни аномалии в
климата и когато се вижда, че не
е заложен нормален добив, на-
пролет могат да се направят и
две серии третирания.
Новата серия “Панатоп” е със

силна концентрация на микроеле-
менти. Азотът е в амидна форма
със стабилизатор, гарантиращ
оставането му в същата форма до
усвояването от растенията, което
е голям плюс за културите. Вече
се предлагат и комбинации със
силно присъствие на сяра, магне-
зий и други елементи, така че да
се откликне на моментните нужди
или дефицити на културите.
В края на октомври продуктите

на “Панамин Ко” бяха използвани
в различни региони в страната.
Какви са резултатите и има ли
разлика в развитието на расте-
нията, може да се види от сним-
ките, а и в нивите на стопаните.
“Ето ни и с категорично видими

резултати и разлики при земедел-
ския производител Хамди Фикрет
в с. Брестовене, община Завет,
област Разград, 10 дни след тре-
тиране с “Панамин агро” и “Пана-
топ” - NSMgP. Застрахованият с
“Панамин” посев вече е навлязъл
във фаза братене, а възелът на
братене е от изключително зна-
чение както за презимуването,
така и за формирането на братя и
добив”.
Тези редове във фейсбук са до-

казателство за успеха от есенно-
то подхранване. Написала ги е и
е снимала Дуйгу Мустафова.

ДИАНА ВАНЧЕВА

Bпоследните години станах-
ме свидетели на все по-су-
хи есени. От промените в

климата напоследък посевите
все повече изпитват затрудне-
ния в развитието си и са по-мал-
ко готови за презимуване. А без
снежен килим те не зимуват
комфортно и са под стрес. В те-
зи условия те усвояват много
по-трудно и почвените торове.
Доскоро нямаше оптимални

решения за преодоляване на то-
зи климатичен стрес, но от 2 го-
дини

� Как само за
2 години се наложи
уникалният листен
имуностимулатор
за всички култури

се появи изход
Вече се доказа, че продуктът
“Панамин” помага на растенията
да преодолеят стреса, като
произвеждат силициеви хормони.
Така той се оказа революция за
много фермерски стопанства. В
Добруджа и Лудогорието вече са

Категорично доказателство при посевите и растенията,
третирани тази есен с наложилия се вече продукт
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Вече 9 години
компанията е на
българския пазар и
предлага селекция
при есенни и
пролетни култури

“Косад Семанс”:
Концентрирани
в бъдещето

хранителните потребности на жи-
вотните, увеличава млеконадоя и
качеството на млякото. Всичко
това се постига благодарение на
генетичен материал с ниско съ-
държание на лигнини, висока ма-
са сухо вещество и добре смилае-
ми фибри, необходими за стомаш-
ния тракт на животните. Така се
опитваме да дадем добавена стой-
ност при производството на зърно,
предназначено за изхранването им.
Умението да бъдем различни,

но и да подберем най-доброто за
всеки се отплаща с растеж. Има-
ме клиенти, които сеят нашата
селекция през всичките тези 9 го-
дини. А това, че са и наши прия-
тели, ни мотивира още повече.
Дългогодишните отношения, ос-
новани на доверие, стабилност и
подкрепа, са част от нашата фор-
мула и в нашия професионален и
сплотен колектив. Доволният чо-
век постига повече, защото е
склонен да се раздава. Водена от
тази идея, като управител аз се
старая да осигуря всичко необхо-
димо в ежедневието на екипа,
включително нужното спокой-
ствие”, разкрива Гандева.

Изненади за
10-годишнината

си догодина подготвят Косад Се-
манс България. Мотото, което ще
ги ръководи, е “Концентрирани в
бъдещето”. Едно от намеренията
е да инвестират в образователни
програми. През цялата година ще
влизат в детски градини, училища
и университети, за да разкажат
развлекателно що е то царевица,
слънчоглед, пшеница и овес, как-
то и какво представлява селек-
цията на “Косад Семанс”.
“Концентрирани в бъдещето” е

грижа за децата и младите, които
утре ще ни наследят. Земеделие-
то също следва да предава за-
наята и знанията и да възпитава
в любов към земята. Надяваме се
да създадем и поддържаме тази
традиция в поколенията. В край-
на сметка не резултатите от тър-
говията на всяка цена, а животът
в земеделието диктува нашите
стъпки”, коментира управителката
на “Косад Семанс България”.

Цели 22% икономически
ръст отчита днес групата
на “Косад Семанс” за Из-

точна Европа в сравнение с 2018
г. и доказва, че върви със сигурни
стъпки напред.
“С учредяването є в България

преди 9 години дъщерната компа-
ния стартира с двама души, а в
момента вече сме един чудесен
екип от 14 човека и покриваме
цялата страна, обяснява Божана
Гандева, управител на “Косад Се-
манс България”.
“Ако в началото трябваше над-

ълго и нашироко да обясняваме
кои сме, сега няма стопанство,
което да не ни познава и да не
използва нашата селекция. ако
не при всички, то поне при жит-
ните култури. Където ни боднеш,
там растем, изтъква тя, защото
сме от малкото, предлагащи сор-
тове и хибриди за пълен сеитбоо-
борот - от пшеница, ечемик, три-
тикале и сорго до царевица, слън-
чоглед, рапица, люцерна, соя,
грах и различни тревни смески.”
Групата има 35 дъщерни компа-

нии по света, всяка от които ра-
боти със селекционерите във
Франция, които предлагат про-
дукти, отговарящи на регионални-
те условия. Международната ком-
пания реинвестира близо 15% от
оборота си в научноизследова-
телска дейност. Всяка година ре-
гистрира нови сортове и хибриди,
а в последните години има доста
предложения при слънчогледа.
Смея да твърдя, че почти всеки

сезон предоставяме нови възмож-
ности с нови поколения хибриди,
с които фермерите с охота замен-
ят старите “воини”, казва Гандева.
Например един продукт при ца-

ревицата като Reali, който в пър-
вите години заемаше около 30%
от оборота ни, бе заместен с дру-
ги по-нови, въпреки че и до днес
е стабилен и дава много добри
резултати. Това е, защото ферме-
рите имат нужда от все по-добри,
адекватни на днешната ситуация
продукти, а ние им ги предлагаме.
Така през пролетта на 2019 г.

предложихме концепцията за
производство на зърно Hicorn -
FAO 350 съчетание от 2 хибрида
царевица, с които се постига по-
дълъг период на опрашване при
високи или дори екстремни тем-
ператури в критичния момент за
формиране на добива. С реколта-
та получихме много добри отзиви
от страната.
Тази концепция ще продъл-

жим да развиваме и занапред.
През 2020 г. ще включим и по-
късен продукт - Hicorn с FAO
450. Ще предложим и друг нов,
ултраконкурентен Topkapi CS с
FAO 390. В много ранната група
по ранозрелост новото ни пред-
ложение е хибридът Glorifi CS.
С всичко това ще осигурим една
по-добра диверсификация на риска
- сериозна необходимост за земе-
делците", допълва Гандева.

Изцяло ново портфолио
ще предложи “Косад Семанс Бъл-
гария” за 2020 г. То ще включва

Обучение в НИС Мирча вода. СНИМКИ: "КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ"

нови четири хибрида слънчоглед
за всички технологии; един нов
трибенурон-метил устойчив хи-
брид; два Клиърфилд продукта,
единият от които е високоолеи-
нов; и един Клиърфилд плюс. “То-
ва са хибриди от ново поколение,
в които са вкарани най-новите ге-
ни за устойчивост на болести, за
по-висок добив и стабилност. За-
това искрено се надяваме, че ще
намерят място по полетата на на-
шите фермери, споделя Гандева и
допълва, че в работата си след-
ват правилото на 5-те П: “Правил-
ната подготовка предотвратява
провала на представлението”.
Няма как да продължим на-

пред, ако не обръщаме внимание
на детайлите. Резултатите, които
постигнахме, доказват това. Раз-
полагаме с топпродукти при всич-
ки култури. При житните напри-
мер Sofru е в топкласацията на
фермерите в цялата страна. При
рапицата такъв е конвенционал-
ният Memori, който по мнение на
селекционерите ни във Франция
е топ продукт в цяла Европа - не
само като добив, но и като устойчи-
вост на разпукване на шушулките.
“Косад Семанс” е лидер и в

производството на люцерна. През
2019 г. предложихме концепцията
CS Trioluz - комбинация от три
сорта люцерна с различна вегета-
ция, с които се постига по-дълъг
период на експлоатация на едно
и също поле. Семената се пред-
лагат с формулата Green Power -
дражирани семена, съдържащи
макро- и микроелементи и морски
водорасли - за бърз начален
старт и бързо развитие.”

Оригинален подход
в бизнеса

Инициативите на “Косад Семанс”
често са бягство от стандарта.
Това си личи по умението да се
представят по начин, по който не
бихме ги забравили.
“В последните години показва-

ме нашата селекция на полето
като организираме големи плат-
форми по необичаен начин. Нари-
чаме ги “Парти под звездите”. То-
ва ни дава възможност да съче-
таем полезното с приятното и да
превърнем демонстрациите в
истинско забавление. Защото, ос-
вен да работим, се стремим да
създаваме и емоция на клиенти-
те”, обяснява Гандева.
“И годишните семинари превръ-

щаме в преживяване. Така през
2018 г. проведохме във Велико
Търново първото по рода си бъл-
гарско възродително събрание на
фермери от цялата страна и напи-
сахме първата “Конституция за
животновъди”. Събранието бе в
музея “Възраждане и Учредител-
но събрание”, където през 1879 г.
е подписана първата българска
конституция.
Вероятно ще попитате: Защо

възродително събрание на живот-
новъдите? Защо не на всички
зърнопроизводители? Та нали
продавате семена? Не е тайна,
че един от топпродуктите, които
правят нашата компания разпоз-
наваема, е концепцията DUO CS
- царевица за производство на си-
лаж. Използвайки я в лицето на
двете формули - DUO CS 460 и
DUO CS 610, силажът намалява
риска от ацидоза, задоволява

Божана
Гандева,
управител
на “Косад
Семанс
Бълга-
рия”: С
“Парти
под зве-
здите” за-
вършваме
Откритите
дни на
полето.
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Млекопроизводител
променя стереотипи
ТАНЯ ДЕМИРЕВА

Всяка сутрин точно в 8,00 ч се-
дем дни в седмицата от новата
кравеферма "Ваневи" край гр. Ра-
ковски потеглят към Пловдив три
хладилни микробуса.
Те са заредени с прясно и кисе-

ло мляко, сирене и кашкавал,
собствено производство.
Нетрадиционният бизнесподход

с мобилни млекомати в комбина-
ция със стационарен на младия
млекопроизводител Тодор Ванев
от пловдивското село Стряма си е
направо изстрел в десетката.
По този начин той използва

максимално възможностите на
директните фермерски продажби.
Вярно е, че Ванев има късмета

млечната му кравеферма да е са-
мо на 22 км от втория по големи-
на български град с 346 893 по-
тенциални клиенти.
Но с това свършва късметът,

останалото са

С един стационарен и три
мобилни млекомата Тодор
Ванев използва максимално
възможностите на директните
фермерски продажби

Но всъщност тридесет и седем
годишният фермер признава, че
не се е уморил и силите и жела-
нието за работа ще му стигнат
поне за още 20 години.
В разрез с целокупното фер-

мерско недоволство Тодор Ванев
смята, че държавата осигурява
достатъчно подпомагане на млеч-
ното животновъдство. Важното е
парите да отиват по предназначе-
ние, уточнява фермерът.
И управлението на стопанство-

то трябва да се прави компетент-
но от самия фермер, а не от нает
човек. Това е задължително усло-
вие за ефективност. Тодор не
признава дистанционната работа,
познава с подробности състоя-
нието на стадото си - работният
му ден започва в 5,00 ч и за-
вършва в 24,00 ч - със сутрешно-
то и вечерното доене.
Защото няма как да правиш ус-

пешен млечен агробизнес без...
високопроизводителни млечни
животни.
В продължение на 19 години

Тодор Ванев изгражда сам от 5
дойни крави и десетина телета от
дядо му и баба му - бавно, но по-
следователно,

стадо от
220 елитни
дойни крави
Всичките животни са под селек-

ционен контрол. Успешният мле-
копроизводител е конструирал
стадото си в следното съотноше-
ние: 70% Холщайн (половината от
тях - Черно-шарени крави, друга-
та половина - Червено-шарени) и
30% порода Джерсей. Тодор Ва-
нев включва Джерсея при плани-
ране на директните продажби.
Тези дребнички кафяви крави
имат мляко с най-висока масле-
ност - 5,2-6,2%. С тяхното мляко
фермерът подобрява маслеността
на произвежданата във фермата
суровина и след това преработе-
на в собствена минимандра. В
стадото има и 15 крави Кафяво
американско говедо.
И външният вид на селекциони-

раните дойни крави във ферма
“Ваневи” е едно към едно с евро-
пейските им посестрими в евро-
пейските стопанства, и тяхната
млечна продуктивност - също.
Средният дневен млеконадой

на кравите Холщайн е 30 л, а на
Джерсея - 20 литра
От началото на годината дойни-

те животни са в нова кравеферма,
осигуряваща им комфортно про-
странство и хуманни условия на
живот.
Кравите се доят в модерна до-

илна зала 2X8, тип рибена кост. В
момента дневният млеконадой е
4,5 тона.
Два хладилни танка съхраняват

висококачествената млечна суро-
вина. Половината от нея Тодор
Ванев преработва в минимандра,
другата половина продава.

правилни инвестиции,
насочени към постигането на ви-
сока производителност и ниска
себестойност на продукцията.
Иновативния подход към ди-

ректната реализация на произ-
вежданата в кравефермата му ви-
сококачествена млечна суровина
Тодор Ванев реализира чрез ста-
ционарен млекомат.
Инсталирал го е в специално

изградено помещение в двора на
къщата си.
Предимство е, че тя се намира

на оживения път между гр. Ра-
ковски и Пловдив. Макар че пър-
вата година млекоматът работи

на загуба амбициозният фермер
не се отказва. Просто хората
трябваше да се научат да си ку-
пуват сурово мляко, обяснява той.
Отначало съселяните му съста-

вляват 30% от купувачите, оста-
налите са преминаващи пътници,
които спират, купуват си прясно
мляко и продължават. След 7 го-
дини стационарният млекомат на
Тодор си има своите постоянни
клиенти, които освен прясно мля-
ко вече могат да си купят и млеч-
ни продукти с марката кравефер-
ма “Ваневи”.
По време на млечната криза,

когато суровината се изкупува на
безценица и Тодор Ванев дори
мисли да продава кравите си,
млекоматът се превръща в ценна
инвестиция, тъй като не само спа-
сява кравефермата, но и помага
тя да се развива.
След като две години експери-

ментира с още два стационарни
млекомата, позиционирани в
Пловдив, предприемчивият фер-
мер запазва печелившата маши-
на в с. Стряма и

се преориентира към
мобилни млекомати
За първите си мобилни продаж-

би Ванев узаконява едно фиатче
с малка цистерна, собствена раз-
работка с преобразуватели за ток
и мивка. Сега първото мобилно
магазинче се пази като музеен
експонат, да напомня откъде е
тръгнал Тодор.
Увеличените продажби подтик-

ват амбициозния фермер да заме-
ни поумалялото возило с два по-
големи, но употребявани бусове с
хладилни вани. А тази година То-
дор Ванев купува 3 нови - по-мо-
дерни и големи, максибази.
Пловдивчани харесват млечни-

те продукти, произведени от висо-
качественото мляко, издоено в
кравеферма “Ваневи”, затова в
17,30 бусовете се връщат от
Пловдив празни, за да ги заредят
отново на сутринта.
Дневно животновъдът Тодор Ва-

нев продава към 1 тон преработе-
на продукция и 1 тон сурово мля-
ко.
Непременно трябва да уточним,

че мащабните инвестиции

за редовния
ъпгрейд на агробизнеса

си Тодор Ва
нев осигурява с банкови заеми.

Един лев не ми е паднал отгоре,
уточнява той. И се шегува, че ня-
ма как да спре да работи, тъй ка-
то... банките чакат да им върне
парите.



УСПЕЛИТЕ XIII
Емилия Вла-
димирова от
гр. Раковски е
една от ре-
довните
клиентки на
вече добре
разработения
стационарен
млекомат в с.
Стряма. Зад
гърба є се
виждат награ-
дите, които
Тодор Ванев
е получил на
различни жи-
вотновъдни
изложби.

Тази черноша-
рена крава е
една от млеч-
ните рекордь-
орки в елитно-
то селекциони-
рано стадо в
семейна ферма
“Ваневи” -
тя дава 60 л
мляко дневно.
СНИМКИ:
АНДРЕЙ
БЕЛОКОНСКИ

Тодор Ванев с един от мобилните си млекомати, с които 7 дни в седмицата из-
вършва директни продажби в Пловдив на произведените в собствена му миниман-
дра млечни продукти. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Тодор
Ванев
получава
високока-
чествено
мляко от
своите се-
лекциони-
рани крави.
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Инвестиция:
Близо 1000 дка
са лозовите
масиви на
“Шато Ботево”

Вкусете глътка вино от
Тракия и опознайте щастието

ството.
Създаваме нашето вино по най-

високите професионални стандар-
ти. Вярваме, че правилно напра-
вено вино от внимателно селекти-
рано грозде придава индивидуа-
лен и неповторим стил на виното.
Винарската изба прави каче-

ствено вино за различни вкусове
чрез микс от купажни и сортови
вина. В момента тя предлага че-
тири серии - “Ставен”, “Серенити”,
“Филигран” и “Колекция”. Новите
звезди в асортимента са сериите
“Колекция” и “Серенити”. При тях
акцентираме на сортовите вина. В
Серенити преобладава свежо
плодов аромат.
Под марката Collection на прак-

тика са обединени селективно
най-добрите вина на избата. Тен-
денцията е на първа линия да из-
лязат чисто сортовите вина, под-
чертавайки техните типични ха-
рактеристики, за да бъдат лесно
разпознаваеми с неподправен и
запомнящ се аромат.
Работим, за да наложим “Шато

Ботево” като винена дестинация.
Да подпомогнем развитието на
винен туризъм в България. Дава-
ме възможност на гостите да
опознаят и получат информация
за отглеждането на грозде и
производството на вино. В някои
страни да се разбира от вино и
винопроизводство, е въпрос на
престиж.
Вината на “Шато Ботево” са със

защитено
географско указание
“Тракийска низина”

Горд съм, че те вече имат своите
ценители и почитатели. Избата,
макар и млада, вече има и много
престижни награди от български
и международни винени конкур-
си. Последните отличия са за
най-добро червено вино от Фе-
стивала на винарите "Вино и
творчество 2019 г. - крепост Туи-
да" за Пино ноар & Мерло от се-
рия “Ставен”, реколта 2015 г., и
за най-добро бяло вино Пино гри
& Совиньон блан от серия “Ста-
вен”, реколта 2016 г.

Обичайте, пазете и подкре-
пяйте българското.

Наближават светли празни-
ци. Пожелавам на всички бъл-
гари весело посрещане. Мирна,
здрава, успешна и изпълнена
със светлина 2020 г.

е член на организацията “Прияте-
ли на селските райони” (Friends of
the Countryside) и единственият
български представител в сайта
Welcoming Estates Website. “Фи-
лософията на “Шато Ботево” е
“Виното е любов, а любовта е ви-
но”.

С любов избрахме какви сорто-
ве лозя за вино да отглеждаме.
Лозовите масиви на винарната са
близо 1000 дка.
Отличават се със специфичен

тероар и богата сортова структу-
ра. Избрахме сортове, които мо-
гат да се развиват добре на база-
та на почвено-климатичните усло-
вия, характерни за региона. Под-
брали сме посадъчен материал от
доказани разсадници в Италия и
България.
Отглеждаме Пино Гри, Шардо-

не, Вионие, Совиньон блан, Тра-
минер, Мускат, Гренаш, Пино
ноар, Мерло, Каберне совиньон,
Каберне фран, Рубин, Сира и
Барбера. Плодовете се берат
ръчно - внимателно и в точния
момент, за да изяви гроздето
след това качеството на получе-
ното от него вино.
Избата се намира непосред-

ствено до лозята в землището на
с. Ботево, общ. Тунджа, в подно-
жието на Светиилийските възви-
шения.

Шатото е със затворен
цикъл на производство

и отговаря на най-високите про-
фесионални стандарти. Избата
преработва изключително соб-
ствено грозде.
Вината отлежават в 600 нови

бъчви от френски и американски
дъб с различни степени на изпи-
чане. Съдовият капацитет е пред-
виден за преработка на 750 тона
грозде. То се приема само по гра-
витачен метод. Винарната разпо-
лага с модерна техника за обра-
ботка и стабилизация на виното.
Условията в избата осигуряват

качествено развитие на младите
вина в бъчви. Технолозите кон-
тролират процеса непрекъснато.
Избата разполага и със собствена
лаборатория, в която се правят
редовно проби. “Шато Ботево” ин-
вестира непрекъснато в подготов-
ката и квалификацията на специа-
листите си.

С грижа за природата
е изградена иновативна пречи-
ствателна станция, работеща на
биологичен принцип Тя позволява
пълно и безопасно отвеждане на
отпадните продукти в производ-

СТАЙКО СТАЙКОВ

Приказката на избата “Шато
Ботево” започна с реше-
нието ни да инвестираме в

проект, свързан с историята, кул-
турата, традициите, религията и
бита на българите.
Едно от първите места в света,

където са се отглеждали лозови
насаждения за производство на
вино, е територията на България.
Винарската изба “Шато Ботево”

Стайко
Стайков,
собственик
на "Шато
Ботево":
Създаваме
нашето вино
по най-висо-
ките профе-
сионални
стандарти
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България има интерес
ДИАНА ВАНЧЕВА

Скоро трябва да стане готов и
вторият SWOT анализ от общо
три, които ще помогнат на Минис-
терството на земеделието, храни-
те и горите да определи новите
приоритети и мерки, които ще бъ-
дат заложени в националния
стратегически план за прилагане
на Общата селскостопанска поли-
тика (ОСП) за 2021-2027 г.
Анализът ще обхване по-силно

социално-икономическите аспек-
ти на аграрната политика. Той е
поверен на проф. д.ик.н. Пламен
Мишев от Бизнес факултета на
УНСС и неговия екип.
Проф. Мишев е ръководител на

катедра “Икономика на природни-
те ресурси”, която е приемник и
наследник на създадената още
през 1921 г. към Агрономическия
факултет на СУ катедра “Земе-
делска икономика”. Като аграри-
кономист той отлично познава съ-
щината на нещата в сектора.
След по-малко от месец ще бъ-

дем готови с оценка на състоя-
нието и ще можем да отличим
нуждите на сектора и неговите
силни и слаби страни, заяви
проф. Мишев.
Но на прага на новата ОСП той

смята, че тъй като у нас положе-
нието в селските райони не е цве-
тущо, е трябвало да започнат
първо с анкета с кметовете, да се
произнесат какво е най-важно
според тях. Още повече, че со-
циално-икономическото състоя-
ние на тези райони вече е поста-
вено на първо място и от ЕК в но-
вата ОСП, “облечено” в приорите-
та “доходи на населението” в тях.
Какво според професора е най-

важнодаотчетемизнаемзанапред?
Факт е, че земеделието в Бъл-

гария се развива на чисто паза-

Земеделието у нас остава полярно, но
доходите на тънкия среден фермерски слой
трябва да бъдат подкрепяни по линия на
селските райони, смята проф. Пламен Мишев

изградят и следовници.
Що се отнася до уязвимите

днес сектори, като производство-
то на зеленчуци и плодове, там
нещата наистина са доста по-
сложни. Но то е и защото в рам-
ките на ЕС вече нямаме големи
сравнителни предимства, не сме
най-южната държава на пазара,
други ни изпреварват с продук-
цията си. От което се налага из-
водът, че и в тези сектори ще се
постигне по-голям пазарен успех,
когато и при тях се появят по-
крупни и сдружени производства,
разбира се, оптимални за съо-
тветните култури, за да бъдат
конкурентни.
Безспорно е от икономическа

гледна точка, че по-едрите имат
по-голям шанс на световния па-
зар. Това според проф. Мишев се
доказва и в ЕС, и в САЩ, където
също доминират по-крупните, за-
щото са по-конкурентни.
На следващо място обаче не

трябва да се изпуска, че невинаги
размерът прави всичко.

За да просперира
нашето земеделие

и да става конкурентен фактор, е
много необходима и друга пред-
поставка, която движи аграрния
свят. Това е внедряването на ино-
вациите. Независимо какво се
разбира под това - дали нови сор-
тове, дали нови технологии, дали
нова организация на производ-
ството, без тях нашите стопан-
ства няма да могат да се състеза-
ват с останалите.
“За мен лично иновация е всяко

нещо, което ти носи предимства
на пазара”, казва професорът. Но
не крие, че и в това отношение
по-едрите и сдружените имат
предимства и естествено, повече
средства да внедряват.

В новата ОСП имаме възможност да подкрепим доходите на фермерите чрез
мерките за селските райони, казва проф. Мишев. СНИМКА: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ

рен принцип и на фона на

липсващ консенсус
какво сме искали
да постигнем
Например още преди години

България не е решила колко зе-
меделска земя може да притежа-
ва едно физическо лице. По тази
причина бързо се развиха едрите
стопанства. Второ, ние сме в един
голям общ пазар и по същата при-
чина на него е логично да успеят
и да продават именно по-едрите.

На трето място, желаейки днес
да разчупим донякъде насложе-
ното статукво, установяваме, че
нямаме натрупан капитал за
управление на стопанства. Защо-
то кадрите за тях не излизат го-
тови от ВУЗ, а израстват вътре, в
стопанските единици. И това ес-
тествено съумяват пак по-големи-
те, в които младите от второ по-
коление изграждат качества и се
вижда кой от тях носи предприе-
мачески и управленски дух. Така
по-големите имаха предимства да



УСПЕЛИТЕ ХVII

от общоевропейска
аграрна политика
Защото освен европейска по-

мощ те по-лесно могат да ползват
и банкови кредити, и да ги гаран-
тират със своята вече по-дълга и
стабилна история.
В това отношение държавата

трябва по-активно да подкрепя
своето средно фермерско съсло-
вие, което иначе много трудно ще
заприлича на подобното от запа-
ден тип, което се е изграждало
много години преди нас.
Истина е, че днес нашите сред-

ни ферми още съставляват един
по-тънък слой, което пак е след-
ствие от липсата на национален
консенсус.

Сега имаме
шанс обаче

с прилагането на новата ОСП то-
зи фермерски слой да бъде под-
помаган затова, че е изцяло в
селските райони. А ЕК вече по-
стави като основна цел в полити-
ката подкрепата на доходите на

фермерите в тях. За България то-
ва ще означава, че трябва много
добре да се фокусира как ще го
прави. Затова програмите ни в
новата ОСП трябва да бъдат с та-
кава насоченост, констатира про-
фесорът.
Що се отнася до стратегическия

план на България, той ще е съ-
всем ново нещо за нас и ще е въ-
прос на висш пилотаж какво ще
запишем в него. Но проф. Мишев
твърди, че по негова лична ек-
спертна оценка най-важното ще
са доходите на работещите на се-
ло. Като основен извод, преди да
поднесем анализа си, казва про-
фесорът, се очертава, че българ-
ското земеделие като цяло успя-
ва да се развива в пазарна среда
и да изнася повече продукция,
отколкото внася.
Въпросът е с новите мерки това

да бъде превърнато в устойчива
величина и с още по-положите-
лен баланс. И така чрез стратеги-

ческия план най-сетне да бъде
постигнат онзи неосъществен
консенсус какво искаме като аг-
рарна държава. Не можем да из-
бягаме и от извода, че земеде-
лието ни засега е поляризирано с
по-тънък слой средни фермерски
стопанства, които не станаха но-
сещата му конструкция.
Затова следващите милиарди

левове на година, които ще по-
стъпват по линия на ОСП (колко-
то никога не са влизали в земеде-
лието ни преди да сме член на
ЕС), трябва да знаем ясно какво
ще ги правим и къде ще ги насоч-
ваме, за да не се засилва поляри-
зацията, заключава проф. Пламен
Мишев.
Важен негов експертен извод е

и този, че България има интерес
от общоевропейска аграрна поли-
тика и няма сметка да се допу-
скат различни правила и плаща-
ния в различните страни членки.
Защото е ясно, че никога няма да

можем да се конкурираме с бю-
джетите на стари аграрни държа-
ви като Германия и Франция, кои-
то могат да подпомагат фермери-
те си с много повече национални
средства от нас.
Казано с други думи, за нас

най-добрият вариант е ОСП да
остане политика с общоевропейс-
ка рамка и правила за интели-
гентно и устойчиво развитие. То-
ва ще е и наш плюс.

За България е шанс ОСП
да остане политика с об-

щоевропейска рамка и
правила за интелигентно и

устойчиво развитие.
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УСПЕЛИТЕ XVIII

Вдъхновителката
ДИАНА ВАНЧЕВА

ВПанагюрище има една ин-
сталация за изваряване на
цвят от роза, лавандула и

други етеричномаслени култури,
която е вече на почти 20 г., но е
известна с прецизната си работа
и лоялността си, и която е търсе-
на и от други биологично серти-
фицирани производители за изва-
ряване на реколтата им.
В началото на ноември я зава-

рихме да изварява смрадлика.
Много е важно за България да

имаме повече такива биосертифи-
цирани предприятия или линии,
защото недостигът им е един от
минусите ни, казва Веселина Рал-
чева - един от първите биопроиз-
водители у нас, която е неин соб-
ственик и управител на “Ина”
ЕООД.
В същото време обаче по под-

мярката 4.2 от ПРСР за прерабо-
твателни мощности изключително
закъсня. Веселина има чак сега
одобрен проект за нова, двойно
по-голяма дестилерия в с. Бъта.
Подаден е още преди 1,5 г., но
още не е подписала договор. Се-
га ще се наложи да преправяме
наново проекта и да стартираме с
анекс. Защото оборудването, кое-
то е заложено, в голямата си
част е демодирано или вече не се
произвежда. Така изгубихме по-
чти 2 години и занапред още ще
изгубим.
Новата дестилерия на фамилия-

та ще е с двойно по-голям капа-
цитет, с биологична сертификация
и заедно с нея ще бъде изграден
модерен

център за ароматерапия
в с. Бъта. Инвестицията е за 3,8
млн. лева, ще включва и демон-
страционни градини и насажде-
ния, и консултантско, и информа-
ционно звено за етеричномасле-
ни, ще бъде и с туристическа на-
соченост.

� 3 хил. дка сертифицирани рози, лавандула, градини,
житни и дестилерия са богатството на Веселина Ралчева

България трябва много силно
да пази и развива този си уника-
лен потенциал от етерични и ле-
чебни растения със силни тера-
певтични свойства и натрупания
опит в биологичното отглеждане
на различни култури, казва Рал-
чева.
Биологичното є стопанство е

познато у нас и в чужбина. След
2007 г. то се разширява. Днес ос-
вен 350 дка с рози и 500 дка с
лавандула има и над 1000 дка със
зеленчуци, плодове и много дру-
ги. За тазгодишното производство
Веселина отчита, че е отминала
поредната

недобра година
за розите,

което се е отнасяло както за до-
бивите, така и за цената на цве-
та. За лавандулата нещата са би-
ли по-добре, затова е помогнала
за компенсиране на разходите.
Но пък голямото предлагане е до-
вело до сериозно снижаване на
цената. Затова, макар че сме на
свободен пазар, фермерката
твърди, че има как в такива годи-
ни държавата да помогне с някои
механизми на производителите
си, както правят други.
У нас миналата година беше

направен такъв опит за държавна
помощ за розопроизводителите,
но трябваше да бъде прецизира-
на и продължена, смята Ралчева.
Особено за стопаните, които не
притежават преработвателни
мощности и не могат да добавят
никаква стойност към продукция-
та си.
Тази година стопанството на

Веселина произведе биологични
слънчоглед, ръж, картофи, лук,
пъпеши, тиквички, малини, лимец
и др. Когато ги изрежда, неми-
нуемо стига до

бариерите
пред пазарите

На световния българското розово
и лавандулово масло си остават
лидер. Нямаме проблеми с реа-
лизацията, особено на биологич-
но отгледаното и преработено.
Търсенето надвишава предлага-
нето. Още по време на кампа-
нията клиентите ни обикалят, за
да направят заявки, споделя Ве-
селина. От нея известна гер-
манска компания купува масло
за биосертифицирана козметика,
френски малки и големи фирми
пазаруват за ароматерапия, за
парфюми.
Синът є Васил, който е вече

второ поколение биопроизводи-
тел, след университет в чужбина
е поел маркетинга и е направил
онлайн магазин, който за кратко
време стана разпознаваем и
търсен за етерични масла.
Вторият вариант за продукция-

та са фермерските пазари из
страната. На трето място серио-
зен пазар могат да станат тър-
говските вериги, но засега спо-
ред Ралчева още са затворени
за био.

Веселина Ралчева сред розите си. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ



ОТ САЙТА НА ЕС

Снимката, която е спечелила много от читате-
лите на сайта на ЕС, е от градините с рози на Ве-
селина, а това е една от нейните берачки.

УСПЕЛИТЕ XIX

на биото
Те искат и малките производи-

тели да се държат като едри
снабдители, да имат големи и ре-
довни по обем доставки, да пое-
мат големи гаранции и неустойки,
на което дребен фермер не може
да отговори.
Но асоциация Биопродукти ве-

че постигна един пробив с вери-
гата Метро - облекчена програма,
която позволява определен малък
производител да зарежда опре-
делен магазин с по-опростени до-
говори, които и времево да са съ-
образени с биопроизводството. В
това отношение

държавата също
може да помогне,

казва Ралчева. Например с една
мярка, която тя самата е разписа-
ла - за късите вериги, която оба-
че вече 4-5 години не тръгва.
По мярката за биологично зе-

меделие пък, за която бяха наме-
рени 40 млн. лв., въпросът е така
да се прецизират процедурите, че
да се елиминират възможностите
за влизане в сектора на фирми
само с цел получаване на субси-
дии. Защото има култури, които
лесно се отглеждат, като биоли-
вадите например. Окосяват се и
се вземат субсидии. Но техните
стопани не изпитват мъките на

зеленчукопроизводителя, който
прави сеитбообращения всяка го-
дина, проверяван е непрекъснато
за биосемена, за добиви, разре-
шителни и т.н. и естествено, по-
често може да сгреши и да бъде
наказан.
Питаме я как вижда себе си и

колегите си

в новия програмен
период

Надяваме се тогава секторът да се
чувства по-комфортно, да се раз-
пишат мерките заедно с МЗХГ и
биостопаните вече да стъпят на
крака.
В стратегическия план за новата

ОСП секторът би трябвало да е
приоритет като доставящ най-мно-
го ползи и добавена стойност за
обществото, по критерия за създа-
ване на заетост и по отношение на
опазване на околната среда. Ако
всичко стане така, както го вижда-
ме, както и ЕК го вижда и предла-
га, има надежда.
И тогава България може би ще

престане да изнася биологично от-
гледана суровина и да внася прео-
паковани и преетикетирани изде-
лия, които виждаме на пазара,
казва Веселина.
Проблем за новия програмен пе-

риод за нас ще бъде производ-

ството и снабдяването с биосеме-
на. Никой не знае пред какво ще
бъдем изправени с новия регла-
мент, но с днешната дата дори ин-
ститутите към ССА, които искат да
произвеждат биосемена, срещат
много сериозни административни
трудности. Защото, за да произ-
веждат и конвенционални, и биосе-
мена от един вид, им трябва раз-
решение от МЗХГ, което чакат с
месеци и сезонът вече е заминал.
Затова Веселина е сигурна, че

държавата трябва да въведе по-
мощ за скъпото производство на

биосертифицирани семена. А ако
трябва да ги купуват от чужбина -
първо, много видове не са прило-
жими за нашите условия, и второ,
цената им ще е много висока за
нашите фермери.
Такива са успехите и битките на

Веселина Ралчева - една от основа-
телкитеипървипредседателнаБъл-
гарската асоциация Биопродукти.
Несамозарадинейнителичнивър-

хове, но и заради направеното през
годините за всички биопроизводите-
ли в България, тя днес заслужено е
номер едно.

За Веселина Ралчева
писа и официалният сайт
на ЕС. В рубриката
investEU беше публику-
ван материал със загла-
вие: “Чисти природни
продукти се произвеж-
дат с модерно оборудва-
не в Панагюрище”.
Акцентът е - с 10,3

хил. евро собствени
средства и 10,4 хил.
евро инвестиции от ЕС в
дестилерията “Ина” е
обособена линия за
биоетерични масла.
Българското биологично
розово масло се купува
усилено от козметични
компании на междуна-
родните пазари.



УСПЕЛИТЕ ХX

Приеми на проекти по 11
мерки и подмерки от Про-
грамата за развитие на

селските райони (ПРСР) 2014 -
2020 г. с бюджет близо 114 млн.
евро ще бъдат отворени през
2020 г. Това стана ясно на 8
ноември на заседание на Комите-
та за наблюдение на програмата.
По време на заседанието бе
прието да бъдат преразпределени
77 млн. евро от Европейския зе-

меделски
фонд за раз-
витие на
селските
райони
(ЕЗФРСР)
към подмяр-
ка 6.1 “Стар-
това помощ
за млади зе-
меделски
производите-
ли”, мярка
11 “Биоло-
гично земе-
делие” и
подмярка 4.1

“Инвестиции в земеделски сто-
панства”. Преразпределението на
средства има за цел да доприне-
се за ефективното използване на
средства в заключителния етап
на изпълнение на програмата.
Според Индикативната годишна

работна програма на ПРСР 2014 -
2020 за 2020 година се предвиждат
приеми по следните подмерки:

януари
Подмярка 6.3 “Стартова помощ

за развитието на малки стопан-
ства” (ТПП) с общ бюджет по про-
цедурата - до 6 000 000 евро. До-
пустими кандидати са земеделски
стопанства (физически лица, ед-
нолични търговци, ЕООД), от-
глеждащи свине, овце, кози и
птици, като отпадне условието за
доказване на 33% доход от пред-
ходната година от земеделска

2020 г: поне
31 млн. евро
ще има
за проекти в
животновъдните
стопанства

джет по процедурата до 5 000 000
евро.Щесеподпомагатс1250до25
000 евро проекти на земеделски
стопани, които имат икономически
размер на стопанството от 6000
до 7999 евро, измерен в стандар-
тен производствен обем;

април
Подмярка 19.1 “Помощ за под-

готвителни дейности” с общ бю-
джет по процедурата до 647 544
евро. Допустими кандидати са
МИГ, преминали оценка за адми-
нистративно съответствие и допу-
стимост по реда на Наредба 22 от
2015 г. за прилагане на подмярка
19.2, но нямат одобрена за финан-
сиране стратегия за ВОМР през
програмния период 2014-2020 г.;

май
Подмярка 5.2 “Инвестиции за

възстановяване на потенциала на
земеделските земи и на селско-
стопанския производствен потен-
циал, нарушени от природни бед-
ствия, неблагоприятни климатич-
ни явления и катастрофични съби-
тия”. Финансовата помощ няма да
надвишава 1 млн. евро на проект;

май
Подмярка 8.1. “Залесяване и

поддръжка” с общ бюджет по
процедурата - до 8 560 000 евро;

май
Подмярка 2.2 “Създаване на

консултантски услуги” с общ бю-
джет по процедурата 6 000 000
евро. Допустим кандидат е На-
ционалната служба за съвети в
земеделието (НССЗ);

май-юни
Подмярка 1.2. “Демонстрацион-

ни дейности и действия по осве-
домяване” с общ бюджет по про-
цедурата- до 15 000 000 евро;
прием в периода октомври-декем-
ври 2020 г. По нея могат да кан-
дидатстват организациите, които
предоставят трансфер на знания
чрез демонстрационни дейности в
областта на селското стопанство,
горските дейности и хранителните
технологии. Те трябва да разпо-
лагат със собствени демонстра-
ционни обекти от типа на учебни
опитни полета, изследователски
опитни полета, учебни или изсле-
дователски лаборатории. Макси-
малното финансиране за проект е
100 000 евро.
Подмярка 19.3 “Подготовка и

изпълнение на дейности за съ-
трудничествонаместниинициатив-
ни групи” собщбюджетпопроцеду-
рата до 4 477 401 евро. Прием -
текущ през годината. Допустимите
кандидати са одобрени МИГ.

� Предвидени са 6 млн. евро
за развитие и 10 млн. за
инвестиции на малки стопанства
дейност за животновъдни стопан-
ства. Размерът на помощта е 15
000 евро на проект;

февруари
Подмярка 7.3. “Широколентова

инфраструктура, включително не-
йното създаване, подобрение и
разширяване” - втори прием с
включване към допустимите раз-
ходи на разходи за организация и
управление на проекти;

март
Подмярка 6.4.2 “Инвестиции в

подкрепа на неземеделски дейно-
сти по Тематичната подпрограма за
развитието на малки стопанства” с

индикативен бюджет от 5 млн. евро;

март
Подмярка 4.1 “Инвестиции в зе-

меделски стопанства”- целеви
прием за земеделски стопани в
сектор “Животновъдство”. Ще се
подпомагат с до 500 хил. евро
проекти, които водят до цялостно
подобрение на стопанствата в то-
зи сектор. Общият бюджет на
приема ще е поне 31,4 млн.евро;

април
Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в

земеделски стопанства по Тема-
тична подпрограма за развитие
на малки стопанства” с общ бю-
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Умното стопанство
на Горанови в Кнежа
Иновативна автоматизирана линия
за производство на семена
пести място, транспорт и енергия

ограничено”, обяснява Милена Го-
ранова.
Докато обмислят решението си,

Борислав и Милена не са спирали
да трупат нови знания и идеи от
близо и далеч. Обиколили са мно-
го бази и фирми. Не пропускат и
международни изложения като Ха-
новериСимавПариж.“Срещалисме
много добри неща, но и недоразуме-
ния и дефекти”, споделя Милена.
След внимателно и дълго проуч-

ване решили да проектират и по-
строят изцяло нов обект.
Самото хрумване в крайна смет-

ка не е копирано отнякъде, а е на
собственика Борислав. А идеята
му учудила дори архитектите. Фир-
мата производител за първи път
правела подобно нещо. Без пред-
варително сериозно проучване, по-
сещение на място от страна на
проектантите, сериозно внимание
и безпогрешна работа едва ли би
се получило. Затова Борислав и
Милена са им много благодарни.
Технологично целият процес - от

постъпването на семената, първо-
началното им почистване, съхране-
ние, калибриране, обеззаразяване
до пакетиране - е автоматизиран.
Всичко е синхронизирано така, че
се постигат максимална произво-
дителност и отлично качество на
работа. Предвидено е лесно почи-
стване с вакуум за предотвратява-
не на евентуално смесване на се-
мена от различни култури, сортове
и разможения. Изградени са авто-
разтоварище, машини за първона-
чално почистване, силози за съ-
хранение, автоматизирана линия
зазаготовкаиобеззаразяваненасе-
мена, склад за готовата продукция и
запрепаратизарастителназащита.

Това, с което
се отличава
от традиционните

технологии, е, че отделните етапи
на процеса са разположени на
три етажа, като преминаването
на семената от едно ниво на дру-
го е изцяло гравитачно. Машина-
та на третия етаж дели по разме-
ри и отделя напречно счупените
семена.
След това те се спускат към

втория етаж, където се намира
най-енергоемкият гравитационен
сепаратор, отделящ семената по
тегло. На най-долния етаж са
склад за съхранение на готовата
продукция и пакетажната линия с
големина на опаковките от 5 до
1500 кг.
Плюсовете са много. Без шум и

прах за работещите. Те не усе-
щат вибрациите, нямат досег с пре-
паратите за растителна защита.
Целиятпроцессепрограмира,на-

блюдава и контролира от таблет,
чийто софтуер е на български език.
Ако случайно възникне проблем,
тогава служителите спират маши-
ните от дистанция.
Пакетажната линия се обслужва

само от един човек, а за по-малки
опаковки - от двама.

(Продължава на XXIV стр.)

ката на семената. Големият при-
нос за това е на иновативната
автоматизирана линия, която са
внедрили в стопанството си. Тя
почиства, калибрира и обеззара-
зява семена и се управлява ди-
станционно чрез таблет.
Линията е с капацитет 10 т/час

и е подходяща за почти всички
видове зърнени и маслодайни
култури - пшеница, ечемик, соя,
грах, нахут и др. Тя е свързана и
с пакетажна инсталация, обясня-
ват фермерите.
Строителството и монтирането є

започнали през есента на 2017 г., а

обектът е в експлоатация
от май 2019 г.

Дотогава са използвали по-стари
машини, но ръчният труд бил твър-
де много. И решението за тази ин-
вестиция дошло закономерно.
“Интересът към нашите семена

стана много голям и съществува-
щите съоръжения се оказаха недо-
статъчни да задоволят търсенето
на качествени сертифицирани се-
мена. Отдавна бяхме решили, че
ще направим нова линия, но въ-
просът беше какво точно ще пред-
ставлява, тъй като мястото ни е

РАДИНА ИВАНОВА

Борислав и Милена Горанови
са едни от водещите достав-
чици на висококачествени се-

мена в региона на Кнежа. Двамата
са агрономи, собственици на фир-
ма “ЕТ-Прис” с богат опит в произ-
водството на всички генерации се-
мена от соя, пшеница и ечемик.
Познават отлично добрите

производствени практики и дър-
жат изключително много на ка-
чеството и чистотата. Лично кон-
тролират целия процес от сеит-
бата до прибирането и заготов-

МИЛЕНА
ГОРАНОВА

Силозите
са пълни.

Зърното
от тях

директно
отива към

машина за
грубо почи-

стване и
после към

гравитачна-
та линия.
СНИМКИ:
АНДРЕЙ

БЕЛОКОНСКИ
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Умното стопанство на...
(Продължение от XXII стр.)
Ако, както се очертава, се на-

ложи да пълним в по-малки хар-
тиени опаковки за хранителни це-
ли, ще купим робот, за да избег-
нем допълнителния ръчен труд,
казва Борислав Горанов.
Горанови се гордеят с грижата

към персонала. При нас не напу-
скат, при нас се пенсионират,
казва Милена. Имат вече и трима
млади и отговорни нови служите-
ли: Цветомир, Артур и Иван.
“Иновацията пести място и

транспорт. Ако имаме последова-
телност от машини, както при ма-
совата практика, където машини-
те са монтирани хоризонтално в
едно хале, целият транспорт на
зърното по технологичната линия
става с елеватори или шнекове,
които пък нараняват зърното. А
при нас е гравитачно, така че пе-
стим и енергия”, обяснява Борис-
лав. В крайна сметка,

този вариант
се оказва
и по-икономичен

Има и по-прецизни машини, които
са и доста по-скъпи, но за обеми-
те, които ние не можем да произ-
ведем.
Вариантът, който сме избрали,

е оптимален, споделя предприе-
мачът.
Инвестицията, която са напра-

вили, е за 1 422 000 лв. Линията
е проектирана с капацитет 700
тона годишно. За 2019 г. до мо-
мента са произвели 1600 тона се-
мена, като процесът продължава.
В момента заготвят семена от

соя и планират да достигнат 2000
тона. Тъй като семената са основ-
но собствено производство, реа-
лизираната добавена стойност ще
им позволи инвестицията дае из-
плати за максимум пет години.
Вариантът е и екологичен. От-

падъкът от инертни и други при-
меси се събира в специални сило-
зи, което също го няма другаде,
допълват Борислав и Милена Го-
ранови. Всичко е събрано ведно,
не замърсяваме околната среда.

Един човек проследява и контролира дистанционно целия
процес. СНИМКИ: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ Супер качество соя произвежда Борислав Горанов.

В същото време произвеждаме
само качествени семена.
При традиционната технология

обикновено семената преминават
през ситова машина и триор и с
това процесът на заготовка при-
ключва.
При нас се извършва още една

операция - калибриране по тегло
чрез гравитационен сепаратор.
Така дори семената, които по ед-
на или друга причина (например
заболяване или повреди от не-
приятели) имат стандартен раз-
мер, но са по-леки от останалите,
също отпадат.
Всички болни или повредени от

дървеници семена отпадат като
примес и в крайния продукт оста-
ват само здрави, пълноценни и
жизнеспособни.
На въпроса ни как биха обясни-

ли на другите земеделски произ-
водители какво е да си иноватор
в агробизнеса, Горанови отговар-

ят:
“Като имаме предвид скоростта,

с която се развиват технологиите
в земеделието, да си иноватор, е
задължително условие за успе-
шен бизнес. Конкурентоспособ-
ността на стопанството днес зави-
си от внедряването на нови, ре-
сурсоспестяващи технологии, от
една страна, и постигане на мак-
симална производителност чрез
ефективно управление на факто-
рите - от друга.
Интересът към постиженията на

световните компании в сферата
на селекцията, агротехниката и
софтуера за управление на биз-
неса трябва да е постоянен.
През тази година осъществихме

и други иновативни
проекти
в нашето стопанство

Изградихме две системи за кап-
ково напояване, подземно и на-

земно.
На тези полета, където ще на-

появаме, ще експериментираме и
ще водим наблюдения за хране-
нето на културите, реакцията на
различните сортове и хибриди на
стресови условия, сроковете на
сеитба, междуредовите разстоя-
ние и гъстотата”.

Над 25 години
опит в
производството
на соя

Това, че има соя в Бълга-
рия, дължим на баща ми,
ст.н.с. Христо Горанов,

дългогодишен директор на ин-
ститута по соята в Павликени,
признателен е Борислав. Така
че и с експерименти, и по на-
следство е надграден опитът
на “ЕТ-Прис”.
Борислав и Милена са за-

вършили полевъдство в АУ -
Пловдив. Започнали като сту-
денти от нулата - на 48 дка соб-
ствена земя още през 1992 г.
Лека-полека на петата годи-

на работехме на 5000 дка, ко-
гато стигнахме до 10 000 дка,
спряхме да увеличаваме земя-
та и в последните 15 години
това ни е капацитетът, който
отговаря на машини, хора и
силозно стопанство. Оттогава,
казва Борислав, надграждаме
в качество.
Борислав и Милена редовно

правят и демонстрационни дни
както за фермери, така и за
ученици. Възпитаниците на зе-
меделския техникум в гр. Кне-
жа идват при тях за летни ста-
жове, правят курсови работи.
Обучаваме ги в стая с мулти-
медия, познавам почти всички
деца и им пожелавам един
ден да станем колеги, казва
Милена.
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УСПЕЛИТЕ XХV

Производителите на
малини балансират,
за да оцелеят
ВАНЯ ВЕЛИНСКА

Сравнително устойчиво
запазване на площите с
малини се наблюдава през
последните години. Секто-
рът, като всички интензив-
ни отрасли в земеделието
ни, премина през много
трудности, но все пак успя
да се съхрани. Това се дъл-
жи буквално на шепа
производители ентусиасти,
които не се отказват да от-
глеждат културата, както и
на активната работа на
Българската асоциация на
малинопроизводителите.
Последните статистиче-

ски данни сочат намалява-
не на площите с малини с
около 1800 дка, коментира
Божидар Петков, председа-
тел на асоциацията. Тези
декари на фона на малко
повече от 23 000 дка ре-
колтирани площи за 2018 г.
не са много, но са показа-
тел, че има раздвижване в
сектора. Производители,
които не са конкурентоспо-
собни, започват да се от-
казват или отпадат. В съ-
щото време има преструк-
туриране на сортовия съ-
став на малините, на което
трябва да обърнем внима-
ние. Ако доскоро отглеж-
дахме предимно инду-
стриална ма-
лина, вече го-
ляма част от
стопаните се
насочват към
сортове, които
са предназна-
чени за пре-
сния пазар. Но
пък този пазар
е доста ограни-
чени трябвада
се подхожда
много внима-
телно към това
направление.
Малините са

традиционна
култура за
страната ни,
били сме сред
водещите
производители
и износители
в света. За съ-
жаление, Бъл-
гария не успя
да запази те-
зи си позиции
в годините на
преход.
Сега с доста

по-малко пло-
щи, съответно
и произведени
количества, не
намираме мя-
сто в класа-
циите, но

Фермерите трябва да въвеждат
съвременни технологии,
които правят отглеждането
на културата по-рентабилно
производство все пак има.
Но има ли надежда за по-
добро бъдеще за сектора?
“Пред бранша има много

сериозни проблеми, които
от години се опитваме да
разрешим - едни по-ус-
пешно, други все още не”,
разяснява Божидар Пет-
ков. “Няколко са аспекти-
те, в които работим актив-
но, като се надяваме да
срещнем разбиране от
МЗХГ и най-вече ангажи-
раност в решаването им.”
Сред сериозните про-

блеми, с които се сблъск-
ват производителите на
малини, са: напояването,
тъйкатоягодоплоднитекул-
турисенуждаятотводаоще
от ранна пролет, та чак до
късна есен,

недостатъчното
финансово
подпомагане
на сектора,

разбира се, липсата на

работна ръка, тъй като
много от дейностите се
извършват ръчно, и дру-
ги.
“Изключително важно е

всички малинопроизводи-
тели много точно и ясно
да си направят преценка
за възможностите, съо-
тветно и за реализацията
на продукцията”, комен-
тира Божидар Петков.
Три са основните фак-

тори - плодородна почва,
вода и работна сила, кои-
то са водещи при това
производство. Има селек-
ционирани високопродук-
тивни сортове, които мо-
гат да дадат много висо-
ки добиви. Има разрабо-
тени технологии за торе-
не и растителна защита,
които осигуряват опти-
мално разгръщане на по-
тенциала на сортовете,
както и опазването на
продукцията от вредите-
ли. Всичко това е много
важно, за да се

гарантира
едно добро
производство
Трябва да се вземат под

внимание и другите лими-
тиращи фактори, като ра-
ботна ръка, напояване и
др. Защото, ако между тях
няма добро съчетание, ще
има висока себестойност
на продукцията, оттам не-
конкурентоспособност. А
това се отразява негатив-
но в общата пазарна
ориентация както на по-
малките, така и на по-го-
лемите стопанства.
За да се подпомогне оп-

тимално работата в едно
стопанство, е разработена

интерактивна система за
калкулиране на разходите,
която може в реално време
и извън сезона да покаже
истинската себестойност на
продукцията и да даде точ-
на преценка за вземане на
решения за производители-
те на малини и други яго-
доплодни видове, както и
как и с колко да се продъл-
жи през следващия сезон.
Така че е препоръчително
стопаните да се възползват
от тази възможност и да
си правят предварителен
разчет, за да преценят с
какво по големина сто-
панство могат да се
справят, за да си гаранти-
рат успешен бизнес.
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Проф. д-р Христина
Янчева, ректор на

Аграрния университет
- Пловдив:

Гордея се с много
- Проф. Янчева, кариерата ви

на учен и професионалният ви
път са изцяло свързани с Аг-
рарния университет (АУ) -
Пловдив, и с обучението на ка-
дри за земеделието. Достатъч-
но подготвени ли излизат те от
университета?
- Нашите студенти излизат до-

статъчно подготвени. За това има
неоспорими предпоставки: АУ -
Пловдив е единственият в страна-
та специализиран държавен уни-
верситет в областта на аграрните
науки с утвърден престиж в на-
ционален и международен ма-
щаб. През 2019 г. е акредитиран
от Националната агенция за оце-
няване и акредитация с оценка
9,61 по десетобалната система,
която го отрежда

в топ три сред
университетите
в страната
Години наред е национален

първенец в професионалните на-
правления “Растениевъдство”,
“Растителна защита” и “Животно-
въдство” според Рейтинговата
система на висшите училища в
България. Този успех е обществе-
но признание за преподаватели,
студенти и служители.
Друг важен фактор за добрата

подготовка на нашите студенти е
интернационализацията на уни-
верситета, която включва дейно-
сти, насочени към разширяване
на сътрудничеството с образова-
телни, научни, изследователски и
други институции и организации в
Европа и света. Само по програ-
ма “Еразъм+” например студенти-
те провеждат частично обучение
и стаж в над 100 престижни уни-
верситети, ферми и фирми в 28
държави.
Обучаваме и възпитаваме мла-

ди специалисти с модерно ми-
слене, запознаваме ги с инова-
циите и новите технологии за
развитие на устойчив земедел-
ски сектор в България. С гордост
можем да заявим, че подготвяме
конкурентоспособни специали-
сти, работещи за прехраната на
хората и за по-доброто бъдеще
на България.
- Освен традиционните степе-

ни на обучение в университета
организирате различни курсо-
ве и специализации. В кои
области са те, как може да се
кандидатства за тях и какъв до-
кумент се издава?
- Като обслужващо звено е из-

граден и успешно функционира
Център за продължаващо обуче-
ние. Негова основна мисия е да
осигури възможност за обучение
през целия живот на своите бив-
ши и настоящи студенти, както и
на други специалисти за придоби-
ване на ключови компетенции в
областта на селското стопанство
и екологията, икономиката и ту-
ризма.
Студентите имат преференциал-

на възможност още по време на
следването си да придобият до-
пълнително избрана от тях про-
фесионална квалификация или

- Развили сте и Център за ка-
риерно развитие и връзки с
бизнеса. С какво помага на сту-
дентите и работодателите, за да
ги свърже един с друг?
- Съвместно с факултетните ръ-

ководства центърът помага за
ориентирането и кариерното раз-
витие на студентите и осигурява
студентски стажове. Основната
цел е да осъществява връзката
между образованието и пазара
на труда. Той е ефективен парт-
ньор на работодателите в обуче-
нието и подбора на кадри чрез
популяризирането на фирми и на
предлагани стипендии, работни и
стажантски позиции. В него се
приемат и обработват документи
за стаж и работа и се извършва
първоначален подбор на кандида-
ти.
Кариерното консултиране, кое-

то университетът предлага на сту-
дентите, допринася за повишава-
не на качеството на обучение, из-
дигане на престижа на универси-
тета, задълбочаване на партньор-
ството с бизнеса и привличане на
бъдещи студенти.

� Подготвяме конкурентни
специалисти, работещи за
прехраната на хората и
по-доброто бъдеще на България
курс. Обучението се извършва ус-
поредно с придобиването на ба-
калавърска или магистърска сте-
пен.
За външните потребители цен-

търът организира дългосрочни и
краткосрочни курсове за следди-
пломна квалификация и преквали-
фикация, курсове за фермери.
Предлага курсове по 30 или 150
часа, необходими като задължи-
телно условие за кандидатстване
по европейски фондове. За земе-
делските стопани няма ограниче-
ния за възраст и образователен
ценз.
Обучението се организира като

редовно, задочно, вечерно или
дистанционно. То може да бъде
както групово, така и индивидуал-
но съобразно желанията и по-
требностите на курсистите. На за-
вършилите курсисти се издава
“Удостоверение”, а на завършили-

те специализация - “Свидетелство
за професионална квалификация”.
Предлаганото обучение за дъл-

госрочни специализации и над 30
курса с различна продължител-
ност е тясно обвързано с търсе-
нето на пазара и потребностите
на селското стопанство.
- Какви дългосрочни специа-

лизации предлага центърът?
- Заинтересованите са насочват

най-вече към: педагогика (за при-
добиване на квалификация “учи-
тел”), икономика и външна търго-
вия със селскостопански стоки,
външно и вътрешно озеленяване
и дизайн, компютърни системи и
технологии; растителна защита и
торене; обща агрономия.
В зависимост от потребностите

на обучаемите центърът може да
организира и други специализа-
ции в областта на селското сто-
панство.
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от възпитаниците на
университета - Имам основание да се гордея

с много от възпитаниците ни. Те
са мотивирани, с креативно ми-
слене, предприемачески умения и
самочувствие за успешна реали-
зация на българския и междуна-
родния пазар на труда.
Завършилите се реализират ка-

то ръководители на еднолична
или фамилна производствена
ферма, на производства от голям
мащаб, специалисти и експерти в
държавни и в частни предприятия
в аграрната област, ръководители
в средната и висшата държавна
администрация, преподавателски
и научни кадри и др. Те не пре-
късват връзката с университета.
Най-успешните споделят добри
практики, изнасят публични лек-
ции, осигуряват стажантски и ра-
ботни места на настоящи студен-
ти, обявяват стипендии и награди
на изявени студенти, подпомагат
реновирането и оборудването на
учебни зали и лаборатории.
Възпитаниците на АУ са знае-

щи, можещи и конкурентоспособ-
ни на пазара на труда. Получават
уважение и признание навсякъде
по света.

- Обучението по селскосто-
панска техника само за редов-
ни студенти ли е, или могат да
се включат и желаещи ферме-
ри?
- Университетът подготвя спе-

циалисти за модерно българско
земеделие в активно партньор-
ство с водещи германски фирми
като BASF, LEMKEN, HL TOPMIX,
IFW-EXPO, както и с CLAAS, коя-
то е най-големият производител
на селскостопанска техника в
Европа и предоставя дигитални
технологии за развитие на пре-
цизно земеделие и за опазване
на околната среда. На територия-
та на университета редовно се
провеждат демонстрации на не-
мска агротехника, семинари и пу-
блични лекции, споделят се до-
брите практики.
Преподавателите от катедра

“Механизация на земеделието” и
партньорите от големите немски
фирми обучават студенти, доктор-
анти и фермери от региона, като
използват предоставените демон-
страционни земеделски машини
от висок клас.
- Агроекологичният ви цен-

тър, предлага ли обучение и
консултации за земеделски
производители?
- Агроекологичният център е

звено, което от 1989 г. извежда
научноизследователска и образо-
вателна дейност за развитие на
биологичното земеделие в Бълга-
рия. От 1994 г. функционира и ка-
то Демонстрационен център за
биологично земеделие, чиято
производствена база предоставя
възможност за обучение на сту-
денти, преподаватели, фермери и
агрономи специалисти в областта
на производството на биологична
растениевъдна продукция.
Получената продукция е серти-

фицирана и се реализира в био-
логични преработващи предприя-
тия и чрез новата за страната
абонаментна система за биохра-
ни.
- През 2014 г. открихте Център

за интегрирана растителна за-
щита. Може ли да се каже, че е
полезен и за земеделските
производители?
- Разбира се. Вече пет години

той предлага съвременна система
за растителна защита в помощ на
земеделските производители в
страната. Използваните методи
включват прогнозиране на разви-
тието на болести и неприятели по
растенията на база метеороло-
гични данни и математически мо-
дели с достъп в интернет, прове-
ждане на полски и лабораторни
изследвания за решаване на важ-
ни в практиката проблеми. Резул-
татите са широко достъпни в ин-
тернет среда и достигат бързо до
заинтересованите. Те са полезни
не само за преподавателите, за
докторантите и студентите, но и
за земеделските производители.

- А какво представлява
проектът “Хербитур”? Знаем, че
резултатите от практическите
опити и иновациите се ползват
от студенти, научни работници,
търговци и земеделци.
- “Хербитур” е научен и внедри-

телски формат, който по безспо-
рен начин доказва актуалността
на слогана на АУ - Пловдив:
ОБРАЗОВАНИЕ - НАУКА - БИЗ-
НЕС. От 2002 г. този успешен
проект се ръководи от проф.
Тоньо Тонев от катедра “Земеде-
лие и хербология”.
“Хербитур” е своеобразна ви-

трина на постиженията на воде-
щите световни фирми - произво-
дители на препарати за растител-
на защита, и през годините се ут-
върди като най-мащабното меро-
приятие в областта на
научно-приложната растителна
защита в България. Срещат се
"на живо" конкурентни продукти,
които се подготвят за пазарна

премиера или вече имат позиции
в практиката. Резултатите от опи-
тите на полетата на АУ стават
пряко достояние на студенти,
фермери, търговци на пестициди
и семена, консултанти на големи
фирми в областта на земеделие-
то, представители на фирми от
световния пестициден и семенар-
ски бизнес, основни медии, които
имат отношение към агробизнеса,
и др.
Традиционни партньори на АУ

по проекта са мултинационални
компании като “Байер Кроп-
сайанс България”, “БАСФ”, “Син-
джента”, “СумиАгро България”,
“Дюпон”, “ДауАгросайънсис Бъл-
гария”, “Монсанто”, “Пионер семе-
на България”, “Адама”, “KWS” и
др.
- Вие лично с кои ваши сту-

денти се гордеете - добре обу-
чени, компетентни, отворени
към модерното земеделие и аг-
робизнес?
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Ролята на
цифровизацията
в земеделието
за “зелен” ЕС

Организацията по земеделие
и прехрана на ООН (FAO)
прогнозира, че население-

то в световен мащаб най-вероят-
но ще достигне 9,8 милиарда до
2050 г. Това, от своя страна,
предопределя до 70% увеличава-
не на производството на храни
до същата година.
Тези предизвикателства идват в

момент, в който се усещат първите
ефекти от глобалното затопляне и
загубата на биологично разнообра-
зие особено в областта на селско-
то стопанство. Земеделието и не-
говите практики също са подложе-
ни на засилен контрол за вредите
върху околната среда, които при-
чиняват.
През 2015 г. е изчислено, че

94% от емисиите на амоняк произ-
тичат от селското стопанство в
Европа, въглеродните и метанови-
те емисии също са значителни и
произтичат главно от земеделско-
то производство и животновъдство-
то. Нитратите в подземните води и
увеличеният натиск върху водните
ресурси са още два начина, по
които селското стопанство трябва
да смекчи допълнително своето
въздействие върху околната среда.
Първо трябва да се отбележи, че

вредното въздействие на селското
стопанство върху околната среда е
само дотолкова, доколкото е нео-
бходимо да се произведе необхо-
димата храна за потребителите.
Но тук става трудно - с увелича-

ване на броя на потребителите
вредите върху околната среда се
увеличават едновременно. Като се
добавят и климатичните промени,
а и ако се сбъднат някои прогнози,
че добивите в Южна Европа ще
спаднат с до 50% до 2050 г., бъде-
щето на храните във високопроиз-
водителния в момента Европейски
съюз може да изглежда мрачно.

Развитие на
съвременните
технологии на земеделие
Новите разработки обаче са на

хоризонта, а съвременните техно-
логии за земеделие ги внедряват
в широкия свят и ги прилагат в
земеделието. Модернизацията на
земеделието и практическото
приложение на авангардни техно-
логии получиха много внимание и
похвали като начин за увеличава-
не на приходите и добивите. Под-
чертан е обаче екологичният по-
тенциал, който тези технологии
имат. С увеличаването на добива
от хектар интензифицирането на
земеделието може да се задър-
жи. Когато използването на пе-
стициди е запазено, биоразноо-
бразието процъфтява и където па-

шата се следи по-добре, ерозията
на почвата може да бъде предот-
вратена.
Цифровизираното прецизно зе-

меделие, което е залегнало в два
водещи проекта на ЕС, финанси-
рани по програма “Хоризонт
2020” - SmartAgriHubs и Internet of
Food & Farm 2020, са чудесен
пример за важното значение на
прилагането на политиките в
областта на земеделието, храни-
те и околната среда съгласно хо-
ризонталния приоритет на ЕС за
цифровизиране на индустрията
както в настоящия, така и в след-
ващия програмен период.
От една страна, прецизното зе-

меделие е по-малко интензивно
от традиционните практики, което
дава възможност за по-екологич-
на форма на земеделие и произ-
водство на храни, като същевре-
менно не дава негативно отраже-
ние върху рентабилността. От
друга страна, ефектите от прециз-
ното земеделие, включително и
увеличаването на добива, използ-
ването на по-малко вода и по-ни-
ски нива на пестициди, могат да
бъдат от полза за адаптирането
на селското стопанство към про-
менящия се климат. Тъй като во-
дата става все по-оскъдна в Юж-
на Европа и защитата на почвата

е на първо място в дневния ред,
все по-широкото развитие и вне-
дряване на AgTech и IoT базира-
ни решения би трябвало да бъде
един добър съюзник при справя-
нето с тези предизвикателства.

Защита на околната
среда в рамките на
агрополитиката на ЕС
Документът флагман, свързан с

земеделския пейзаж в Европа, е
Общата селскостопанска политика
(ОСП). С оглед предстоящите про-
мени, които предстои да настъпят
в прилагането на ОСП в следващи-
те години, опростяването и по-сил-
ното акцентиране върху околната
среда може да дадат допълните-
лен тласък в развитието на цифро-
визацията на европейския агро-
хранителен сектор. Двата стълба
на ОСП разполагат с множество
силни инструменти за насочване
на земеделските производители
към по-устойчива форма на земе-
делие, но още отсега е сигурно, че
ще го направят само чрез иконо-
мически стимули. Когато ОСП пре-
доставя инструментите за дей-
ствие, при изготвянето на приори-
тетите си тя се позовава в голяма
степен на екологични директиви и
политики. Въпреки че това е общи-
ят начин на действие на ОСП,

влиянието, което има чрез позова-
ване на други инструменти, не мо-
же да бъде подценявано.
Новата ОСП достига крачка на-

пред, като въвежда “екосхеми”,
при които се предоставя по-голяма
подкрепа на земеделските стопа-
ни, които доброволно приемат още
по-големи екологични форми на
земеделие. Тези схеми обаче
трябва да се прилагат от държави-
те членки. На равнище ЕС задъл-
жителните изисквания на земедел-
ските производители вече ще
включват по-строги правила особе-
но във връзка с опазването на во-
дата и почвата.
Директивата за местообитания-

та определя политиките за опаз-
ването им и на дивата флора и
фауна. Селското стопанство зае-
ма голяма част от земята на ЕС,
значителна част от която е важ-
на за поддържане на нивата на
биоразнообразие.
Целите на тази директива трябва

да се основават на първоначално-
то използване на земята, особено
на обработваемите площи. Следо-
вателно тези райони с висока при-
родна стойност се характеризират
с нискоинтензивни селскостопан-
ски практики, адаптирани на ме-
стно ниво.

Днес, когато всички погледи са
обърнати към следващия програ-
мен период, в който основен прио-
ритет за всички сектори на иконо-
миката ще бъде цифровата транс-
формация, с любезното съдействие
на Института за агростратегии и
иновации ви представяме един
адаптиран преводен, аналитичен
материал за размисъл какво пред-
стои на фермерите и как могат от-
сега да се подготвят за периода
след 2020 г. Публикацията е разра-
ботена по материали на
SmartAgriHubs и Internet of Food &
Farm 2020 - два водещи проекта по
програма “Хоризонт 2020”.
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Тези два аспекта могат да се въз-

ползват в много голяма степен от
цифровизацията на земеделието.
Начинът, по който двете дирек-

тиви работят заедно, показва ня-
кои сложни взаимоотношения
между двете. Условията за спаз-
ване на някои членове от Дирек-
тивата за местообитанията поня-
кога се правят с цел получаване
на плащания. Тези изисквания мо-
гат да покажат, че ОСП има доста
строги екологични цели, но често
се пренебрегва, че добавянето на
връзката към плащанията по ОСП
по никакъв начин не добавя към
вече обвързващите задължения,
които всеки земеделски произво-
дител в Европа има във връзка с
Директивата за местообитанията.
Следователно нарастващата

връзка между ОСП и Директивата
за местообитанията може да се
разглежда като знак за признава-
не на въздействието на земеде-
лието върху околната среда. Тъй
като въпросите на околната среда
стават все по-важни в селскосто-
панската политика, историята на
ефикасното позоваване между
двата документа показва, че вече
са постигнати големи крачки при
привеждането им в съответствие.
Новата ОСП ще се съсредоточи

върху този аспект още повече и
проекти като IoF2020 или
SmartAgriHubs допринасят за
преодоляване на екологичните и
селскостопанските интереси.

Роля за цифровизираното
земеделие в политиките
за околната среда
Редица примери за приложение

на такива практики в рамките на
проекта IoF2020 са доказали та-
къв потенциал: Случаите за зони-
ране на полето в Северозападна
Европа показват спад от 20% на
загуба на плодородие на почвата,
като същевременно увеличават
добива с 5%.
Основаното на данни земедел-

ско производство на полски и
други култури води до 15% спад
на използваните пестициди. Мо-
ниторингът на пасищното живот-
новъдство не само показа голям
потенциал за намаляване на еми-
сиите на амоняк, но технологията
всъщност може да се използва и
при проследяване на дивата при-
рода.
Не са малко и пилотните инова-

тивни експерименти, които показ-
ват как цифровизираното земеде-
лие може да отнеме стреса върху
интензивно използваните земе-
делски земи, като същевременно
подобри значително добивите и
същевременно намали производ-
ствените разходи. Следователно
ролята на такива проекти не се
ограничава само до интересни
разработки в селското стопан-
ство, но създава нови връзки
между политиката за околната
среда, селскостопанската полити-
ка и технологиите.
Новата ЕК и нейният увеличен

фокус върху въпросите, свързани
с околната среда и климата, и но-
вата ОСП, която се опитва да
включи екологичното съзнание
във всеки аспект на селското сто-
панство, разчертават пътя, по
който тръгва ЕС. Предложената
нова ОСП показва не само че
трябва да се преодолее разли-
чието между селскостопанските
интереси и мерките за опазване

на околната среда, но и че те мо-
гат да бъдат преодолени.
Предоставянето на повече ин-

струменти на фермерите за спра-
вяне с тези две предизвикател-
ства обаче е жизненоважно. Съ-
временните земеделски техноло-
гии трябва да бъдат включени в
пакета от опции, към които фер-
мерите могат да се обърнат. Ци-
фровизацията е едно много широ-
ко понятие, без съмнение, и това
може да бъде пречка за превръ-

щането є в част от ОСП или дру-
ги директиви. Въпреки това приз-
наването на значението на ци-
фровите технологии за преодоля-
ване на екологичните и селско-
стопанските предизвикателства
може да доведе до по-голямо
прилагане на равнище държави
членки.
Както при “екосхемите”, прила-

гането на всяка потенциална “ди-
гитнална схема” в ОСП ще се ре-
шава индивидуално от всяка една

от държавите членки. Това обаче
не намалява значението на пре-
хвърлянето на тази задача към
тях. В отговор на същите тези
нужди преразглеждането на сел-
скостопанските практики ще съ-
здаде синергия между трите
области (селско стопанство, окол-
на среда и дигитализация) и в
крайна сметка ще доведе до по-
цялостен и ефективен подход към
въпросите на флората, фауната и
бъдещата храна.



УСПЕЛИТЕ XXX
ДИАНА ВАНЧЕВА

“Дивата ферма" в полите
на Източните Родопи, в
началото на с. Горно по-

ле, до гр. Маджарово e наистина
диво, чисто и красиво място, къ-
дето всичко е еко и истинско,
каквито са и стопаните му Благо-
веста и Николай Василиеви.
Тези, които имат сетива за при-

родата, вече са я открили и раз-
казват чудеса за нея и за къщата
за гости на стопаните, която не е
голяма, но посреща с такова го-
стоприемство и вкусни меса, че
няма тръгване.
Ние обаче се интересуваме от

успехите и проблемите на биоло-
гичните животновъди и тяхната
първа и единствена засега у нас
биокланица, за да разберем защо
малцина са като тях.
В тази ферма властва биологич-

ното производство. Кравите от-
глеждат телетата си на открито и
ги раждат по инстинкт усамотени
в гората, а не, както им диктува
наредба 44 (за пасищно отгле-
ждане на местни породи едри
преживни животни), в родилно от-
деление.
Тук 1200-те крави на Бети и Ни-

ки

не знаят какво е
концентриран фураж
От ноември до декември пасат

тревата, която родопските яки им
поднасят, после от януари започ-
ват да ги хранят с окосеното и
балираното сено.
Стадото влиза да пасе и в гора-

та, но и там до март е изяло
всичко, а новата трева тръгва чак
през април-май и бързо свършва.
Затова през юли кравите тръгват
на пътешествието си до планин-
ските пасища в Рила. Поемат с
двадесетина тира като на проце-
сия чак на 250 км от тук към Бел-
мекен, където остават чак до
края на октомври на т.нар.

алпийска паша
на над 2000 метра
надморска височина
Така по всички изисквания на

биологичното животновъдство

Свободните крави
� Пасищното биоживотновъдство се нуждае от отделни
правила, казват от опит Благовеста и Николай Василиеви

“Дивата ферма” на Бети и Ники се прочу с биологичното си телешко варено и домашен телешки суджук по всички
фермерски пазари. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

младото семейство след това реа-
лизира истинско биотелешко ме-
со, суджуци, сухи деликатеси,
биосаздърма и др.
Като стана дума за тревата, тя

и при тях в Източните Родопи е
уникална по състав, констатирала
е френска лаборатория преди
време. Но просто ползваните тук
4000 дка са недостатъчни и през

лятото жегата я изгаря.
За тревния състав Василиеви

разбират случайно, когато купу-
ват десетина бика от известната
френска планинска порода
Обрак. Някои от доставените,
които струват над 6000 лв. едини-
ят, не оцеляват. Затова те се
обръщат към френската асоциа-
ция за породата, която веднага
изпраща експерт в Източните Ро-
допи, за да огледа условията и
пасищата.
Специалистът взима проби от

тревата, а след известно време
се получава писмо, че според та-
мошните лаборатории тревният
състав е уникален, и се пита как-
ви ливадни видове са засели сто-
паните. Французите остават сил-
но изненадани, когато разбират,
че всичко това е дадено от при-
родата, защото такава богата ес-
тествена детелина досега не са
срещали.
Но колкото и да е ценна паша-

та, при тях в Източните Родопи е
кратка и не е достатъчна, при по-
ложение че за едно животно се
искат поне по 12-13 дка, за да е
нахранено и спокойно.
Днес цялото стадо на фермата

е от три ценни породи - Родопско
късорого, Българско сиво и френ-
ската Обрак. Те искат свободно
пасищно отглеждане и не се нуж-
даят от обор и родилно отделе-
ние, защото, както казва Бети:
“Ще получат удар, милите крави,
ако ги вкараш да раждат на за-
крито”. Тя обяснява, че когато на
някоя крава є дойде времето, тя
се скрива в гората, а пръкне ли

се теленцето, Ники отива да го
прибира.

Той има и специален
език, на който
разговаря с кравите
С нещо подобно на “ойля” ги

прибира, с “ойч” ги насочва накъ-
де да вървят, ако са кривнали от
пътя, а с “ойя” ги кани на сол.
Имало е години, в които като им
запее “Девойко, мари хубава...”, и
те от всички баири се спускат, за-
щото знаят, че ще осолят пашата
си, разказват местните хора.
За да завършат целия истински

биологичен цикъл, Ники и Бети
водят административни битки от
години. Освен да наемат земя от
общината и хората вРодопите, но и
за да успеят с 2-те хиляди декара
ливади в Национален парк Рила.
Финансирането им първо е от се-

мейството и приятели, по-късно ид-
ват банкови кредити, а след това и
европейски средства.
Свидетели сме как дълго по под-

мярка 4.1 от ПРСР не искаха да им
признаят машина за чистене на ли-
вадите, защото я нямаше в списъка
иекспертитеясмятахазастроител-
на техника. Казват, че тя днес им
вършичудесна работа за почиства-
не от камъни и храсти.
В последните години биостопан-

ството получава плащания по ли-
ния на пасторализъм, за необлаго-
детелствани райони и СЕПП. С тях
покрива донякъде разходите си за
земята и работната ръка. Но не мо-
же всичко. Най-скъпото перо е
транспортът за отвеждане и приби-
ране на хилядното стадо в Рила - за
един тир трябват над 1500 лева.

Над хилядата крави посрещат изгрева на планинска паша под Белмекен на
над 2000 м. надморска височина.
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и стопаните на
“Дивата ферма”

Сега те се дават и на животно-
въди, и за поддържане и косене.
Но при втория случай на много
места от общините ги наемат
фирми, приближени на кметове и
общински съветници, които само
ги косят и получават субсидии за
това, а животновъдите остават
на сухо. И като се появи млад
човек, който иска да отглежда
животни, за него земя няма, каз-
ва Ники.
Той дава за пример как това

лято при тях дошъл млад живот-
новъд чак от Трявна, за да му
обяснят как се справят, защото
искал да прави планинско гове-
довъдство, но земя за него няма-
ло.
Знам, че в много планински

райони е така, казва Николай -
паша има, но животни рядко се
виждат. А ако това продължава,
нито ще имаме животновъди, ни-
то ще се отлепим от сегашната
статистика - внасяме 96% от го-
веждото месо в страната.
Фермерите предлагат на МЗХГ

да промени наредба 44 за отгле-
ждане на едрия преживен доби-
тък и да започне да разграничава
конвенционалното от биологично-
то животновъдство. Защото пла-
нинските пасищни животни не мо-
гат и не трябва да се сравняват с
изтънчените черно-шарени крави
например, за които се изискват и
обори, и родилни отделения. Въ-
прос на професионализъм е.

Друго, което ги тревожи всяка
пролет, е наемането на пашата в
Рила, защото договорите за това
се прави година за година. Ще
настояват пред МОСВ да може
да са дългосрочни.
Годишно в “Дивата ферма” се

раждат около 600 телета, но сто-
тина отпадат, нападнати от вълци
и чакали, така че и това е серио-
зен разход.
Останалото отива в затворения

вече цикъл от

биокланицата,
която произвежда най-вкусното
телешко варено, суджуци и други
сухи месни деликатеси. Нейното
изграждане и пускане в експлоа-
тация е отнело поне 4,5 г. до
2018 г. Надяват се да я изплатят
за десет години. Казват, че като
съоръжение не е сложна, но то-
ва, че е биосертифицирана, нала-
га да се спазват безброй изисква-
ния. Всичко, което се влага в пре-
работката, също трябва да е сер-
тифицирано, без грам химия и
консерванти. Могат да се ползват
само биоразградими материали (с
изключение на опаковката на су-
джука). И за потвърждаване на
биосертификата всяка година оти-
ват немалко пари.
Естествено е с продукцията от

Крава, отглеждана свободно пасищно, е на дневна разходка.

биокланицата днес да искат да
влязат в големите вериги, но и то-
ва се оказва трудна работа. Спо-
лучили с “Метро”, над 5 месеца
очакват обаче друга верига да
разгледа документите им.
Като едни от най-опитните в

планинското говедовъдство, сто-
паните на “Дивата ферма” сподел-
ят, че срещат и неразбиране,
които МЗХГ би трябвало да от-
страни. За новия програмен пе-
риод предлагат

пасищата да се дават
само на хора с животни,

защото вече категорично не до-
стигат.

Единствената в България биокланица от една година е в действие.



Добрата основа за земеделския бизнес

Двойно авансово финансиране  
срещу субсидии

www.dskbank.bg/agro
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