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2020: Предизвикателства
и трудни решения

БЛАГА БУКЕВА

Година на предизвика-
телства и трудни решения
за агробизнеса е започна-
лата 2020-а. Сушата през
декември и януари, напом-
нящата непрекъснато за
себе си африканска чума
по свинете, свитите про-
дажби на нова техника
през 2019 г., все още недо-
там ясните посоки и пози-
ции за новата Обща сел-
скостопанска политика на
ЕС са все проблеми, чието
развитие е сложно за прог-
нозиране.
Най-лесно е да се пред-

скаже, че ще е година на
несигурност, на

плахи инвестиции
и опити реколтата да се
задържи поне като в по-
следните две години.
Но хората в българския

агробизнес, както винаги в
такива трудни ситуации,
търсят решения, за да
имат добри резултати от
дейността си.
“Нормално е страхът да

съпътства всеки фермер,
особено във времена на
несигурни пазари, непо-
стоянен климат. Човек не
бива да забравя, че не мо-
же винаги всичко да е на-
ред. В кризисни ситуации
изходът е разумно прило-

рат чрез субсидиите устой-
чивост на по-слабо разви-
ващите се сектори в агро-
бизнеса. Предизвикател-
ство е да подкрепят
младите, които са избрали
агробизнеса за реализа-
цията си.
Конкуренцията в земе-

делския сектор се засилва
в регионален и глобален
мащаб, което е предизви-
кателство. Производството
у нас също трябва да бъде
по-ефективно. Всичко,
свързано с българския аг-
робизнес,

може да бъде
по-рентабилно,

смята Николай Вълканов,
управител на фондация
“ИнтелиАгро”. За да са по-
ефективни, зърнопроизво-
дители преструктурират
стопанствата. Но зърно-
производството ще продъл-
жи да играе голяма роля в
структурата на селското
стопанство. Животновъд-
ството обаче още има да
се изчиства от неефективни
стопанства. Подобно е по-
ложението и в овощарство-
то. “Трябва да се осъзнае,
че при що-годе разпреде-
лената вече земя, от тук
насетне онези, които раз-
полагат с по-малко площи
и искат да останат ефек-
тивни, трябва да се стрем-
ят към по-висока добавена
стойност от всяка единица
земя”, казва Вълканов.
На държавно ниво пре-

дизвикателство е страната
ни да успее да убеди всич-
ки членки на ЕС

да се запази
Националната
преходна помощ
Решение за това вероят-

но трудно ще се постигне.
Но имаме надежда и иска-
ме точката за нея да бъде
включена в дневния ред на
Съвета на министрите и да
бъде обсъдена отново.

пример са растящите цени
на агростоките по света,
които са стимул да се
произвежда продукция с
високо качество, за да се
отговори на търсенето.
Колкото и да не им се

вярва на някои, добри въз-
можности има и за произ-
водството на месо въпреки
африканската чума по сви-
нете (Вижте на 6-а и 7-а

стр.)
Не бива да забравя-

ме обаче, че в земе-
делието ни около 40%
от брутния доход се
пада на субсидиите,
затова зависимостта
от тях значително се
повиши в последните
години. Това не е
устойчивост и не га-
рантира стабилен до-
ход във времена на
несигурност, преду-
преждават аграрико-
номистите.
Предизвикателство

за политиките в агро-
сектора е да гаранти-

жение на всичко. До мо-
мента всичко съм правила
с цел да получавам високи
добиви. Сега трябва да
получавам

максимални
добиви с
по-ниски разходи”,

каза неотдавна носителят
на приза “Агробизнесмен
на България” за 2018 г.

Светла Стоянова.
Думите є на практика об-

общават нагласите на зе-
меделските ни стопани в
подобни години като изми-
налата и сегашната. Те
признават, че може реше-
нията да са трудни, но про-
блемите не са непреодоли-
миичепредизвикателствата
раждат и възможности.
Такава възможност на-

Фермерите обмислят как
да съкратят разходите си,

но да подобрят резултатите
СНИМКА: АНДРЕЙ БЕЛОКОНСКИ
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2019 г. - СРАВНИТЕЛНО ДОБРА 

БДС ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 
за периода 2016 - 2019 г. (млн. лева)*

 Според предварителни сезонно изгладени данни на НСИ, през 
първите девет месеца на 2019 г. има реален ръст на брутната 
добавена стойност, създадена от аграрния отрасъл. Увеличението 
е слабо изразено през първото тримесечие - с 0,1% на годишна 
база, и по-осезаемо през второто и третото тримесечие - 

Източник: НСИ

Източник: МЗХГ, отдел "Агростатистика" (предварителни данни)

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО 
НА МЕСО В КЛАНИЦИТЕ 
Януари - октомври 2018 и 2019 г. (тона)

5,832 млн. т
Пшеница – повече с около 5% (до 6,1 млн. т)
2018 г.

РЕКОЛТА 2019
(прогнозни данни) 

3,478 млн. т
Царевица за зърно -  повече с 9% (до 3,8 млн. т)
2018 г.

437,5 хил. т
Ечемик – с 21% (до 530 хил. т)
2018 г.

1,927 млн. т
Слънчоглед -  по-малко с  4% (до 1,85 млн.т )
2018 г.

 По предварителни данни на МЗХГ през периода 
януари - ноември на 2019 г. има леко увеличение на 
преработеното мляко в страната спрямо съответния 
период на 2018 г. с 1%.
 Нараства производството на повечето от основните 
млечни продукти, като заквасени млека (+5,5%), 
сирена от краве мляко (+3,4%), сметана (+1,6%) и пресни 
пакетирани млека (+1,1%). Общото производство на 
основни млечни продукти за единадесетте месеца е с 
3,9% повече на годишна база.

МЛЕЧНИЯТ
СЕКТОР

937 1020 1021 1022 0,1%

941 1026 1004 1043 3,9%

975 1041 1023 1044 2,1%

966 1050 1022 - -

70 786 72 368 2,2%

62 792 65 847 4,9%

72 643 75 079 3,4%

I трим.

II трим.

III трим.

IV трим.

2016 2017 2018 2019

Темп на
прираст на

годишна база
2019/2018

I-X 2018 г. I-X 2019 г.
Изм. на

годишна база

Червено месо - общо 

в т.ч. свинско месо

Пилешко месо

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
(в сравнение с 2018 г.)

Картофи  +5,3%
Пипер  +2,3%
Градински грах  +36,1%
Дини  +9,6%
Пъпеши  +26,5%
Кайсии  +42,9%
Праскови  +20,9%

Вишни  +18,1%
Ягоди  +4,1% 
Малини  +5,7%
Домати   -25,3%
Фасул   -38,1%
Череши  -10,2%
Ябълки   -12%
Сливи    -6,1%

съответно с 3,9% и 2,1%. Предвид наличните данни за производство-
то на основни селскостопански продукти до момента и при относи-
телно запазване на разходите за производство може да се очаква 
тази положителна тенденция да се запази и за цялата 2019 г., 
казват от МЗХГ.

 През първите десет месеца на 2019 г. стойността на 
аграрния износ е с ръст от 10% на годишна база, като 
достига близо 4 млрд. евро. В рамките на периода се 
формира положително търговско салдо за България в 
размер на 976 млн. евро, с около 5% повече спрямо 
десетте месеца на 2018 г.
 Нараства експортът на продукти с по-висока 
добавена стойност като: яйца (+20,7%), свинско месо - 
прясно или замразено (+20%), месо от овце и кози (+6,7%), 
мелничарски продукти (+16,7%), хлебарски, тестени 
сладкарски или бисквитени продукти (+10,6%), прерабо-
тени плодове и зеленчуци (+4,5%), вина (+2,9%), какаови 
продукти (+24,8%), кюспета (+2,9%).
 Данните за десетте месеца на 2019 г. нареждат 
България на 1-о място сред страните от ЕС по експорт на 
кориандър и консервирани череши, на 2-о място по 
експорт на слънчоглед (след Румъния) и лавандулово 
масло (след Франция), на 3-о място по експорт на 
слънчогледово масло, на 4-о място по експорт на 
пшеница, царевица и рапица, на 6-то място по експорт на 
мед и на 8-о място по експорт на ечемик и необработен 
тютюн. 

ВЪНШНА
ТЪРГОВИЯ
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България и други страни
членки се надяват да получат
подкрепа и тази помощ да бъ-
де включена и в новата Обща
селскостопанска политика
(ОСП). От Европейската коми-
сия засега отговорът е, че кога-
то се постигне споразумение за
Многогодишната финансова
рамка 2021-2027, предложе-
нието на комисиятащебъдепро-
менено в съответствие с нея.
Най-голямото предизвикател-

ство за Стратегическия план за
развитие на земеделието пред
държаватаиземеделскитепроиз-
водители е въвеждането на

по-високите
зелени изисквания

с новата ОСП. Министърът на
земеделието Десислава Танева
неведнъж вече казва, че заед-
но с бранша се търсят най-до-
брите мерки за земеделските
стопани за постигането на зе-
лените цели. Трябва да се за-
ложат мерки и практики, щадя-
щи околната среда, които в съ-
щото време не нарушават до-
хода на земеделските стопани,
а напротив - от компенсаторни-
те плащания земеделците да
получават допълнителен доход.
Според нея те са обвързани и с
темата за хуманното отношение
към животните, която следва да
се обвърже с поддържането на
постоянно затревените площи.
Според Националната асо-

циация на зърнопроизводители-
те и Асоциацията на земедел-
ските производители прилага-
нето на нови земеделски техно-
логии и практики трабва да бъ-
де обвързано с финансови
стимули. Предложенията на
асоциациите са прилагането на
технологии,щадящипочвата, ка-

то No-Till, да се включи като мяр-
ка заподпомаганевноватаОСП.
През тази година биопроиз-

водителите ще имат възмож-
ност да развият дейностите си
с подадена ръка от държавата.
Продължава и работата по

проекта на закон за земедел-
ските земи. В обсъждането до-
сега много от браншовите орга-
низации настояха за допълни-
телни консултации и широко
обществено обсъждане, за да
се потърси баланс в интересите
на собствениците и ползватели-
те на земеделски земи. Пости-
гането на такъв баланс също е
трудно решение, но за всички би
било добре то да бъде намерено.
Предизвикателство е и ре-

формата на съществуващата
система за управление на рис-
ка. Министерството на земеде-
лието разработва варианти за
създаване на взаимоспомагате-
лен фонд с средства на земе-
делските производители, дър-
жавата и европейските фондо-
ве за земеделие. Ако произво-
дителите и държавата успеят
да създадат такъв фонд, в след-
ващия програмен период стра-
ната ни ще може да използва и
евросредства в системата за
управление на риска.
Замисълът е в такъв фонд с

такси да участват доброволно-
фермерите. Част от средствата
ще са за издръжка и разра-
стване на противоградовата
система. Останалата част ще
се използват като обезщетения
за пострадалите от природни
бедствия. За новия програмен
период 2021-2027 г. България
ще се бори за тази цел да бъ-
дат заложени 72 млн. евро,
които да се ползват за фонда.
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Васил Грудев: Фондът навакса,- Г-н Грудев, тази година
обещахте, че ще изпълните
графика на плащанията
към земеделските произ-
водители до края на юни.
Ще се справите ли?
- Категорично, направена

е организация на работата с
конкретни дати. Плащанията,
които стартирахме в края на
2019 г., също бяха в график,
който предварително съоб-
щихме. От тази гледна точка
и бъдещият, който сме обя-
вили за 2020 г., също е на
база на изцяло поет от нас ан-
гажимент и

категорично
ще бъде спазен

Защо съм сигурен ли? Дати-
те са вече плод на задълбо-
чен анализ, обвързан с въз-
можностите и сроковете, в
които се предоставят раз-

личните документи за доказ-
ване на реализация, както и
с преценената възможност
за пълна ангажираност на
администрацията.
- Биопроизводителите са

недоволни, че чак през
май е предвидено да полу-
чат плащания. Питат защо
все са последни?
- Първо е важно, че основ-

ното условие за превода на
средствата по мярка 11 за
биологично производство,
както и за кандидатстването
тази година, ще е пълното
функциониране на биологич-
ния регистър, поддържан от
МЗХГ. Трябва да се ангажи-
рат контролиращите лица,
които имат договори с произ-

Но ще проверяваме и полските зеленчуци, и
изпълнението на бизнес плановете по инвестиционните
мерки, казва шефът на ДФ “Земеделие”
водителите.
Очакваме и самите био-

производители да упражнят
професионален натиск дори.
Да вкарат площите си, пар-
целите и всички данни. Бия
камбанатадасенастъпипеда-
лът, за даможемпослеиниеи
да извършим плащанията и
кампанията за новия прием.
Видяхте, че с усилията на

колегите от управляващия
орган на програмата пре-
хвърлихме 40 млн. евро ре-
сурс за нов прием на канди-

дати. Но преди това имахме
нелек път, свързан с дове-
рието в биопроизводството
и от страна на нашите евро-
пейски партньори. Преми-
нахме доста тежък европей-
ски одит. Резултатите от не-
го са такива, че ни дават
основание да отворим нов
прием, но само при пълен
регистър, функционален, с
верни данни.
- Как ще се контролира

този регистър?
- Вече с по-адекватна
проверка от страна на
специализираната ди-
рекция, създадена в
МЗХГ. Нейната роля на
първо място е да прове-
рява контролиращите,
които пък се грижат за
биологичния статус на
производителите.
Апелирам за точност,

защото каквито са дан-
ните в регистъра, ние
такива плащания ще от-
оризираме.
От друга страна, ако

регистърът е непълен,
това за фонда ще е ин-
дикация, че може да
има проблем и с вер-
ността на данните. По
тази причина сме анга-
жирали като дата 20
май. А когато регистъ-
рът заработи, догодина
биопроизводителите ще
бъдат първите, които
ще получат плащания.
- Обявихте, че за

кампания 2020 канди-
датстването по основ-
ните схеми и мерки от
директните плащания
ще е електронно. Но
по-дребните, които
преобладават, ще съу-
меят ли да се справ-
ят? Съмнявам се.
- Да, аз също се съ-

мнявам, но съгласете
се, че амбицията за мо-
дернизация и за пре-
доставяне на услуга
следва да бъде адекват-
на и достъпна и до тези,
които искат да вървят
напред.
Една немалка част от

бенефициентите са на-
пълно готови за елек-
тронно подаване и това
ще е облекчение за тях.
За да не ощетяваме мал-
ки и дребни, които прео-

бладават, ще

продължаваме
да поддържаме и
досегашните методи
на заявяване

чрез хартия, с посещение
на общинска служба, с
оказване на съдействие. Ко-
гато по-големите очертаят
от офиса или поне пробват,
процесът ще се облекчи.
Двама големи да подадат
така, експертите ще имат
възможност да окажат съ-
действие на повече по-мал-
ки.
Линията е към дигитали-

зация на процесите, които
администрираме. В Систе-
мата ни за електронни услу-
ги - СЕУ, е разработена ин-
дивидуална за всеки канди-
дат среда. Там се визуали-
зират електронни докумен-
ти, уведомления и
географски данни. За кам-
пания 2020 сме планирали
кандидатстването по основ-
ните схеми и мерки от ди-
ректните плащания да става
електронно за СЕПП, зеле-
ните плащания и прераз-
пределителните.
За целта

предвиждаме
и обучение

за работа в СЕУ за всички
заинтересовани с цел да се
запознаят с процесите по
очертаване на парцелите и
зареждане на данните.
- В тази връзка каква

част са дребните и малки-
те от всички бенефициен-
ти?
- Над 60 процента са.
- Графикът на приемите

за 2020 г. показва, че се
акцентира на животновъд-
ството, където са много от
тях.
- Секторът стана рисков

откъм биосигурност.
- Какво трябва да знаят

стопаните, които ще канди-
датстват и доказват подоб-
ни рискове?
- Съответните мерки за

подпомагане са букет. Това
са новата мярка 5, целевият
прием по 4.1 и малкият це-
леви прием по 6.3. Те са за
всички, които ще имат нуж-
да от инвестиция, за да се
предпазят от епизоотии.
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ще плаща навреме
По 6.3 сме таргетирали

тези малки стопанства или
т.нар. заден двор, които
претърпяха щети от чумата
в свиневъдството. Но с уго-
ворката, че вече

искаме всички
да излязат
на светло
Ще важи и за стопани от

заден двор. Разбира се, че
един малък стопанин с ня-
колко прасета няма как да
прави проект по 4.1, но при
6.3 ще има малка помощ, съ-
образена с нуждите на сто-
панството му.
Ще сключим приоритетно

договори и с тези, които са
претърпели щети по мярка 5.
През февруари предстои

обявяването на прием на
проектни предложения по
подмярка 5.1 за подкрепа за
инвестиции в превантивни
мерки. Подпомагането е за
превенция и ограничаване
на възможностите за разпро-
странението на епизоотии и
масови заразни болести по
селскостопанските животни,
както и превенция от опасни
метеорологични явления -
градушки.
- Подмярка 5.2 също е за

животновъди, засегнати от
заразни болести и лишили
се най-малко от 30% от зе-
меделския си потенциал.
Бюджетът е само 8 млн.
евро, а максималният раз-
мер за проект е 1 млн.
евро. За кого ще стигнат
тези пари?
- Така е, но такъв ни е раз-

четът до момента. Когато
бюджетирахме мярката,
тръгнахме отзад на-
пред.Идентифицирахме нуж-
дите на база на животните,
които бяха умъртвени, изчис-
лихме потенциално макси-
малния размер на помощта,
бюджетът е на база този
анализ. Не очакваме там да
останат неудовлетворени
искания.
Но там, където не знаем

какво ще се случи, е по 4.1 -
колко ще бъдат кандидатите.
- Подмярка 4.3 за инве-

стиции в инфраструктурата
на какво ще акцентира?
Освен “Напоителни систе-
ми” са споменати и сдру-
женията за напояване?
- Основният ни бенефи-

циент ще бъде “Напоителни
системи”. Те трябва да из-
готвят адекватните проекти,
които ще бъдат финансирани
и ще доведат до инвестиции
в големите напоителни обек-

ти. И целево да изберат тази
част от инфраструктурата,
която ще донесе най-голям
ефект за повече бенефи-
циенти и за по-голямо нама-
ление на загубата на вода.
Темата е вече много наболя-
ла в страната. Сдруженията
за напояване са допустим
бенефициент, но с по-малка
част от бюджета.
- Зърнопроизводители

питат дали покупката на
земеделска техника ще мо-
же да се отнася и за тях?
- Не, нямаме такъв прием

по 4.1.
- Има ли в набелязаните

от МЗХГ и от вас инвести-
ции 2020 шанс земеделски-
те стопанства по-успешно
да управляват риска?
- Мярката за управле-

ние на риска фигурира и
в сегашната ОСП. Но
към момента не бихме
могли да я стартираме,
защото при нея има
специфично изискване.
То е средствата от бю-
джета є да бъдат пои-
скани от страната член-
ка само ако в нея функ-
ционира механизъм, по-
добен на взаимоспома-
гателните каси, в които
земеделските стопани
участват със свои вно-
ски. Един вид застрахо-
вателна премия.

В България
нямаме
подобна
структура

и активно работим с ко-
легите от МЗХГ за раз-
работването є. След ре-
шаване на самоучастие-
то от страна на бенефи-
циентите това ще може
да се случи в следва-
щия период.
- Къде работи такъв

модел?
- В Испания, в Унгария.
- Какъв ще е контро-

лът тази година върху
фалшиво заявените
площи, които разкрих-
те и оповестихте?
- Ще бъде на същото

ниво. Дори повече. При
следващата кампания
на площите, на които не
установим съответната
култура,

ще ги
изключваме
от плащания
- Имате ли възмож-

ност цяла година
всички ниви да прове-

рявате?
- Не, но ще правим анализ

на база заявените полски зе-
ленчуци. Ако има свръхинте-
рес при някоя култура, той
обикновено се забелязва.
Установим ли по-сериозен
ръст,щезасилимпритезикул-
тури проверките с поне 50%.
- Какво бихте казали на

фермерите?
- Нека да виждат в нас до-

верен партньор.Животновъ-
дите да са активни и корект-
ни. Работещите по инвести-
ционни проекти да следят
стриктно и спазват изпълне-
нието им, така както са
сключени с фонда. Това, че
ДФЗ доста години неглижи-
раше контрола на изпълне-

нието на бизнес плана на
инвестициите с проекти, е
грешка, която поправихме.
Вече стриктно ще следим
бизнес плановете, които са
заложили, и там ще засилим
проверките.
- Искате да кажете, че

влязохте в срок, при кои
мерки имате още забавя-
ния на разглеждането на
проекти?
- Имаме забавяне при

проектите на Местните ини-
циативни групи, при мярка
8,6 за лесовъдство. При мла-
дите фермери изчистихме
всичко и ще договорим по-
следните 114, за които осво-
бодихме бюджет с последна-
та нотификация.
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Отглеждането
на свине
и тази година
ще е изгодно

Има добри
перспективи за

развитие на
сектора, казва
Цветан Илиев.
СНИМКА: АНДРЕЙ

БЕЛОКОНСКИ

ТАНЯ ДЕМИРОВА

Трябва да се научим да
живеем и да работим с
африканската чума по сви-
нете (АЧС), защото болест-
та е тук и ще остане тук
доста дълго време, казва
Цветан Илиев, член на
Управителния съвет на
Асоциацията на инду-
стриалното свиневъдство в
България. Цялостното лик-
видиране на смъртоносното
за свинете заболяване ще
отнеме години.
Проблемите с африкан-

ската чума по свинете и
претърпените огромни загу-
би от пропуснати пазарни
ползи от засегнатите от бо-
лестта свинекомплекси не

Ценообразуващият фактор
си остава вносът, казва Цветан
Илиев, член на Управителния съвет
на Асоциацията на индустриалното
свиневъдство в България

Членовете на Асоциация-
та на индустриалното сви-
невъдство произвеждат 60-
70% от поголовието, или
600 000-700 000 прасета.
Преди нахлуването на
смъртоносното за свинете
заболяване у нас за по-
следните четири години
секторът увеличава обема
си с 80 на сто, а вложените
инвестиции надхвърлят 3
млрд. лв. за покриване на
задължителните европей-
ски изисквания за хуманно
отглежданенаживотните,за
по-висока биосигурност и

конкурентоспособност.
Картината в бранша

е много динамична. Са-
мо след месец ще е
различно - няма да
липсват толкова живот-
ни, казва Цветан
Илиев. Има добри
перспективи за разви-
тие на сектора. Инду-
стриалните свинеком-
плекси имат интерес от
възобновяване на
производството. Въпре-
ки че не е лесно, казва
Илиев. Това са бавни
цикли, защото става въ-
прос за живи животни,
които не растат от днес
за утре.
През 2019 г.

годишното ни
производство е
около 850 000
прасета,

а количеството произ-
ведено свинско месо е
от порядъка 75 000-80
000 т. Това месо отива
в българските магазини
като прясно и предста-
влява една трета от въ-
трешното потребление.
Някои фирми изнасят
известни количества
каркаси, например за
Гърция, но това не мо-
же да е много съще-
ствено, тъй като внася-
ме две трети от свин-
ското месо, което по-
требяваме, така че не е
логично да изнасяме.
Всъщност по-високи

са цените на свинското
месо там, където не
можем да изнасяме, а
именно в Азия. И това
е така, защото Бълга-

рия няма ветеринарни спо-
разумения за износ нито за
Китай, нито за Виетнам,
нито за която и да е друга
азиатска държава. За да
се случи това, индивидуал-
но всяка една държава
трябва да сключи договор,
а за нас като държава, в
която има АЧС, вероят-
ността е много малка. Това
би могло да се случи само
ако АЧС навлезе в някоя
от държавите големи
производителки на свинско
месо - Германия, Франция
или Испания. Защото

пазарът
не търпи вакуум
Но това може да стане

само ако например Китай
възприеме принципа на ре-
гионализацията, когато не
се забранява търговията
между две държави, а само
от засегнатите от АЧС 25-
30-километрови зони (както
например се осъществява
търговията със свинско месо
в страните от Европейския
съюз). Например ЕС вече
постигна такова споразуме-
ние за търговия с Канада.
Засега третите страни

забраняват търговията със
свинско месо с държави, в
които има сериозно зараз-
но заболяване.
По официални данни 11

европейски държави са за-
сегнати от африканската
чума по свинете. Обясне-
нието, че огнища на смър-
тоносното за свинете забо-
ляване няма в държавите
големи производителки на
свинско месо като Герма-
ния и Франция, е, че още
не е стигнало до тях.
И защото, за да не на-

влезе заболяването, в Гер-
мания прилагат гигантски
усилия на равнище държа-
ва, но вирусът вече е само
на 12 км от границата є с
Полша.
Практиката показва, че

при спадане на
вирусологичната
наситеност
в една държава

свинефермите успяват да
се опазят от навлизане на
заболяването по-лесно.

(Продължава на 8-а стр.)

прекратиха свиневъдната
дейност. Към 30% (включи-
телно огнищата на АЧС в
началото на тази година)
от поголовието е унищоже-
но, но това са относителни
цифри, тъй като засегнати-
те от болестта свинеферми
в Бръшлен, в Голямо Вра-
ново, в Българско Сливово
след основно почистване и
стриктна дезинфекция вече
зареждат нови животни.

Безспорно е много слож-
но, трудно е. Индустриал-
ното свиневъдство претър-
пя загуби, и то сериозни,
пропускат се ползи, и то
сериозни, но в крайна
сметка

производството
се възобновява

и ще продължава да се
възобновява, категоричен е
Илиев.
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Какво е общото между
този, който притежава
два, и този, който има и
обработва стотици хиляди
декари? Всички те – соб-
ственици и арендатори,
вярват на “Агрион” - бъл-
гарската компания за про-
фесионално управление
на земеделски земи.
За пет години друже-

ството успя да се утвърди
като лидер на пазара на
земеделски земи и се по-
лзва с най-голямо доверие
от страна на клиенти и
партньори.
Това показват и социо-

логическите проучвания.
Повечето собственици на
земя предпочитат потен-
циалният купувач да е
българска компания, коя-
то е доказала във време-
то, че е добър стопанин и
се грижи за земите, които
управлява.
Всеки втори притежател

на поземлени имоти раз-
познава името “Агрион”, а
над 75% от продавачите
посочват именно “Агрион”
като предпочитан парт-
ньор при сделка. При
арендаторите процентът е
подобен – над половината
посочват, че биха ползва-
ли услугите на “Агрион”, а
над 50% са посещавали
офис на дружеството в
техния град, сочи нацио-
нално маркетингово
проучване от последните
месеци.
Най-познатите услуги на

“Агрион” сред арендатори-
те са отдаване, покупка и
продажба на земя. Добра-
та новина е, че все по-го-
ляма популярност набират
специфичните услуги,
предлагани от дружество-
то - кредит срещу залог и
лизинг на земя, търговски
и финансови консултации,
свързани с поземлени от-
ношения.
Най-често арендаторите

имат нужда от лизинг на
машини (41,2%). По-малко
им трябват кредити за ин-
вестиции (38,5%) и за те-
кущи разходи (36,2%).
Като най-важен фактор

при тегленето на кредит
големите стопани на земя
посочват бързината на от-
пускане на средствата.
Впечатляващият ръст на

“Агрион” получи и достой-
на оценка. През тази го-
дина компанията грабна
престижната награда за
растеж на Конфедерация-
та на работодателите и
индустриалците в Бълга-
рия.
Тя дойде като призна-

ние за развитието на ком-
панията по всички ключо-
ви показатели, превръ-
щайки се в земеделски
бранд №1 на България.
Основната причина за

успехите на “Агрион” е
тясното сътрудничество с
клиенти и партньори, из-
пълнено с доверие и ко-
ректност. За компанията е
важен не краткосрочният
успех, а дългосрочната

“Агрион” –
компанията,
на която вярват
собствениците
на земя
Всеки втори арендатор
предпочита за партньор лидера
в поземлените отношения

какви документи да под-
готвят и откъде да ги полу-
чат.
Тези, които имат казуси

със собствеността
си или искат просто
консултация във
връзка с поземле-
ните отношения,
могат да се обърнат
към опитните юри-
сти в офисите в ця-
лата страна и да
получат безплатен
съвет. Екипът от
прависти на “Аг-
рион” е тясно спе-
циализиран в по-
землените отноше-
ния и е готов да съ-
действа и при най-
заплетените казуси,
свързани със соб-
ствеността на земя-
та.

Ясни правила
в търговията
Сделките с имоти тряб-

ва да бъде коректни, точ-
ни и професионални. За-
това експертите на “Аг-
рион” разработиха ясни и
прозрачни правила при
покупката и продажбата
на земеделски земи.
Компанията купува те-

рени в цялата страна на
изключително атрактивни
цени, без значение от ме-
стоположението на зем-
лището и големината на
парцела. За разлика от
други, тук не се използва
методът “на око” или ос-
реднена оценка за даде-
но землище, които изкри-
вяват ценообразуването.
При “Агрион” цената на
имота се формира със
специално създаден алго-
ритъм, включващ различ-
ни показатели, което га-
рантира справедлива це-
на.
Освен покупки, друже-

ството предлага и широко
портфолио от плодородни
земеделски земи за про-
дажба на цени, започващи
от 300 лв./дка. С цел мак-
симално облекчение на
земеделските производи-
тели се дава възможност
за разсрочено плащане на

избрания терен за период
от три години с минимално
първоначално участие.

Изгодно
финансиране
Достъпът до финансира-

не продължава да бъде
най-голямата бариера
пред земеделците, особе-
но пред младите фермери,
които нямат бизнес исто-
рия. За тях “Агрион” е
разработил специализира-
ни финансови продукти,
които да отговарят на
нуждите на малките и
средните земеделски сто-
пани. Чрез дъщерната си
“Агрион финанс” компа-
нията предлага стандарт-
ни ипотечни кредити, кре-
дити за оборотни средства
и лизинг на земя. Усло-
вията и възможностите за
финансиране са разрабо-
тени така, че да обхващат
максимално потребности-
те и изискванията на мал-
ките и средните земедел-
ски стопани.
Сред най-предпочитани-

те услуги е лизингът на
земя. “Агрион финанс” да-
ва възможност на клиен-
тите си да получат до
100% финансиране от раз-
мера на пазарната оценка
на земята, която са си из-
брали да купят.
Дружеството предлага и

кредити срещу одобрени-
те от Държавен фонд “Зе-
меделие” субсидии по
Схемата за единно пла-
щане на площ (СЕПП) и
другите мерки на Общата
селскостопанска полити-
ка. “Агрион финанс” е ед-
на от малкото компании
извън банковия сектор,
които предлагат кредит
срещу залог субсидии от
фонда.
Освен лизинг на земе-

делска земя “Агрион”
предлага на пазара ипо-
течни кредити и кредити
за оборотни средства, къ-
дето процедурата също е
максимално облекчена, а
сроковете - значително
съкратени спрямо усло-
вията на другите кредитни
институции.

перспектива и услугите с
истинска добавена стой-
ност и полза.

Нов стандарт
в сделките
За последните пет годи-

ни “Агрион” наложи нов
стандарт в професионал-
ното управление на земе-
делски активи. Дружество-
то изгради професионална
верига от офиси на ключо-
ви точки в страната, което
изведе “на светло” целия
пазар на земеделски те-
рени.
Ключът към успеха са и

хората на “Агрион”. През
годините българската ком-
пания успя да изгради
сплотен екип от мотивира-
ни, компетентни сътрудни-
ци, които остават верни
през годините и работят с
отдаденост за марката
“Агрион”. Компанията под-
крепя предприемчивостта
им и ги стимулира чрез
постоянни програми за
обучения и повишаване
на квалификацията.
“Агрион” предлага пъл-

ния набор от услуги за
собственици на поземлени
имоти и земеделските
производители - покупко-
продажби на земеделска
земя, замени, отдаване
под наем и аренда, креди-

тиране, лизинг на земя и
др. Усилията на друже-
ството са насочени към
ефективно използване на
земята, така че тя да носи
доходи както на земедел-
ските стопани, така и на
собствениците.

Безплатни и
бързи услуги
Философията на “Аг-

рион” е, че земята е най-
голямото богатство и то
трябва да се управлява до-
бре. Стреснати от големи
комисиони, правни пробле-
ми или завързани семейни
отношения, често собстве-
ниците на земя не се инте-
ресуват от своите активи,
които пустеят, вместо да
им носят печалба.
За тях експертите на

дружеството са разработи-
ли редица безплатни услу-
ги, свързани с поземлени-
те имоти. Това пести пари,
но и време. Всеки собстве-
ник на земеделска земя
може да се възползва от
безплатна оценка на имо-
та си, без значение къде
се намира той. Дружество-
то съдейства и при събира-
нето на необходимите до-
кументи за сделка. Това е
от огромно значение за
продавачите, които в пове-
чето случаи не са наясно
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Отглеждането
на свине...
(Продължение от 6-а стр.)
Специалистите са категорични,

че логично е да намалим попула-
цията на дивата свиня като осно-
вен вектор за пренасяне на виру-
са на африканската чума, за да се
съкрати вирусологичният натиск. А
ние не успяваме да я намалим явно
защото тя е много голяма. На-
блюдения показват, че реалната
популация е в пъти по-голяма.
Другият също много сериозен

вектор за пренасяне на АЧС у
нас беше незаконното отглежда-
не на домашни свине. Миналата
година министър Десислава Тане-
ва предприе масирана офанзива
срещу тази практика. Оказаният
успешен натиск и предприетите
стъпки в тази насока намериха
отзвук и в нормативните докумен-
ти - с промяната на Наредба 44 и
на Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност.

Премахването на всички
незаконно отглеждани
домашни прасета
е абсолютно задължително. Те

трябва да се регистрират и да се
отглеждат само при необходими-
те изисквания за биосигурност в
домашни условия. Защото самата
регистрация е необходимо, но не-
достатъчно условие. Контролът по
изпълнението на тези мерки е из-
ключително важен, но е предел-
но ясно, че Българската агенция
по безопасност на храните не е в
състояние да го направи с този
персонал и дори с ветеринарните
лекари на свободна практика, с
които са в договорни отношения.
Те не могат да обикалят навсякъ-
де и да намерят всички отглежда-
ни по селата прасета. И тук бран-
шът определя ролята на кметове
и кметски наместници като клю-
чова. Те са на място, трябва да
знаят кой какво гледа и да опове-
стяват властите за незаконни
прасета.
Борбата с африканската чума

може да е успешна само при сил-
на държава, силна ветеринарна
служба и съвестни, дисциплини-
рани свиневъди. Това е, към кое-
то трябва да се стремим.

Няма перфектна
биосигурност,
но има максимална,

убеден е Цветан Илиев. В тази
сложна епизоотична ситуация
всеки свиневъд се стреми да на-
блюдава процесите и да ги подоб-
рява, защото тук става въпрос не
само да имаш инфраструктура, а
е и въпрос на мениджмънт. Тряб-
ва да има постоянен контрол на
персонала - те трябва да изпъл-
няват стриктно мерките за био-

сигурност.
В момента е много изгодно да

се гледат свине. Изкупните цени
нараснаха значително, това не е
плод на ситуацията в България.
Ценообразуващият фактор е
вносът, уточнява Илиев. Глобал-
ната епизоотия с АЧС определя
динамичната пазарна обстановка.
Затова от Асоциацията на инду-
стриалното свиневъдство в Бълга-
рия очакват високите изкупни цени
да се задържат и следващите го-
дини.

В тази
сложна
ситуация
всеки сви-
невъд се
стреми да
подобрява
процесите
СНИМКА:
YouTube

49 огнища на АЧС при
домашни, 165 - при диви
Прeз 2019 г. в страната са реги-

стрирани 49 огнища на африканска
чума по свинете (АЧС) при домаш-
ни свине, което доведе до времен-
но затваряне на някои от най-голе-
мите индустриални производства у
нас.От2018г.досегаезасегнато15%
от поголовието на свинете майки в
индустриалните ферми в България.
Унищожени са 203 хил. свине.
Компенсацията за сектора въз-

лиза на над 70 млн. лв. Те включ-
ват средства за обезщетения на
стопаните и разходи за дейности
по превенция. Страната ни очак-
ва и съфинансиране от Европей-
ската комисия. Досега сме полу-
чили над 13 млн. евро и остават

малко под 10 млн. евро, които ще
ни бъдат възстановени.
Промени в Наредба 44 и в За-

кона за ветеринарномедицинска-
та дейност ще подпомогнат пре-
венцията на заболяванията сред
поголовието на всички категории
животни в България, включително
ясна регулация и регламентация
на личните стопанства.
През 2019 г. са открити 165 ог-

нища на АЧС при диви свине.Та-
зи година ловният сезон бешe
удължен до 16 февруари с цел
намаляване на популацията на
дива свиня - един от основните
вектори за пренасяне на смърто-
носния за свинете вирус на АЧС.
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Напоителни системи се
управляват и от телефон
Метеорологичните

условия в последните
години са най-голяма-
тапречказадейността
на всеки земеделец.
Промянатавклиматае
факт и земеделските
стопани трябва да се
приспособяват към но-
вите условия на работа
и да прилагат нови и ал-
тернативни методи с
цел да подобрят и да
увеличат продукцията.
Неслучайно прави-

телството прие Нацио-
нална стратегия за
адаптация към измене-
нието на климата и
план за действие към
нея.Внего сепредвиж-
да увеличаване на на-
появаната площ с 30
хил. ха, инвестиции 50
млн. евро, увеличаване
на напояваните площи
с интензивни култури с
20%, увеличаване на
добиванаплодовес2%
и на зеленчуци с 10%.
“Агротайм Техник”,

дъщерното дружество
на “Агротайм” ЕООД -
една от най-иноватив-
нитеземеделскифирми
вБългария,отпърваръ-
капознававсичкитруд-
ности, с които се
сблъскватземеделците
днес.
“Продуктитеиуслуги-

те,коитопредлагамена
своите клиенти, са пър-
во и преди всичко

изпитани на
нашите полета
иовощниградини

и са доказали своята
ефективност и надежд-
ност. Това ни дава едно
предимствопреднаши-
те конкуренти, защото
можем да покажем
реалнирезултатиотиз-
ползването на продук-
тите ни, както и техните
издръжливост и каче-
ство”, споделят от ком-
панията.
От2018година“Агро-

тайм Техник” е официа-
лен представител за
България на световния
лидер в напоителните
системи NaanDanJain.
Това е израелска ком-
пания с над 80 години
опит в напоителните
системи и оперираща в
над 120 държави по це-
лия свят.
Напоителните систе-

ми,билотопивотнисис-
теми за открити полета
иликапковонапояване,
се правят по индиви-
дуални проекти спрямо
нуждите на клиента. В
допълнение към това
всяка една от тях може
дабъдеснабденасбез-

Използват се и за торене,
правят се по индивидуални
проекти според
нуждите на клиентите
контактно управление,
т.е. седейки от вкъщи с
телефона, човек може
да активира или деак-
тивира системата и да
следи актуалното є съ-
стояние. Също така
при евентуален про-
блем тази функция по-
зволява на “Агротайм
Техник”

поддръжка
от разстояние
Екипът може да про-

вери откъде идва про-

блемът, а в някои слу-
чаи дориида го отстра-
ни от разстояние.
Важноедасеотбеле-

жи, че напоителните
системи на
NaanDanJain не се из-
ползват само за напоя-
ванесводананасажде-
нията, а също така и за
торене.Товапозволява
прецизна дозировка на
тор, а и спестява една
обработка с машина на
полето или в овощната
градина.
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ЖЕНИ ВЛАДИНОВА

Млякото и млечни-
те продукти тради-
ционно присъстват на
всяка българска тра-
пеза. Освен това ка-
чеството им от годи-
ни е признато и тър-
сено по света. И въ-
преки че ние, бълга-
рите, приемаме това
производство като
даденост, не можем
да отречем пробле-
мите на фермерите.
Какво се случва в

този важен сектор?
От миналата година,
а и сега много фер-
мери разпродават
животните си. Някои
от тях определено
влизат в категорията
“средни ферми” - със
150, дори с 200 млеч-
ни крави, добре обо-
рудвани, с приемлива
средна млечност. Ня-
кои статистици ги
определят като “гръб-
накът на млекопроиз-
водството”. Но пора-
ди ниска цена на
млякото - от 50-60 до
70 ст./л, и високи
разходи те не са рен-
табилни. Възниква
въпросът

има ли риск
оставащите млечни

Млечният сектор
Да се намали административната
тежест, като се премахне
излишният бюрократизъм,
препоръчва Симеон Присадашки
че преструктуриране
на животновъдството
в България. И реално
има не повече от
1500 ферми, които
отговарят на изисква-
нията по наредбата.
Кравето мляко, което
се добива от този тип
ферми, е някъде око-
ло 600 хил. тона. Ед-
на част са с инду-
стриална структура
на производство. В
тях се работи профе-
сионално с мени-
джърски екипи. Там
резултатите са много
добри, защото се
правят големи инве-
стиции и се ползват
съвременни техноло-
гии за отглеждане и
добиване на мляко. А
цената, която получа-
ват за литър мляко, е
равна или по-висока
от средната в Цен-
трална и Западна
Европа.
Като млекопрера-

ботвател г-н Приса-
дашки работи с таки-
ва ферми. И средната
цена на някои от тях
не пада под 0,36 EUR
за литър.
Другата част от

фермите на пазара
са семейни - при тях
не се обръща голямо
внимание на съвре-
менните методи за
отглеждане на жи-
вотни и добиването
на сурово мляко. По
тази причина резул-
татите не са толкова
добри при млекона-
доя и лактацията.
Трябва да се работи
много, за да може те-
зи семейни ферми да
достигнат резултати-

те на водещите, е
препоръката на зам.-
председателя на асо-
циацията.
Но не по-малко ва-

жен е проблемът с
пасищата, който не
само че не се реша-
ва, ами се задълбо-
чава. Това веднага
поставя под въпрос
осигуряването на ка-
чествени фуражи
собствено производ-
ство. Ако се купуват,
разходите са високи.
Намирането на ра-

ботници също няма
решение. Вдигането
на цената на тока
още повече увелича-
ва разходите на фер-
мерите. А що се от-
нася до администра-
тивната тежест - по-
пълването на стотици
листове окончателно
обезсърчава живот-
новъдите.
Възможно ли е

всичко това да създа-
де лавина от фалити
на млечни ферми? И
къде е изходът?
Фермерите от ли-

чен опит вече знаят,
че за да има каче-
ствено мляко и рен-
табилност в животно-
въдството, е

задължително
фермите да
разполагат
с пасища

и земи за отглеждане
на фуражите. Соб-
ственото подсигуря-
ване на грубите фу-
ражи в една ферма е
от първостепенно
значение. Защото
над 70% от дажбите
на едно животно са

от груби фуражи,
припомня професио-
налният млекопроиз-
водител. Затова спо-
ред Симеон Присада-
шки трябва да про-
дължи политиката на
МЗХГ, ДФ “Земеде-
лие” и Общинските
служби, която дава
приоритет на соб-
ствениците на ферми
при отдаването на
държавни и общин-
ски пасища и земи.
Иначе е немисилимо
тази дейност да съ-
ществува и да бъде
рентабилна. Колкото
до административна-
та тежест, свързана с
отчетността, тук
трябва да бъде наме-
рен баланс между
бюрократизъм и из-
чистване на сектора
от сивата икономика.
Колкото до това

колко ферми ще
останат на пазара,
нека видим каква е
световната тенден-
ция. А тя е за окруп-
няване. Според г-н
Присадашки в Бълга-
рия няма как да се
избегне този процес.
От млекопроизвод-

ството се придвижва-
ме в производствения
цикъл към млекопре-
работката. И логично
следва въпросът как-
во количество мляко
е необходимо, за да
може млекопрерабо-
твателите да осигур-
ят качествени млечни
продукти. И дали мо-
же да се стигне до
свиване на обема в
млекопреработването
поради липса на су-
ровина.

СИМЕОН ПРИСАДАШКИ СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

ферми да не могат да
осигурят качествена
суровина за прера-

ботвателите?
Симеон Присада-

шки, зам.- председа-
тел на Националната

асоциация на млеко-
производителите и
зам.-председател на
УС на Асоциацията
на млекопреработва-
телите, веднага уточ-
нява, че все още те-
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да се изчисти от
сивата икономика

ботвателят.
Качеството и спазва-

нето на технологиите
за производство са
правопропорционални
на цените. И няма как
да търсим качествен
продукт на цена по -
ниска или равна на
имитиращ.
Цените на млечните

продукти растат зара-
ди поскъпването на
ток, горива и други уве-
личаващи се разходи.
Но клиентите все пове-
че държат продуктите
да са качествени и по-
ставят цената на второ
място. Симеон Приса-
дашки е оптимист, че
фирмите, които работ-
ят профисионално и се
съобразяват с тенден-
циите в производство-
то и търговията, ще се
справят. “От всички
предприятия в Бълга-
рия, които произвеж-
дат млечни продукти,
тези, които не са бъл-
гарски фирми, се броят
на пръстите на едната
ми ръка. Това е един от
критериите, който по-
казва, че млекопрера-
ботвателните пред-
приятия в Българияще
се справят със ситуа-
цията”, категоричен е
зам.-председателятна
асоциацията.

От позицията си на
зам.-председател на
УС на Асоциацията на
млекопреработватели-
теСимеонПрисадашки
твърди, че в България

в момента
работят 250
преработвателни
предприятия
Статистиката за

2018 г. е, че са изкупе-
ни около 650 хил. тона
краве мляко, 250 хил. т
овче мляко, 150 хил. т
козе мляко и 40 хил. т
биволскомляко.Амле-
копреработвателните
предприятия са прера-
ботили около 1 млн. и
50 хил. тона краве мля-
ко. Има недостиг меж-
ду 300-400 хил. тона
мляко, който се балан-
сира с внос на сурово
мляко, млечен концен-
трат и сухо мляко. Над
90% от суровината ид-
ва от Европа, уточнява
Присадашки.
И още статистика - в

момента млекопрера-
ботвателните пред-
приятия в България не
работят с повече от 60-
50% от капацитета си,
може би и по-малко.

държанието. Голяма
частоттяхсепредстав-
яткатотипичнобългар-
ски. Българинът е тра-
диционалистипоприн-
цип консумира типич-
ните млечни продукти:
кисело мляко,сирене и
кашкавал. Те държат
над 90% от оборота.
Поради тази причина
някои хора се

опитват да
подменят
традиционния
български вкус

с продукти, неотгова-
рящи на технологията
на типично български
продукт. Тук ролята за
този контроленаАген-
цията по храните. Но
ако се работи отговор-
но и професионално,
подмяната много лес-
но може да се хване,
убеден е млекопрера-

Според него това се
дължинесамонанедо-
статъчната суровина,
но и на прекаленото
предлагане на млечни
продукти в България,
липсата на работна ръ-
ка и други причини.
Не е трудно да се от-

крие, че при голямото
разнообразие от евро-
пейски млечни продук-
тинанашияпазарвня-
кои от тях няма мляко.
Нормално е да се учуд-
ваме как въпреки всич-
ки взети мерки срещу

имитиращи продукти
те са по витрините до
българските от мляко.
Инамногопо-нискаце-
на, разбира се.
Това, че има голямо

разнообразиенамлеч-

ни продукти на пазара,
не е лошо, уточнява
Симеон Присадашки.
По-скоро проблемът е,
че при тези продукти
невинаги наименова-
нието отговаря на съ-

Фирмата
“Нашият бранд “Milk Land” Жоси е на па-

зара от много години. Стремяли сме се през
цялото време да бъдем постояни в каче-
ството на продуктите, които произвеждаме.
И ако някъде сме имали пропуски, сме тър-
сили начин да се извиним на клиентите си и
им благодарим, обяснява той.
В момента работим с над 80% от Ритейл

пазара и Хорека пазара. В модерната тър-
говия сме представени доста по-слабо в го-
лемите търговски вериги. Според нас отго-
ворните лица там, които договарят млечните
продукти, може би не ни припознават като
атрактивни производители на млечни про-
дукти, за съжаление.
Към края на 2019 г. около 35% от оборота

на фирмата е експортно насочен. Изнасяме
за Нова Зеландия, Близкия изток, Румъния,
Германия, Англия.”
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Производството
на орехи
у нас се свива,
но цените растат

от особено важно иконо-
мическо, социално или ек-
ологично значение. С
оглед на ограничения фи-
нансов пакет, който следва
да се разпредели върху
съответните сектори и
производства, и търсения
икономически ефект, че-
рупковите плодове не са
сред схемите, които се фи-
нансират по линия на об-
вързаната подкрепа”, зая-
виха от министерството на
земеделието.
По Програмата за разви-

тие на селските райони са
предвидени редица мерки,
насочени към подпомага-
не. Фермери може да кан-
дидатстват за инвестиции
за производство и прера-
ботка, както и предприя-
тия в хранително-прерабо-
твателната промишленост.
Предвидена е подкрепа

за отглеждане и преработ-
ка на бадеми, лешници и
орехи и за малки земедел-
ски стопанства, попадащи
в обхвата на подпомагане
на тематичната подпрогра-
ма. За нея е осигурена
възможност за безплатно
изготвяне на проекти за
кандидатстване, предоста-
вяне на съвети и консулта-
ции чрез областните офиси
на Национална служба за
съвети в земеделието.

Има и стартова
помощ за млади

земеделски стопани. Пред-
видено е също и подпома-
гане за групи или органи-
зации на производителите,
които отглеждат черупко-
ви видове в своите стопан-
ства и обединяват усилия
за съвместна реализация
на продукцията на пазара.
Подкрепа може да има и
по мерки, по които се
предвижда плащане на
площ за допълнително из-
вършени разходи и про-
пуснати доходи вследствие
на извършените дейности
или поети ангажименти.
“При окончателно изяс-

няване на параметрите на
годишната финансова рам-
ка за сектор “Земеделие”
след приключване и обя-
вяване на резултатите от
SWOT анализите, ще има
по-голяма яснота по прио-
ритетите за сектора в
страната в следващия про-
грамен период, в т.ч. и за
черупковите овощни видо-
ве”, обясняват от агромни-
стерството.
Според експерти и пред-

ставители на асоциацията
е необходимо производ-
ството на черупкови да
стане приоритетен сектор,
за да се постигне успех,
подобен на този в Чили
например. През 2018 г.
там орехите са обявени
като първата стратегичес-
ка суровина за държавата.
Особено след като са до-
несли на страната около 1
млрд. долара на база 70%
от площите. Останалите
30% са млади и ще допри-
несат след 5-7 години.

В България се отглеждат над
250 000 декара с черупкови
овощни видове, малка част
заемат лешници и бадеми

ва пример - ако доставят
ядки на определена борса,
предоставят фактури, сер-
тификати и т.н. Търговецът
започва продажби, но пус-
ка и допълнителни количе-
ства, които вече са без до-
кументи.
Затова производителите
приветстват идеята
за общ регистър

на всички пресни плодове
и зеленчуци, в който от
земеделеца през търгов-

ската верига да
има единен но-
мер и да не се
позволява дви-
жение на сто-
ката без тази
идентификация.
Според Гюру-

шев орехът е
едно от най-
благодарните
растения. И е
грешно да се
приема за
твърде адап-
тивно расте-
ние, което ожи-
вява при какви-

то и да е условия. Голяма
заблуда е, че орехът не се
полива, казва той. Напро-
тив, поливането можело
да вдигне в пъти добивите.
За разлика от бадемите,

където изоставаме заради
липсата на достатъчно то-
пъл климат, на висока
влажност, съвременни
сортове и почви за отгле-
ждане, лешниците са по-
подходящи за нашите
географски ширини, а и са
по-лесни за обработка,
казва Гюрушев.

Основната схема
за подпомагане

на черупковите плодове е
тази за единно плащане
на площ, която е необвър-
зана с производството, т.е.
не зависи от вида и коли-
чеството на отглежданата
култура. В допълнение мо-
же да се получи финанси-
ране по схемата за пре-
разпределително плаща-
не, както и за зелено пла-
щане.
“Съгласно европейското

законодателство за Обща-
та селскостопанска поли-
тика, обвързано с произ-
водството подпомагане мо-
же да се отпуска на секто-
ри в затруднение, които са

ДЕВОРА НЕДЯЛКОВА

Ядките в момента имат
много добро развитие на
световния пазар, защото
са здравословни и много
лесно се консумират. Мно-
го от тези, които се прода-
ват в Европа, се внасят и
това е потенциална ниша
за България, смята Синди
ван Райсвик, старши ана-
лизатор в нидерландската
Рабобанк.
Препоръката є към бъл-

гарските производители,
дадена в публикация спе-
циално за в. “Български
фермер” през януари, е
много добра, но производ-
ството на орехи у нас се
свива, а лешниците и ба-
демите са все още малко.
В България има над 25

хил. хектара (250 000 дка),
засадени с орехи, бадеми
и лешници. От Калофер до
Казанлък например се от-
глеждат около 12 000 дка с
орехи. Регистрираните зе-
меделски стопани на че-
рупкови овощни видове
(орехи, бадеми, лешници и
кестени) за стопанската
2018/2019 г. са 5216.
През 2018 г. по данни на

министерството на земеде-
лието орехите заемат най-
голям дял от овощните ви-
дове в страната - 18 130
ха. От тази обща площ,
около половината - 9207
ха, са млади и до момента
не са давали плод. Произ-
водството през 2018 г. въз-
лиза на 5116 тона при сре-
ден добив от 828 кг/ха.
По данни на Национал-

ната асоциация на произ-
водителите и преработва-
телите на черупкови пло-
дове в страната ни има
около 300 000 декара, за-
садени с орехи или други
ядки. Но това

не давало ясна
представа
за добивите,

тъй като част от ореховите
градини са създавани още
по времето на социализма.
Те изкривявали статистика-
та, защото добивът от тях
не бил толкова голям, кол-
кото от новите сортове.
“Те биха могли да постиг-

нат около 200-250 кг от де-
кар, но това се е случвало
преди. За последните де-
сет години у нас данните
сочат не повече от 40 кг на

декар, обикновено е дори
под 20 кг. Новите сортове,
с които разполагат Фран-
ция, Америка, Чили, Нова
Зеландия - перспективните
държави в орехарството,
постигат рекорди от 600
кг”, казва Явор Динев от
асоциацията.
Бадемите и

лешниците са в
много по-малки
мащаби от об-
щата площ на
черупковите
плодове. Леш-
ниците заемат
около 3767 ха,
като реколтира-
ни площи са по-
малко от 1/4 от
всички насаж-
дения с лешни-
ци - 799 ха.
Производството
за 2018 г. е 393
тона при среден
добив от 492 кг/ха. Бадеми-
те са 3636 ха, като 1091 са
били реколтирани. Произ-
ведени са 1286 тона, а
средният добив през 2018
г. е бил 1179 кг/ха. През
2019 г. България е реали-
зирала експорт на 93 тона
пресни или сушени баде-
ми, основно за Гърция (53
тона) и Румъния (20 тона).

23,7% от орехите
се преработват,

едва 2,1% отиват за соб-
ствена консумация на
производители, а 51% се
продават. 23,2 на сто оти-
ват към други направления.
От януари до ноември

2019 г. износът на орехи е
1288 тона - с черупки и без
черупки, пресни или суше-
ни. Основните пазари са
Румъния (373 тона), Алба-
ния (310), Турция (224,6).
За същия период са внесе-
ни 849 тона, основно от
Украйна - 583 тона.
Българските производи-

тели не са конкурентоспо-
собни заради сравнително
ниските добиви и невъз-
можността за инвестиции в
големи мащаби, за да стиг-
нат до международните па-
зари, обяснява Явор Динев
от асоциацията. Проблем

била и липсата на окрупне-
ни територии, които да
осигурят ефективно отгле-
ждане.
За да се постигнат голе-

ми обеми и рентабилност,
е нужно орехи да се от-
глеждат на поне 1500 дка.

Инвестицията в машина за
бране е около 350 хил. до-
лара, но тя е ефективна на
площ от поне 1000 декара.
В България обаче почти
няма такива площи, а при
големите масиви ниският
добив прави закупуването
на такава техника неизгод-
но, казва Динев.
През последните години

обаче цените на орехите
растат, сочат данните на
Националния статистиче-
ски институт.
На едро през 2017 г. те

са се продавали за 1904 лв./
тон, през 2018-а за 2332
лв., а до третото тримесе-
чие на 2019 г. - 2388,4 лв.
Сериозен проблем за

родните производители на
орехи е и сивият сектор,
който е в рамките на 60-
70%. “В някое гето се чуп-
ят орехи, вземат се с бусо-
ве и се закарват по борси-
те без документи. Много от
тях са събирани от край-
пътни дървета или горски
масиви. Фирмите, плаща-
щи данъци, изнасят в Ита-
лия, Испания, малко и в
Гърция, но и там пазарите
са почти изгубени заради
Украйна, която ни конкури-
ра”, казва Драгомир Гюру-
шев от асоциацията. И да-



Топ 10 райони 
с нови регистрирани

колесни трактори за 2019 г.

Топ 5 райони 
с нови регистрирани 

зърнокомбайни за 2019 г.

Топ 5 райони с нови 
регистрирани телеско-

пични товарачи за 2019 г.

Топ 5 райони с нови 
регистрирани челни 

товарачи за 2019г.

1. София-град 155
2. Стара Загора 146
3. Варна 140
4. Плевен 92
5. Пловдив 91
6. Бургас 76
7. Добрич 67
8. Русе 57
9. Велико Търново 51
10. Разград и Ямбол 25

1. София-град 40
2. Плевен 22
3. Стара Загора 17
4. Варна 14
5. Велико Търново 13

1. София-град 55
2. Плевен 45
3. Стара Загора 28
4. Варна 27
5. Бургас 26

1. София-град 62
2. Варна 22
3. Стара Загора 17
4. Пловдив 10
5. Бургас и 
   Велико Търново 9
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ИВОНА ВЕЛИЧКОВА

Вече стана ясно, че
през изминалата годи-
на при всички видове
новорегистрирана аг-
ротехника има спад.
По-интересно обаче би
било да анализираме
данните от справката
на Контролно-техни-
ческа инспекция към
МЗХГ от различен ъгъл
- в кои райони на стра-
ната има най-много но-
ви регистрирани маши-
ни.
Определено София-

град държи първен-
ството във всички ка-
тегории. Но трябва да
имаме предвид, че тук
се намират голяма
част от централите на
търговските фирми и
това изкривява карти-
ната. Ако сравним
стойностите с минало-
годишните, можем да
забележим, че те не
са толкова различни -
160 трактора през
2018-а спрямо 155
през 2019-а, зърноком-
байните са съответно
42 към 40, телескопич-
ните товарачи - 55 към
44, а челните товарачи
- 62 към 58. Движение-
то надолу е напълно
нормално, като се има
предвид общата карти-
на на статистиката,
която показва спад.
Все пак при тракто-

рите има промени в
класацията нататък.
През изминалата годи-
на Стара Загора из-
преварва Варна и зае-
ма втората позиция.
Докато през 2018-а
морската ни столица е
държала фронта със
143 нови регистрирани
трактора, през 2019-а
те са паднали до 140.
Същевременно в Ста-
ра Загора са се вдиг-
нали от 130 на 146.
Нататък също има

размествания - Плевен
става четвърти, докато
миналата година е бил
седми. Въпреки че
числата са почти една-
кви - 91 трактора през
2018-а спрямо 92 през
2019-а. Това се дължи
и на факта, че Пловдив
пада от 114 до 91 ма-
шини.
Продажбите на нови

комбайни се движат
някак си по средата,
успявайки да се задър-
жат в поносими рамки.
Вторият и третият град
си сменят местата.
Плевен се изкачва, въ-
преки че числото няма
промяна през послед-
ните две години - 22
нови регистрирани
комбайна. Стара Заго-
ра пада от 25 на 17.
Варна (19 спрямо 14) и
Велико Търново (16
спрямо 13) запазват

Най-много
купуват
нова
техника
в Плевен
София-град води
по регистрирани
машини за 2019 г.
позициите си.
За съжаление, и те-

лескопичните товарачи
спряха подема си и на-
маляха в регистрации-
те на нови машини.
Въпреки това няма ни-
каква промяна в класа-
цията по градове и та-
зи година. След Со-
фия-град идват Плевен
(33 спрямо 45), Стара
Загора (32 спрямо 28),
Варна (27 и през двете
години) и Бургас (27
спрямо 26).
При челните товара-

чи определено има
движение. Второто мя-
сто продължава да се
държи от Варна - 17

през 2018-а спрямо 22
през 2019-а. След това
изненадващо в топ 3
се появява Стара За-
гора, която миналата
година изобщо не е
стигнала до първите 5.
През 2018-а новите ре-
гистрирани челни това-
рачи са били едва 8,
докато през 2019-а те
стигат 17.
Може да се каже, че

няма някакви огромни
изненади в класациите
по райони, но забеляз-
ваме, че Плевен държи
доста добри позиции
тази година и е един от
малкото градове, които
се движат нагоре.
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- Г-н Коев, кои сортове прео-
бладават в лозарството - бели
или червени, и на какви площи?
- През изминалата година пло-

щите, засадени с винени сортове
лози в България, са 60 862 хекта-
ра. От тях 27 549 ха са за производ-
ство на бели вина и 33 313 ха - за
червени. През последните пет годи-
ниплощтанавиненителозяустойчи-
восезадържаоколо60хил. хектара.
- Пие ли българинът повече

вино? И какви са количествата
за българския пазар и съответно
за износ?
- Наблюдава се запазване на

тенденцията консумацията на вино
в страната да варира между 110
000 000 и 120 000 000 литра. Само
около 5 млн. литра е виното, което
е произведено извън територията
на нашата страна. Вносът най-че-
сто идва от Франция, Испания,
Италия, така наречения Нов свят -
Чили, Аржентина, ЮАР, САЩ.
Българският потребителнаблягана

консумация на родно производство.

Изнасяме българско
вино за 57 държави
Най-голям износ имаме към За-

падна и Централна Европа - Гер-
мания, Белгия, Холандия, Фран-
ция, източен пазар - Китай, Япо-
ния, Виетнам, Южна Корея. Има-
ме износ и към Руската федера-
ция и към САЩ.
- Какви са цените на виното

на световния пазар?

Над 30% от износа на
BG вина е на средни
и високи пазарни нива
Със 133, 810 млн. евро
ще бъде подпомогнат
секторът до 2023 г.,
казва инж. Красимир
Коев, изп. директор на
Агенцията по
лозата и виното
- В последните години наблюда-

ваме увеличение на произведеното
вино в световен мащаб. Повиши се
качеството на виното, а цените са
на по-ниска база. Нашите вино-
производители успяват успешно да
реализиат винената си продукция.
Ценовият сегмент вече не е този,
който беше преди 15 години, кога-
то имахме имиджа на държава,
която продава в ниския ценови
сегмент. В момента над 30 % от
нашия износ е на средни към ви-

соки пазарни нива.
- По какви мерки могат да кан-

дидатстват производителите на
грозде? И в какъв размер е под-
помагането?
- Националната програма за под-

помагане на лозаро-винарския сек-
тор има за цел да повиши каче-
ството на произведената реколта
от грозде, респективно продуктите,
произведени от нея. И, разбира се,
да повишава конкурентоспособ-
ността на производителите.
Общият бюджет за програмен пе-

риод2019-2023 г. е133810000евро,
разпределен по следния начин:
�мярка “Преструктуриране и кон-

версия на лозя” - 76 310 000 евро;
� мярка “Популяризиране в тре-

ти страни” - 10 000 000 евро;
� мярка “Застраховане на ре-

колтата” - 5 000 000 евро;
� мярка “Инвестиции в пред-

приятията”" - 42 500 000 евро;
� мярка “Събиране на реколта

на зелено” - 1 000 000 евро на го-
дина в случай на криза.
Включените в програмата мерки

са определени съвместно с бран-
шовите и неправителствени орга-
низации в областта на сектора и
са насочени изключително към по-
добряване на ефективността на от-
расъла. Дава се приоритетна въз-
можност за участие по програмата
на групи производители, с което се
цели да насърчи сдружаването по-
между им с цел повишаване на
конкурентността.
- През последните години мно-

го се говори за застраховане на
лозовитемасиви.Зат.нар.инстру-
менти на риска ли става дума?
- Мярка “Застраховане на рекол-

тата” цели

запазването на доходите
на производителите
на грозде

при загуби в продукцията, свърза-
ни с природни бедствия, неблаго-
приятни климатични условия, боле-
сти или нашествия от вредители.

По този начин ще се осигури отно-
сителна стабилност в сектора и
производителите ще могат да
упражняват своята дейност с по-
голяма сигурност, което ще допри-
несе за полезния отпечатък на
производството на винено грозде.
- Увеличават ли се лозовите

масиви - какво показват числа-
та? Може ли да се каже, че има
ръст и във винопроизводството?
- От присъединяването на стра-

ната ни към ЕС са засадени 12
500 ха нови винени лозя, като
преобладаваща част от тях са съ-
здадени с финансова помощ по
Националнатапрограмазаподпома-
гане на лозаро-винарския сектор.
Запазва се и тенденцията за на-

растване на броя на регистрирани-
те винопроизводители със съответ-
ни обекти за винопроизводство, кои-
то към края на 2019 г. вече са 282.
- Вече българинът може да си

купи и бутикови вина. Това нова
пазарна ниша ли е?
- Изграждат се отлично проекти-

рани и добре оборудвани

нови винарни тип “шато”
с възможности
за винен туризъм
Тенденцията е тези нови винар-

ни да се създават до собствени ло-
зови масиви, като по този начин се
затваря цикълът на производство и
се контролира качеството от суро-
вината до крайния продукт - виното.
Тези изби тип “шато” са насоче-

ни към създаването на лимитирани
партиди вина с уникални по своята
същност и произход качества. В
съчетание с модерни технологии,
умело вплетените традиции, исто-
рически артефакти и легенди се
създават вина, които са изключи-
телно атрактивни за консуматори-
те. И са силно конкурентоспособни
на международните пазари. Въпре-
ки ограниченото количество на те-
зи партиди продажбата им привли-
ча потребителите от цял свят и e
реклама за страната ни.
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Не e далеч времето, когато
Европа ще въведе значително по-
рестриктивно законодателство към
растителната защита. Само след 1
година голям процент от използва-
ните препарати ще отпаднат. Нау-
ката и фирмите за растителна за-
щита ще трябва да се усъвършен-
стват в намирането на нови реше-
ния, отговарящи на потребностите
на съвременните фермери.
Земеделският производител ще

бъде поставен пред изпитанието
да замени много от познатите пре-
парати, изпитани на полетата през
годините, с нови продукти. Затова
той трябва да вземе бърз и инфор-
миран избор: Кой нов продукт да
избере? Момент на приложение?
На какъв тип поле?
Опитът на собственото поле е

най-сигурният метод за подбор
пред десетките възможности, кои-
то пазарът предлага. А и ще про-
дължи да подновява - в крак с но-
вите цели и изисквания на полити-
ките на ЕС за опазване на околна-
та среда и климата.
Стопаните не могат да си по-

зволят много експерименти с но-
воизлезли продукти в краткия пе-
риод от един сезон.
“Аз не мога да си позволя да се

надявам, че един продукт работи.
Аз трябва да съм сигурен”, казват
водещите земеделци от Европа.

Казуси от полето
За да отговори на бързината, с

която трябва да се вземат правил-
ни решения, BASF съдаде дигитал-
на фейсбук платформа на фейсбук
страницата “BASF Решения в зе-

Новата фейсбук
платформа на BASF
показва Реални Резултати
в Реални Условия
Целта е производителите да са
сигурни, че новите продукти работят

години в България се въведе
новата генетика рапични хибриди
InVigor, предстои и въвеждане на
хибриди слънчоглед. С този
набор от хибриди BASF цели да
предостави нови инструменти за
по-високи добиви и печалба.
“Реални резултати в Реални

Условия” отговаря с адекватни
три направления на нуждите на
земeделските стопани от
убедителни факти за новите
препарати.
Платформата е отворена към

всеки един, който би искал да
получава информация в реално
време за резултатите, като
хареса страницата във Facebook:
“BASF Решения в земеделието”,
както и да изпраща своите
казуси, които да бъдат споделени
с фермери от цялата страна.
Кампанията Реални Резултати в

Реални Условия започва, за да
продължи Добив Плюс за Приход
Плюс с BASF!

меделието”. В нея земеделски
производители от цялата страна
могат да следят реални резултати
в реални условия от реално време
с информация за конкретни поле-
та, състояние и развитие на култу-
рите, предимства на използваните
продукти и семена. Реални Резул-
тати в Реални Условия цели да
продължи кампанията на BASF -
Добив Плюс за Приход Плюс, като
предостави на българските произ-
водители своята експертиза по ак-
туалните казуси, с които те се
сблъскват по своите полета.
Видеоклиповете на страницата

дават най-ценната информация, от
която фермерите се интересуват и
по която могат да преценят дали
даденият продукт отговаря на тех-
ните условия. Платформата “Реал-

ни Резултати в Реални Условия”
има три основни направления:
“Иновации фунгициди” - Първото

направление е свързано с внедря-
ването на нови продукти, защото
истинският резултат в растителна-
та защита идва в борбата с боле-
стите и опазването на посевите до
жътва. “Борбата с трудните плеве-
ли” - Все по-често на полетата се
сблъскваме с увеличаваща плът-
ност на трудни за контрол плеве-
ли, които изискват прецизна ек-
спертиза за приложението на хер-
бицидите.

“Новата генетика семена”
През 2018 г. BASF направи

една голяма сделка с покупката
на хибриди и семена в различни
култури. За последните две
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