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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  Чужденците да почакат 
за земя.  
До второ нареждане!

Чужденците да почакат за покупка на земеделска земя. Поне до есента. 
Поне докато  политиците се разберат по въпроса европейците чужде-
нци ли са на пазара в България.

Защото преди лятната ваканция на парламента  всички - и управля-
ващи, и опозиция, с изключение на ДПС, най-неочаквано се обединиха в за-
щита на антиевропейски, но популистки  закон. След „Атака” и от БСП 
категорично поискаха „да се замрази" възможността българската земя да 
се продава на чужденци, защото е национално богатство. От  ГЕРБ обя-
виха, че няма да подкрепят подготвения от правителството законо-
проект, който под заплахата за санкция от ЕК променя ограничение-
то. Най-крайна позиция зае лидерът на БСП Корнелия Нинова: „По-до-
бре България да гази европейското законодателство и да плаща глоби, но 
да брани родните ниви и ливади от чужди ръце.” Въпреки разногласията 
сред ОП, като коалиционен партньор, те се присъединиха към ГЕРБ. „Те-
мата за продажбата на земя тепърва ще е предмет на много сериозен де-
бат“, застрахова се зам.-председателят на парламентарната група на ОП 
Валентин Касабов. Неговият колега Юлиан Ангелов обаче влезе в рито-
риката на Нинова, като каза, че глобата от 1.5 млн. лв. е нищо в сравне-
ние със заплахата за националната сигурност, която може да настъпи, 
ако арабски и турски фирми започват да изкупуват българска земя. От 
незнание или умишлено Ангелов пропусна да уточни, че предлаганата за-
брана пада само за граждани на ЕС.

В крайна сметка се оказа, че ЕК пише специален наръчник за всички 
страни членки, в който ще обясни кои забрани и изисквания за придо-
биване на земеделска земя от чужденци са допустими и кои нарушават 
принципите и законите на ЕС. При тези нови обстоятелства по казу-
са има вероятност наказателната процедура да се отложи във времето. 

А вие не отлагайте да видите в броя  колко сериозно българският аг-
робизнес се справя с всякакви казуси на полето.  

Пенка Каменова, главен редактор
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Серията Lube Truck LA 
Отговаря на изискванията на двигателите 
TIER III, включително тези с EGR, но без DPF 
филтър. Технологията на тази серия масла 
изпълнява ОЕМ предписанията за смяна на 
500 моточаса и дори ги надвишава.

Серията Lube Truck FE-X 
Предназначена е за TIER II и TIERIII двигате-
лите, като с полусинтетичния си състав оп-
ределя междусменния период на 250 мото-
часа.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛА SPEEDWELL:  

тел. 0879 999 990 • info@rimex.bg • www.rimex.bg 

Farm UTTO хидротрансмисионното 
масло
Използва се за трактори с трансмисия 
Power Shift и респективно мокри спи-
рачки. Класът API GL-4 покрива основни-
те Allison C-4 и CAT TO-2 изисквания. По-
крива и OEM спесификациите на JOHN 
DEERE - J20C/D; CASE - MAT 3505 /MAT 3525/ 
MS1204, MS1207, MS1210; NEW HOLLAND – 
NH420A, MASSEY FERGUSON - MF 1110/1141 
и др.

ТЪРСИ ОРИГИНАЛА
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изведено

в  Бавар
и

я

МОТОРНИ МАСЛА

Серията Lube Truck V-LA 
Това са най-новите нископепелни от висок 
експлоатационен клас масла на синтетична 
основа за двигателите Tier IV с ЕGR, DOC, DPF 
(John Deere) или SCR, DPF технология CNH, 
AGCO, SAME DF. Изпълняват предписаните 
от ОЕМ интервали за смяна на маслото на 
500 моточаса. Маслата с вискозитет 10W-40 
и 15W-40 показват много добри резултати в 
междусменния интервал и при температури 
от –20°C до +45°C, характерни за България.

Трансмисионните масла Lube EP (80W-90, 85W-
90 и т.н.) са диференциални, крайните предавки 
на машината работят много добре в хипоидни 
зацепвания, при повишено плъзгане и механиз-
мите за блокаж на диференциалите.
Хидравличните Lube Hydrauliköl HLP са универ-
сални масла категория HLP по DIN 51 524, Part 2 
и вискозитети по ISO 10, 22, 32, 46, 68, 100.
Портфолиото на Schmierstoffe Bayern GmbH 
включва още индустриални, автомобилни масла 
и такива със специално приложение.

Движението вече е лесно! 

Schmierstoffe Bayern GmbH произвежда  
и доставя смазочни масла  
в цистерни или бутилирани  
в стандартни опаковки от  
1000, 200, 60, 20, 5 и 1 л. 
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КРАСИМИР ИЛИЕВ

Да се приземиш на точното място,
ИЛИ КАК ЕДИН ПИЛОТ СЕ ЗАХВАНА СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЕВРОФЕРМЕР

Красимир Илиев е потомствен земеделец и строител. Дядо му завършил 
някога земеделското училище във Виена и докарал в родния край първата 

вършачка. Баща му градил завода в Девня. Но сега ще си говорим за 
земеделието, в което бившият летец попада не случайно, а съвсем 

целенасочено. Преди години му бил нужен ечемик, пробвал да го купува. Някои 
от сделките пропаднали, тук-там го лъгали и решил – ще го произвежда. 
Със съмишленици наел земя във варненското село Манастир. И това било 

най-лесната част. Всички заедно се заели да научат кое как и кога да се 
направи. Консултирали се със специалисти, четели умни книги, търсели 
съвети от по-опитните и по-възрастните. И агробизнесът потръгнал. 
Сега Красимир Илиев, който е бивш пилот, стопанисва около 55 хиляди 

декара земи във Варненска област и се занимава със зърнопроизводство, 
наред с другите си дейности естествено. Собственик е на две агрофирми 

-  „Скай-К“ и „К-ЕИ-Г“. Масивите в тях са разпределени по равно, но в едната 
са по-качествените. Дружествата имат модерна база, съвременно 

силозно стопанство и високопроизводителен машинен парк. 

Тоест не споделяте мнението 
на някои земеделски 
производители, че след 
2020 г. земеделието у нас ще 
тръгне надолу?

Имате предвид субсидиите, които 
фермерите получават, нали. За тях имам 
по-друго виждане в сравнение с част от 
земеделските производители. Убеден 
съм, че ако те отпаднат, нещата ще се на-
местят. Сега благодарение на тях в опре-
делени наемни отношения има дисба-
ланс. Субсидирането на единица площ 
е грешна мярка. То има и друг негати-
вен ефект – загубата на конкурентоспо-
собност, която е доказана в множество 
изследвания на европейски учени.  Пък 
и според общата селскостопанска поли-
тика стопаните ще получават държавно 
финансиране   по одобрен проект, при 
стриктно спазени критерии и ясен ре-
зултат.

Занимавате се със 
зърнопроизводство, ще 
затворите ли цикъла?

Алтернативи много, но бъдещето е 
несигурно, сегментите, така да се каже, 
са заети. Все пак има варианти, по кои-
то би могло да се върви напред в тази 
посока. Обаче е нужна единна полити-
ка, решенията трябва да бъдат много до-
бре обмислени и в интерес на българ-
ския земеделец. Липсва обща стратегия, 
която да гарантира, че предприетото ще 
е с някакъв успех. А у нас се ръководим 
от моментното състояние и не градим 
стратегия, което не е добре за селското 
стопанство. Ако тя бъде създадена, ал-
тернативите ще имат бъдеще. Ние има-
ме линия за преработка на семената, 
които ще засяваме. Тя е изключително 
съвременна и много полезна. Произ-
веждаме за нашите стопанства семена, с 
които снабдяваме и приятели. Всъщност 
всяка година засяваме на опитни парце-
ли онова, което считаме, че има бъдеще. 
Сега изпитахме 22 сорта пшеница, вклю-
чително и български. За съжаление по 
отношение на количеството и качество-
то не са в полза на родните. Но ние има-
ме надежда, че при определени условия 
ще се справят.

Залагате на модерния 
машинен парк, защо?

В момента имаме най-добрите ма-
шини, използвани в земеделието. Те 

са подбирани така, че да ни служат по 
възможно най-добрия начин. Избира-
ме подходящите варианти, част от тех-
никата ни е произведена специално за 
нашите фирми. Други пък ние приспо-
собихме – нашите инженери са твърде 
добри и се справят. Всичките машини 
работят с изключителна точност. Прите-
жават анализатори, които при торенето 
дават информация и тя настройва сеял-
ките в определен режим на работа. Та-
ка ни осигуряват липсата на преразход 
- на семена, торове, препарати. Пестим 
време и гориво. Повечето имат система 
за всякаква информация – получаваме 
разпечатка кога, къде, как обработват, 
на какъв терен са, вземаме и анализира-
ме почвени проби директно на полето. 
Притежаваме най-добрите пръскачки – 
аз много често съм го казвал - не искам 
лейка. Защото не е без значение обра-
ботката на културите. Това позволява да 
знаем състоянието на нивите, тези или 
онези посеви от какво се нуждаят. Мо-
га с гордост да заявя, че разполагаме с 
всичко необходимо за модерното и пре-
цизното земеделие. За да работи техни-
ката оптимално, е нужен великолепен 
екип, какъвто ние имаме. Разполагаме с 
първокласни специалисти, които непре-
къснато се квалифицират. Синовете ми 
са част от екипа. Те завършиха универ-
ситети в чужбина, но се върнаха у дома. 
Ще се радвам, ако повече млади хора, 
след като получат образование зад гра-
ница, се реализират у нас. Защото лип-
сата на млади и подготвени кадри сега е 
проблем, но е твърде възможно да пре-
расне в криза. 

Заимствали сте от авиацията 
и сте внедрили прийоми от 
нея в земеделието?

Да, това е точно така. Прилагаме пра-
вилата от авиацията в земеделието. 

Предполетния и следполетния пре-

глед го използваме при нашите маши-
ни. Така е при всяка кампания. Защото по 
време на жътва не е добре техниката да 
спре на полето. Извисихме културата на 
техническото оборудване. 

Залагате и на новите 
технологии.

Обръщаме голямо внимание на но-
вите технологии и се опитваме да сме в 
крак с тях. Те извличат максимума от зе-
мята. Позволяват ни постоянно да мини-
мализираме обработките. С тяхна помощ 
пробваме да ползваме по-малко препа-
рати, по-малко торове. Прилагаме много 
успешно безорната технология. При нас 
рапицата, царевицата и слънчогледът се 
сеят само с една обработка, което щади 
почвата. Така стопанствата ни са в много 
добро състояние.

Кажете нещо и за реколтата от 
есенниците.

Умерени са добивите ни тази година. 
Имахме по-големи очаквания, но и по-
лученото не е малко. Пшеницата ни да-
де почти 1,6 пъти по-висок от средния за 
страната добив. Но пък житото е с много 
добри качества – протеинът му е 16-18, 
което е отличен резултат. Рапицата ни се 
отплаща достойно. Тя все пак е най-коти-
раната стока. Вече я продадохме, защото 
трябва да отворим място за слънчогледа 
и царевицата. Сега те са в отлично със-
тояние – тъкмо обикалям масивите, за 
да ги проверя. Ние имаме силозно сто-
панство, което ще достигне обем от 50 
хиляди кубически метра. Сега добавяме 
още три силоза по 4,2 кубика. Осъвре-
меняваме го, тъй като е съвсем близо 
до морето, тоест имаме бърз достъп до 
външните пазари. 

Говорите с много любов за 
земята и за агробизнеса.

Възможно е, аз съм сигурен, че земе-
делието трябва да се прави с любов и 
постоянство, защото всяка грешка носи 
загуби, понякога много големи. Когато 
обгрижваш полето, то ти се отблагода-
рява с щедри добиви. Но хората са глав-
ният действащ фактор. Колективът ни е 
от около 70 души, те са ангажирани та-
ка, че да допринасят за всичките ни дей-
ности. Всички заедно сме един добре 
смазан механизъм. Отношенията ни са 
отлични. И се занимаваме с това, което 
обичаме – земята българска. А тя е пре-
красна!

 Янка Апостолова

Нужна е единна политика, 
решенията трябва 

да бъдат много добре 
обмислени и в интерес на 

българския земеделец.



С какво ви привлече 
земеделието?

Много динамичен сектор е. Година с 
година не си приличат и невинаги може 
да планираш, тоест може, но ще стане 
съвсем различно от набелязаното. Неви-
наги знаеш, каква да е следващата стъп-
ка и това е голямото предизвикателство. 
Но пък си струва. Учиш непрекъснато, 
следиш новостите в бранша. Състеза-
ваш се с природата. В земеделието тряб-
ва да правиш всичко в точното време 
на точното място по точния начин. В та-
зи сфера нямаш постъпления всеки ме-
сец, печалбата е относителна величина. 
И всичко опира до това да вземеш пра-
вилните решения. Имаш определен ли-
мит време и се стремиш да го оползот-
вориш по възможно най-добрия начин. 
Мероприятията трябва да са направени 
в подходящия период с „количеството“, 
което е нужно. Защото природата е фак-
тор, който няма как да подминем. В оп-
ределени случаи тя е ортакът, който има 
решаващата дума. Нали знаете, че ниви-
те са завод на открито.

Приоритет ли е за вас този 
бранш? 

Дали е приоритет за мен земедели-
ето?   Доста е интересно, защото не мо-
жеш да заложиш точен алгоритъм, тъй 
като променливите величини в него са 
повече от постоянните. Ако сбъркаш не-
що, трудно може да го поправиш. Трябва 
да се върнеш в началото. Затова спазвам 
правилата – всъщност така съм научен и 
го правя навсякъде. Това е и бранш с го-
лямо бъдеще. Населението на земята се 
увеличава непрекъснато и то трябва да 
се изхранва. А храната идва от земята, 
нали? Затова е много необходимо да е в 
добро състояние и ние се стараем да го 
поддържаме винаги. Работим в „безвод-
на“ област и се стремим да съхраним и 
капчицата влага. Всички наши машини 
са оборудвани с валяци, които притъпк-
ват само горния слой на почвата и така я 
опазват. Държим на сеитбооборота. Има 
значение, как се редуват културите. Из-
ползваме при обработката на почвата 
най-съвременните технологии.
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REFLECTION PAPER ON THE
FUTURE OF EU FINANCES

Значителна част от 
„Reflection Paper on the future 
of EU finances“е посветен на 
Общата селскостопанска 

политика и нейното бъдеще

Европейската комисия публикува 
последния от серията документи по 
Бялата книга за бъдещето на Ев-
ропейския съюз. Подобно на други-
те документи „Reflection Paper on 
the future of EU finances“, или „До-
кумент за размисъл относно бъде-
щето на финансите на ЕС“, предла-
га пет възможни варианта за форми-
рането и разходването на общия ев-
ропейски бюджет след 2020 г. Инте-
ресното е, че значителна част от до-
кумента е посветена на Общата сел-
скостопанска политика и нейното бъ-
деще. Това е съвсем нормално, защото 

Европейската комисия с 
повече яснота за бъдещето 
на европейските финанси

БЯЛАТА КНИГА

ОСП заедно с кохезионната политика 
на ЕС се финансират с около 70% от 
общия бюджет на общността.

В първата си част документът по-
сочва приходните пера, чрез които 
се формира бюджетът на общност-
та. Посочва се още, че бюджетът на 
ЕС продължава да представлява малка 
част от общите публични разходи в 
ЕС, което е равно на по-малко от 1% 
от целия доход, генериран в ЕС, и не 
повече от около 2% от общите пуб-
лични разходи на ЕС. Като пример се 
дава, че за всеки спечелени 100 евро ев-
ропейският гражданин плаща около 50 
евро данъци и осигуровки, от които 
само 1 евро отива за финансиране на 
бюджет на ЕС. В същото време този 
бюджет се изправя пред сериозни пре-
дизвикателства като кризата с бе-
жанците и заплахата от организира-
на престъпност и тероризъм. В доку-
мента се отбелязва още, че средства-

та, предназначени за сигурност и миг-
рация, се удвоиха в последните годи-
ни, за да подкрепят новата европей-
ска гранична охрана и агенция за бре-
гова охрана и да помогнат на страни-
те от ЕС, които бяха затрупани от 
пристигането на бежанци. Всичко то-
ва наред с излизането на Обединено-
то кралство от ЕС показва по един 
недвусмислен начин, че промяна е необ-
ходима.

По отношение на ОСП докумен-
тът отчита, че това е една от най-
важните общи политики на ЕС не са-
мо от гледна точка на гарантиране-
то на продоволствената сигурност 
и създаване на заетост и работни мес-
та в селските райони, но и едновре-
менно с това е ефективен способ за 
борба с климатичните промени. Не-
зависимо от тези положителни стра-
ни, в документа е записано още, че в 
настоящия си вид финансирането на 

ОСП допуска изкривяване, защото 
около 20% от бенефициентите по-
лучават около 80% от всички плаща-
ния. В тази връзка като евентуални 
варианти за реформиране на ОСП ос-
вен пълното опростяване на прави-
лата на ниво фермер ЕК е разгледала 
следните възможности:
• По-добро фокусиране на директни-

те плащания с цел гарантиране на 
един базов доход за всички фермери. 
При един такъв сценарий обаче ще 
трябва да бъдат намалени директ-
ните плащания на големите ферми;

• Въвеждане на процент национално 
съфинансиране на директните пла-
щания по подобие на национално-
то съфинансиране на сегашния вто-
ри стълб на ОСП. Такъв един вари-
ант ще трябва задължително да бъ-
де обвързан с прилагането на меха-
низми за управление на риска. При 
всички положения обаче ще бъде 
изключително важно да се запази 
нормалното функциониране на въ-
трешния пазар.
Важно е да се каже, че посочените 

две възможности за промяна, макар и 
изрично посочени в документа, към 
настоящия момент са само евенту-
ални варианти, които ако бъдат за-
конодателно предложени, ще трябва 
да бъдат одобрени от всички държа-
ви членки.

Наред с евентуалните варианти за 
промяна в общите политики на ЕС 
документът предлага пет варианта 
за бъдещето на европейския бюджет :
1. Запазване на статуквото – при 

този вариант държавите членки 
запазват досегашните си права и за-
дължения по отношение на бюдже-
та на ЕС. Спрямо ОСП обаче това 
ще означава по-малка възможност 
за финансиране на нови приорите-
ти и ще се наблегне на по-голямото 
използване на финансови инстру-
менти. В частта директни плаща-
ния това ще означава по-целенасоче-
на подкрепа за земеделски стопани, 
които са засегнати от определени 
трудности, като например дребни 
фермери и такива в планински и не-

облагодетелствани райони. По от-
ношение на втори стълб това ще 
означава засилване на агроекологич-
ните мерки.

2. Да правим заедно по-малко – при 
този вариант държавите членки 
ще правят едновременно по-малко 
във всички политики. Спрямо ОСП 
това ще означава значително нама-
ление на финансирането. При то-
ва положение директни плащания 
ще бъдат предоставяни единстве-
но на фермери, които са засегнати 
от определени трудности, като на-
пример дребни фермери, фермери в 
планински и необлагодетелствани 
райони. При този вариант задължи-
телно за всички ще се прилагат мер-
ки за управление на риска.

3. Някои правят повече – при този 
вариант ще се разрешава на групи 
от държави членки да правят по-
вече в определени политики. Спря-
мо ОСП това ще означава прилага-
не на вариант едно. Тук има възмож-
ности за допълнително финансира-
не, но то ще бъде в повечето слу-
чаи за страните от еврозоната.

4. Радикална промяна – при този ва-
риант държавите членки ще могат 
да правят повече в определени по-
литики за сметка на други. Спря-
мо ОСП това ще означава по-ма-
лък дял за финансиране, защото фо-
кусът ще бъде върху приоритети, 
които имат много висока добавена 

стойност на европейско ниво. При 
това положение директните пла-
щания ще бъдат намалени, а фоку-
сът на подпомагането ще бъде глав-
но спрямо фермери, които са засег-
нати от определени трудности, 
като например дребни фермери, 
фермери в планински и необлагоде-
телствани райони. Мерките за уп-
равление на риска и агроекологични 
дейности ще бъдат задължителни 
за прилагане от всички фермери.

5. Да правим повече заедно – при 
този вариант всички държави 
членки ще правят повече във всич-
ки европейски политики. Спрямо 
ОСП, както и всички останали по-
литики, това ще означава увеличе-
но финансиране, но за сметка на ед-
на радикална реформа на приходна-
та част на бюджета на ЕС. 
В заключение може спокойно да се 

каже, че Европа е на кръстопът. Кой 
път ще поеме и дали той ще бъде пра-
вилният само бъдещето ще покаже. 
Важното е в следващите месеци и го-
дини да запазим европейския дух и цен-
ности, за да може българското земеде-
лие да намери своето място в рамки-
те на Общата селскостопанска поли-
тика и Общия пазар на общността.  

Аналитичният материал е разрабо-
тен от Институт за агростратегии и 
иновации по Reflection paper on the future of 
EU finances, публикуван от Европейската 
комисия на 28 06 2017 г. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Във фермата „Под Балкана“ на семейство Кулови в с. Васил 
Левски, Карловско, през юли швейцарският фермер Йоаким Ан-
шо направи показно пред фермери от района как се прави ме-
ко сирене от козе мляко и полутвърдо сирене от биволско мля-
ко. След това Йоаким показа във ферма „Благовец“, Монтанско, 
пред фермери от Северозападна България технологията за меко 
и твърдо швейцарско сирене от овче мляко.

Обучението се организира в рамките  
на българо-швейцарския проект  

„За Балкана и хората“.
Мекото сирене, направено във 

ферма „Под Балкана“ от Йоаким, 
беше представено на четвърто-
то издание на Фермерския фес-
тивал „От нашата ферма – с лю-
бов за вас!“ пред Министерство-
то на земеделието, храните и го-
рите.

Проектът „Седмичен фести-
вал „От нашата ферма - с любов 
за вас“ се изпълнява с финансова-

та подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от 
Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и в парт-
ньорство с район „Средец“ на Столична община и Българското 
дружество за защита на птиците (БДЗП). Мнозина от ферме-
рите, които участват в пазара, са получили техническа и фи-
нансова подкрепа от Българо-швейцарската програма за сътруд-
ничество.

Йоаким Аншо работи в семейната биоферма Льо Сапале в 
живописното селце Росиниер. Фермата се управлява от него, 
баща му и двамата му братя. От осем години той отговаря за 
преработката на млякото и ръководи петима от общо шест-
те работници във фермата.

Гледат 1000 овце от френската порода лакон за мляко, от 
които дойни са 750 животни. Разполагат с 80 ха ливади, от 
които добиват сено, и повече от 500 ха пасища в планината на 
1500 - 1700 метра надморска височина. Отглеждат и 50 млечни 
кози и 80 прасета. Преработват годишно 180 000 л овче мля-
ко, 170 000 л краве мляко, които купуват от съседите, и 10 000 
литра козе мляко. Всички млека са биологично сертифицирани.

Йоаким е чиракувал като мандраджия (сиренар) три години, 
след което е учил две години в земеделско училище в региона 
Рокфор, Франция, специализирано в млечно овцевъдство.

В момента семейната ферма на Йоаким произвежда  
30 различни млечни продукта: 

краве кисело мляко; кисело мляко овче; сирене овче прясно, меко 
сирене: козе, краве, овче; козе и краве синьо сирене; полутвърдо 
сирене от краве, козе и овче мляко, твърдо сирене от овче мля-

ко, масло; кисели млека с плодове и др. Техни 
клиенти са специализирани магазини за дели-
катеси и биохрани, луксозни магазини, фер-
мерски пазари, супермаркети, също така из-
насят някои от сирената в Европа и в Ру-
сия.

През 2013 г. фермата Льо 
Сапале печели голямата 
награда Agroprix 2013.

 
За повече информация за Фестивала следете Фейсбук 

страницата Произведено във фермата

Известен фермер от Швейцария учи 
българските си колеги да правят 

алпийско сирене

FERMERS FOOD
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Много сериозен и основен горски 
проблем има да решава Минис-

терството на земеделието, храните 
и горите (МЗХГ). На подопечната му 
Агенция по горите тежи съхненето 
на предимно иглолистната гора в Бъл-
гария и овладяване на бързото разра-
стване на площите с изсъхнала дърве-
сина. Загубите от този процес вече се 
увеличават значително, но по-големи-
ят проблем е, че българските показа-
тели превишават значително подоб-
ните средни стойности за ЕС.

Застрашителен ръст на 
засегнатите площи

По различни данни, тъй като точ-
ни оперативни разчети е невъзможно 
да се правят, съхнещите гори в Бъл-
гария са около 300 000 дка. По данни 
на Агенцията по горите през послед-
ните години проблемът се разраст-
ва и разширява, като тенденцията за-
страшително нараства от средата 
на 2016 г. В сравнение с предходната, 
2015 г., е регистриран ръст на засег-
натите площи от 66 хил. дка на 180 

хил. дка, или близо 3 пъти повече, по-
сочиха неотдавна представителите 
на научните среди, които придружи-
ха заместник-министъра на земеделие-
то, храните и горите Атанас Добрев 
в Родопите, където бяха инспектира-
ни горските територии на ДГС Ар-
дино и ДЛС Женда, поделения на Юж-
ноцентрално държавно горско пред-
приятие.

По време на инспекцията в Родопи-
те стана ясно, че само до месец юли 
2017 засегнатите площи са колкото за 
цялата 2016 г. Освен това в много час-
ти на Родопите поразената дървесина 
се намира в недостъпни зони. Само в 
Източните Родопи това са 25% от 
поразените площи. 

По темп на разрастване на пробле-
ма със съхненето на горите България 

изпреварва всички страни в ЕС. По 
данни на „Евростат“ за 2015 г. подо-
бен проблем има и в други страни от 
ЕС като Испания, Португалия, Фран-
ция, Италия, Полша, Швеция и Фин-
ландия, но там процесът на нараства-
не на съхнещите гори е овладян. От 
общо 161 милиона хектара гори в ЕС 
(4% от горските площи по света), 
които обхващат 38 на сто от ця-
лата площ на съюза, около 6% са ув-
редени най-малко от един от следни-
те фактори: застаряване, болести по 
дървесината, животни (насекоми и 
плътнороги), пожари, суша, бури, ат-
мосферното замърсяване (емисиите 
от движението по пътищата). Дока-
то у нас само съхнещите гори съста-
вляват 7,14% от всички горски пло-
щи в страната.

Проблем с 50-годишна давност
Съхнещите гори са на възраст 40-50 

години, която се определя като предел-
на за тези изкуствени насаждения. Тога-
ва са били засадени 1 млн. хектара (10 
млн. дка) изкуствено залесени гори, кои-
то вече са изпълнили функцията, за коя-
то са били създадени – да спрат ерози-
ята на почвата и пороищата. Повече-
то от тях са вече стари и затова са 
податливи на болести и вредители. 
Разработените преди половин век пла-
нове са предвиждали след 40 години за-
лесените иглолистни гори да бъдат за-
местени от широколистни, което не 
е изпълнено, напомнят учени от БАН.

При залесяването тогава е допускана 
една много голяма грешка. Заради бърза-
нето да бъдат изпълнени изискванията 
за масовото залесяване в кратки сро-
кове, иглолистни видове са били 
засаждани на по-малки надморски 
височини, под 700 метра, което 
не е подходящо за тях.

Какво трябва да се 
направи

След инспекцията зам.-минис-
тър Добрев призна, че гората на Родо-
пите съхне. Само в тази планина са по-
разени 60 000 декара. Както в Родопи-
те, така и по-голямата част от тери-
торията на страната е поразена от 
корояд и гъбни вредители, което нала-
га да се взимат спешни мерки. Основна 
причина за увеличаване на нападенията 
е добрата хранителна среда за разви-
тие на короядите. Тя е следствие на го-
лямото количество увредена дървеси-
на, над 2 млн. куб. метра, от абиотич-
ни фактори – ветровали, ветроломи, 
ледоломи и снеговали, и невъзможност-
та за бързото ú извличане и усвояване 
в рамките на 1 година поради високия 
процент недостъпни терени.

„Процесът е обезпокоителен и е на-
ложителна спешна човешка намеса“, 
призова академик Александър Алексан-
дров от Института по гората към 
БАН. Той обясни, че короядните пет-
на се разширяват понякога и с метър 
на ден и трябва спешно да се лекува та-
зи гора, а това става със сеч. „На мес-
та се засяга и дървесината около коро-
ядните петна, където короядът се е 

преместил и започва да ползва храни-
телната среда“, посочи акад. Алексан-
дров. По неговите думи проблемът не 
засяга само държавните институции, а 
и всички собственици на гори.

Като първа стъпка, която е пред-
приета от Агенцията по горите за ре-
шаване на проблема, е ограничаването 
на сечите на здрава дървесина в засег-
натите райони. Приоритетно по ду-
мите на изпълнителния директор на 
Агенцията Григор Гогов се усвоява увре-
дената дървесина. 

Санкции за частните гори
Идентифицират се собствениците 

на засегнатите гори, на които се пра-
вят предписания за предприемане на 
мерки за провеждане на санитарни се-
чи и други мероприятия. Законът пред-
вижда на собственици, които не изпъл-

нят задълженията си да изсекат пора-
зените от вредители гори, да бъде на-
лагана първоначална глоба от 500 лв., 
а ако и след предупреждението не из-
пълнят предписанието, следва втора 
санкция, която може да достигне и до 
1500 лв.

За бързо справяне с проблема, ако 
собствениците не реагират, ще се на-
ложи частни гори с установени вреди-
тели да се изсичат принудително, пре-
дупреждават от ДГС Ардино. След 
това парите от продадената дървеси-
на, които са над стойността на раз-
ходите за сечта и залесяването, ще бъ-
дат дадени на собствениците.

Пожарите
също допринасят за увеличаване на 
площите с поразени гори. По данни на 
Агенцията по горите от началото на 
годината до средата на юли са изпепе-
лени 11 375 дка гори след възникване на 
общо 225 пожара. Това представлява 
увеличение на изпепелените гори с бли-
зо 60 на сто спрямо същия период на 
миналата година. За същия период от 
януари до юли на 2016 г. в горите са го-

рели 142 пожара. 
Засегнатите площи през тази годи-

на от пожари са един път и половина 
повече спрямо година по-рано, когато 
за изпепелени 4290 дка гори.

Според Агенцията по горите две са 
основните причини за нарастването 
на пожарите. Първата е свързана с кли-
матичните условия - през пролетта 
на тази година имаше необичайно ви-
соки температури, които в комбина-
ция с липса на валежи в края на март 
и първата половина на април предиз-
викаха на много места пожари. Основ-
на причина обаче за възникващите по-
жари в горите е човешка небрежност, 
която е причинила близо 79 на сто, или 
177 броя от стихиите за първите се-
дем месеца на годината.

Промените в климата
Изменението на кли-

мата вече представля-
ва предизвикателство 
за европейските гори, 
предупреди неотдав-
на Европейската коми-
сия в доклада за състоя-

нието на горския ресурс. Това важи в 
значителна степен и за България, макар 
че според анализа от Брюксел горите 
ще бъдат засегнати по различен начин, 
което е свързано със: географското по-
ложение и тяхното разпределение по 
площ, темпа на нарастване на залеся-
ването, растежа им, както и разпрос-
транението на някои паразити, а също 
така и честотата и интензивността 
на проявяване на някои екстремни ме-
теорологични явления. Адаптирането 
на горите към тези промени и участи-
ето им в борбата срещу тях благода-
рение например на заместването с дър-
весина на невъзобновяеми енергийни из-
точници и материали) представляват 
две важни предизвикателства за общ-
ността.

Така горите на ЕС са обект на реди-
ца очаквания, понякога противоречи-
ви, за което свидетелства напрежение-
то, съществуващо между експлоатаци-
ята и опазването им. Един от основ-
ните залози за управлението на горския 
сектор се състои в това да бъдат ба-
лансирани всички видове трудности.

SOS

Българската гора съхне!

 ЛЕСОВЪДИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

Лесовъдите предупреждават, че съхнещите около 30 000 хектара (300 000 дка) го-
ри не са много, като се има предвид, че общата площ на горите в България е 4.2 
милиона хектара, но сегашното състояние не бива да се подценява. Съхнат пре-
димно иглолистни гори, които са около 30% от всички горски площи у нас. От тях 
90% са изкуствени. Според лесовъдите проблемът все още не е голям, но буди 
притеснение, тъй като се разраства и обхваща цялата страна.

Основният проблем е физиологичното отслабване на дървостволите в тези игло-
листни гори, а причините за това са комплексни. Основно грешките се коренят 
в миналото при самото залесяване. Например изнасяне на белия бор на по-ни-
ска височина от естествения му ареал. Проблемът е свързан и с голяма гъстота на 
дърветата, когато са създавани тези насаждения, тъй като те изпълняват основно 
защитна функция за борба срещу ерозията и за съхранение на почвата.

По темп на разрастване на проблема със съхненето 
на горите България изпреварва всички страни в ЕС.
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Pellenc създава и произвежда машини, оборудване и инстру-
менти в съответствие с най-високите стандарти за качество, съ-
четавайки производителност и отговорност към околната среда. 
Всяка година компанията инвестира над 3 млн. евро за поддръж-
ка, развитие и обновяване на производствено оборудване на шест 
индустриални платформи, както и за оптимизация на логистична-
та организация. Политиката, стриктно следвана от компанията, е 
за придържане към изискванията за устойчивото ú развитие чрез 
интегриране на зелените стандарти, намаляване на отпадъците, 
рециклирането им на място и свеждане до минимум на отрица-
телното влияние върху околната среда на последиците от произ-
водствения процес. 

Например инструментите на Pellenc използват Li-on батерии, 
които имат минимално влияние върху околната среда, те са без-
шумни, мощни и без вредни емисии. Самоходната техника изпъл-
нява регулаторни Tier 4 изисквания, което води до драстично нама-
ляване на разхода на гориво и количеството отделяни въглеродни 
емисии и фини частици. Над 95% от материалите, които се използ-
ват за производството на батериите и електрическите мотори, би-
ват рециклирани чрез специална система, която покрива процеса 
от събиране на отпадните продукти до тяхното оползотворяване. 

В края на юни екипът на Римекс Технолоджийс, официален представител на 

Pellenc за България, взе участие в търговско-образователно обучение на френ-

ския производител на специализирана техника. Компанията Pellenc организи-

ра събитието специално за дилърската си мрежа в Централна и Източна Европа. 

Целта е да се повишат знанията и уменията на специалистите от региона по линия 

на технологиите на Pellenc. 

Партньорите на Pellenc, сред които и екипът на Римекс, посетиха  Domaine De La 

Мadeleine - едно типично френско лозарско стопанство в Южна Франция. В него два-

мата братя Bousquet се грижат за 800 дка лозя, като използват основно техника с мар-

ка Pellenc.

Стопанството работи със самоходен гроздокомбайн Pellenc Optimum, машина за 

груба резитба Visio и машина за прецизна резитба TRP, машини за контурна резитба мо-

дел Panorama и машини за контурна резитба на 2 пълни реда. Двата модела на машини-

те за контурна резитба са с технология на резитба летящи ножчета, тъй като именно тази 

технология позволява резитбата да се извършва прецизно и с висока скорост. 

Гроздокомбайнът Pellenc Optimum дава възможност гроздето да се прибира бързо и 

в правилното време, което спомага за производството на вино с високо качество. Машини-

те за груба и прецизна резитба помагат на стопаните да намалят до 90% времето за резитба. 

Двуредовата машина за контурна резитба им дава възможност да работят два пъти по-бързо 

при едни и същи разходи. Това за стопанството е от изключителна важност, тъй като в него го-

дишно се извършват 5 резитби. 

Цялата механизация, водеща до сериозно свиване на разходите и времевия фактор за из-

пълнение на операциите с помощта на лозарската техника Pellenc, дава възможност на братята 

Bousquet да извършват всички нужни операции без необходимост от допълнителна работна ръ-

ка. Те се справят само с помощта на двамата си синове, които управляват тракторите.

MADE IN FRANCE

ROGER PELLENC, CEO

Pellenc: Говорим за френска 
индустрия с върхови постижения по 

конкурентност и експорт

TRAINING

За 40 години Pellenc 

регистрира 850 патента! 

Компанията Pellenc е създадена през 70-те години на миналия век от Roger Pellenc. 

20 години по-късно са основани и първите филиали на компанията, в страни и реги-

они, които заемат челните позиции в света в областта на винената индустрия – Испа-

ния, Австралия, Южна Америка, Северна Африка, Китай, Южна Африка. През 1992 г. 

е произведена първата машина за прибиране на маслини, а през 1993 г. първият 

гроздокомбайн на Pellenc стъпи на пазара. Днес компанията успешно покрива 

5 дивизии, разработвайки и произвеждайки машини за лозарство, виноп-

роизводство, отглеждане на маслини, овощарство, поддръжка на зелени 

площи, декоративни и цъфтящи растения. Компанията реализира вся-

ка година ръст от 8%, а 70% от продукцията на Pellenc всяка година се 

изнася. За 40 години непрекъснато развитие компанията е ре-

гистрирала над 850 патента. 
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В сички в парламента – и управляващи, и опозиция, с изклю-
чение на ДПС, най-неочаквано се обединиха в защита на ан-
тиевропейски закон. След като първо депутатите от „Атака“, 

а след това и от БСП категорично поискаха „да се замрази“ възмож-
ността българската земя да се продава на чужденци, защото е на-
ционално богатство, от управляващата партия ГЕРБ обявиха, че няма 
да подкрепят подготвения от правителството законопроект, който 
под заплахата за санкция от Европейската комисия променя ограни-
чението. Най-крайна позиция зае лидерът на БСП Корнелия Нинова: 
„По-добре България да гази европейското законодателство и да пла-
ща глоби, но да брани родните ниви и ливади от чужди ръце.“

Въпреки разногласията сред Обединените патриоти (ОП) ка-
то коалиционен партньор те се присъединиха към ГЕРБ. „Темата за 
продажбата на земя тепърва ще е предмет на много сериозен де-
бат», застрахова се зам.-председателят на парламентарната гру-
па на ОП Валентин Касабов. Неговият колега Юлиан Ангелов обаче 
влезе в риториката на Нинова, като каза, че глобата от 1.5 млн. лв. е 
нищо в сравнение със заплахата за националната сигурност, която 
може да настъпи, ако арабски и турски фирми започват да изкупу-
ват българска земя. От незнание или умишлено Ангелов пропусна 
да уточни, че предлагана забрана пада само за граждани на ЕС.

Законопроектът на Порожанов
„Страната ни е в наказателна процедура и ако до септември не 

отмени ограниченията, Европейската комисия ще отнесе казуса в 
Съда на ЕС и може да последва налагане на глоби - еднократна ми-
нимална санкция от 839 000 евро плюс 660 евро наказание за все-
ки ден, в който нарушението продължава. Ние в министерството не 
можем да носим отговорност за такава санкция, която ще се калку-
лира“, обяви министърът на земеделието, храните и горите Румен 
Порожанов като основен аргумент за подготвяната промяна (виж 
карето) на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ).

... и поправките от Брюксел
Оказа се, че Европейската комисия пише специален наръчник за 

всички страни членки, в който ще обясни кои забрани и изисква-
ния за придобиване на земеделска земя от чужденци са допусти-
ми и кои нарушават принципите и законите на ЕС. При тези нови 
обстоятелства по казуса има вероятност наказателната процедура 
да се отложи във времето. Остава открит въпросът защо управля-
ващите поставиха в неудобно положение министър Порожанов да 
внася законопроект. 

Наръчникът от Брюксел ще е готов до есента, а Европейският 
парламент в специална декларация е настоял до приемането на 
указанията Европейската комисия да замрази наказателните про-
цедури срещу петте държави нарушителки (България, Латвия, Лит-
ва, Словакия и Унгария), обясни евродепутатът Владимир Уручев, 
който се оказа докладчик по темата в Европейския парламент. Пре-
ди да се приеме въпросният наръчник, Европейската комисия ще 
пусне тълкувание кои ограничения са в синхрон с правилата на ЕС 
и кои трябва да се наказват.

Преди официално ГЕРБ да обяви, че законопроектът на Поро-
жанов се замразява, докато не се произнесе Европейската коми-
сия, на пресконференция в централата на ГЕРБ Владимир Уручев 
обясни, че според доклада на Европейския парламент свободно-
то движение на капитали и свободното купуване на земя в ЕС са 
довели до „тотално изкривяване на пазара на земя, включително 
и до навлизане на фондове, които нямат нищо общо със селското 
стопанство“. 

По думите на Уручев нашето изисква-
не за уседналост почти сигурно ще от-
падне, защото еврокомисията го нами-
ра за дискриминационно. Евродепутатът 
прогнозира, че е възможно в бъдеще да 
се наложат други регулации при продаж-
бата на земя, за да се гарантира, че тя ще 
се използва само за земеделски цели.

„Редно е тонът на емоциите в деба-
та в нашето общество да се прехвърли 
в руслото на разума, да направим тако-
ва законодателство, което да позволи да 
съхраним нашата земя и да премахнем 
всички опасности от спекулативни сдел-
ки, ръст на цени и загуба на земеделска 
земя за други цели“, препоръча евроде-
путатът Владимир Уручев.

Действащите ограничения
Наложената през 2013 г. пълна за-

брана за покупка на земя от чужденци 
падна след решение на Конституцион-
ния съд, че мораториумът е антикон-
ституционен и противоречи на ев-
ропейското законодателство. Година 
по-късно националистите от „Атака“, 
които през 2014 г. бяха ухажвани като 
парламентарен балансьор, прокараха 
рестрикцията за 3-годишната „установе-
ност“ в ЗСПЗЗ, след отменения от Кон-

ституционния съд мораториум върху 
продажбата на българска земя на чуж-
денци. Ограничението беше увеличено 
на 5 години, след като тогавашният пре-
зидент Росен Плевнелиев наложи ве-
то и върна за преразглеждане поправ-
ката. Мнозинството в пленарна зала го 
отхвърли. Текстовете много лесно могат 
да бъдат заобиколени, твърдят юристи, 
чрез закупуване на фирми на българ-
ски граждани, които са пребивавали в 
страната повече от пет години. Същест-
вен пропуск в закона е, че не е регла-
ментирано по какъв начин българските 

граждани доказват изискването за пет-
годишно пребиваване на територията 
на България, тъй като адресната регис-
трация не е равнозначна на фактическо 
пребиваване в страната. Съществува 
неяснота и по отношение на критерия 
„установеност“.

Извън изискването за 5-годишно пре-
биваване са въведени ограничения и за 
определени категории фирми, които не 
могат да придобиват и да притежават 
право на собственост върху земеделски 
земи в България:
1. търговски дружества, в които съ-

дружниците или акционерите са 
пряко или косвено дружества, реги-
стрирани в юрисдикции с преферен-
циален данъчен режим

2. търговски дружества, в които съ-
дружници или акционери са чужде-
нци, с изключение на: физически ли-
ца, граждани на държави - членки на 
ЕС, и на държавите - страни по Спо-
разумението за Европейското иконо-
мическо пространство, както и юри-
дически лица от ЕС; физически лица, 
граждани на трети страни и юриди-
чески лица от трети страни при усло-
вията на международен договор, ра-
тифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от 
конституцията на България, обнарод-
ван и влязъл в сила

3. акционерни дружества, които са из-
дали акции на приносител.

 Боряна Семкова

ЗАКОНЪТ

Забраната чужденци да купуват 
българска земя остава засега

Какво предвиждат предлаганите промени


Предложеният от Министерството на земеделието законопроект на ЗСПЗЗ има за цел 
да се прекрати започнатата наказателна процедура срещу България от Европейската 
комисия, като се отмени чл. 3в, който ограничава придобиване право на собственост 
върху земеделски земи за всички физически или юридически лица, включително и бъл-
гарските, които не са пребивавали или установени в България повече от 5 години, а то-
ва е в нарушение на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
По силата на чл. 49 от този ДФЕС ограниченията върху свободата на установяване на 
граждани на държава членка на територията на друга държава членка се
забраняват. Тази забрана се прилага също и по отношение на ограниченията за създа-
ване на търговски представителства, клонове или дъщерни дружества от граждани на 
всяка държава членка, установили се на територията на друга държава членка. 
Също така в разпоредбите на горе цитирания член е разписано, че свободата на устано-
вяване като основна свобода на гражданите на държавите - членки на ЕС, включва пра-
вото на предприемане и осъществяване на дейност от самостоятелно заето лице и пра-
во на създаване и управление на предприятия с цел постоянна дейност със стабилен и 
непрекъснат характер при същите условия, както предвидените от законите на държа-
вата членка за нейните собствени граждани. Освен това според чл. 63 от ДФЕС всички 
ограничения върху движението на капитали между държавите членки се забраняват.
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С наближаване на крайния срок за пред-
ставяне от страна на Европейската коми-
сия на Многогодишната финансова рамка 
на Европейския съюз за следващия про-
грамен период ще зачестят и различни-
те идеи и визии за Общата селскостопан-
ска политика след 2020 г. Когато говорим 
за национална визия за промяна на една 
толкова важна политика обаче, това вече 
е една високо отговорна задача, към коя-
то не следва да се подхожда с лека ръка. 
Причината е, че към настоящия момент ЕК 
все още изготвя законодателните предло-
жения, които ще визуализират ОСП след 
2020 г. А това означава, че ЕК следи много 
внимателно всички изказвания, идеи и сиг-
нали, които изпращат държавите членки. 
Подготвяйки ги, те най-напред е важно да 
правят разграничение между визия за бъ-
дещата ОСП след 2020 г. и позиция по ОСП 
след 2020 г. Визията отразява становището 
на съответната държава членка за това как-
во трябва да се промени, докато позицията 
вече се базира на конкретни законодател-
ни предложения. Познаването на материя-
та и процедурите в дълбочина е само една 
от предпоставките „да не се излагаме“ с об-
щи приказки по една толкова сериозна те-
ма. Публичността, отчитането на различни 
гледни точки и сериозният анализ на по-
стигнатото до момента са другите елементи 
на една премерена, обективна и в крайна 
сметка успешна национална позиция.

Целта на настоящия материал е 



да представи една примерна 
визия на Р България за бъдещата 
ОСП след 2020 г., до която можем 

да стигнем по „лесния начин“-


без особено задълбочени изследвания и 
анализи. 

Тук ще се опитаме да обясним какво би-

ха означавали всички точки в един такъв 
„документ“, както и защо все пак е по-до-
бре този път да подходим различно. Да, ед-
ва ли ще бъдем иноватори като Холандия 
или реформатори като Естония, може би 
още не сме дорасли дотам. Но все пак да 
не бъдем и толкова инертни и този път да 
подходим към темата различно.

Четейки следващите редове, е важно да 
се има предвид, че към настоящия момент 
официална визия на Р България не е пред-
ставяна от страна на администрацията, ма-
кар че определени нейни действия показ-
ват, че такава вече е изготвена. В противен 
случай подписването на различни полити-
чески документи и отделни изказвания от 
политически лица биха били много неу-
местни.

Кой има право да изготви и одобри 
визията на Р България за ОСП след 

2020 г.?
Реално погледнато, всеки може да под-

готви визия по ОСП след 2020 г. От юриди-
ческа гледна точка обаче тази визия сама 
по себе си представлява една политическа 
насока за бъдещото развитие на Р Бълга-
рия, а изготвянето на такова нещо попада 
единствено в прерогативите на министъ-
ра на земеделието, храните и горите. Не на 
неговите заместници и съветници, докол-
кото това са длъжности с подпомагащ ха-
рактер, а лично негова в качеството му на 
политическо лице, избрано от Народно-
то събрание на Р България. Одобряването 
на тази бъдеща политическа насока пък е 
в прерогативите на Министерски съвет на 
Р България. Така че изготвянето на визия-
та за ОСП след 2020 г.  и след това позиция-
та по законодателните предложения на ЕК 
е едно високо отговорно политическо за-
дължение на министъра на земеделието, 
храните и горите. Това е и една много ва-
жна дейност, защото от взетите решения 
ще зависи добруването, а може би и посо-
ката на развитие, на целия сектор земеде-

лие. Ето защо е изключително важно при 
формирането на визията и  позицията на Р 
България по ОСП след 2020 г. да се отчитат 
становищата на всички организации, пря-
ко свързани със сектор земеделие. Много 
важно ще бъде взетите решения от страна 
на министъра на земеделието, храните и 
горите да бъдат обосновани и обяснени на 
всички, които след това ще зависят от ОСП 
в Р България. В тази връзка на мнозина си-
гурно ще се стори странно, но съгласно 
действащото законодателство при форми-
рането на визията и позицията на Р Бълга-
рия по ОСП след 2020 г. Народното събра-
ние не може по никакъв начин да влияе 
върху или при вземане на тези решения. 
И това действително изглежда странно, за-
щото след договаряне на законодателство-
то по ОСП след 2020 г. на ниво ЕС имен-
но Народното събрание на Р България ще 
трябва да облича в законодателна форма 
вече взетите европейски решения.

Как може да изглежда една 
примерна визия на Р България по 
ОСП след 2020 г. и какво стои зад 

всяка една идея? 
„Република България желае запазване-

то на една силна Обща селскостопанска 
политика след 2020 г., която, за да може да 
отговори на приоритетите на ЕС в облас-
тта на продоволствената сигурност, борба-
та с климатичните промени и запазването 
на развитието на селските райони, трябва 
да бъде много добре финансирана. Такава 
една ОСП трябва да се базира на един си-
лен Първи стълб, който да гарантира до-
ходите на европейските земеделски про-
изводители, като отчита необходимата 
ангажираност към запазване на екологич-
ните европейски и световни норми.  В рам-
ките на Първи стълб Р България настоява   
продължаването на Схемата за единно пла-
щане на площ и в новия програмен период, 
която към настоящия момент няма алтер-
натива в новите държави членки. Запаз-

ОСП в България след 2020 г. – 
една примерна визия за промяна

АНАЛИЗЪТ
ването на Обвързаното с производството 
подпомагане е съществен елемент от под-
помагането на земеделските производи-
тели, което трябва да се запази и разшири 
не само по отношение на количеството, но 
и на качеството на произведената продук-
ция. В допълнение на Първи стълб Р Бъл-
гария предпочита запазването на Втори 
стълб на ОСП като основен инвестицио-
нен механизъм, който да допълва базовата 
подкрепа по линия на директните плаща-
ния. В тази връзка правилата и мерките в 
него трябва да бъдат фокусирани върху за-
пазването на заетостта в селските райони 
и обновяването на поколенията там. При 
всички положения трябва да се направи 
едно опростяване на правилата и по двата 
стълба на ОСП.“ 

Към една такава примерна позиция мо-
же да се допълват и още много други не-
ща, като например премахването на ис-
торическия подход при формиране на 
националните финансови пакети на дър-
жавите членки, макар че такава позиция 
се защитаваше от всички страни при ре-
формата от 2013 г. Ако такава позиция 
продължава да се застъпва, това означа-
ва, че реформата от 2013 г. не е постигна-
ла една от целите си, а това ще даде много 
лош сигнал към европейските данъкопла-
тци. Много може да се говори и за прераз-
пределителното плащане и за Преходната 
национална помощ, но това ще бъдат теми 
на следващи анализи.

Да се върнем към примерната 
позиция. Какво реално се казва в 

нея?
> Запазване на нивата на финансиране 

близки до предишния програмен период
> Запазване на структурата на ОСП в два 

стълба
> Продължаване на Схемата за единно 

плащане на площ
> Запазване на Обвързаната подкрепа и 

разширяването ú освен по отношение 
на количество, но и по качество на про-
дукцията

> Осигуряване на заетост в селските ра-
йони и запазване на схемите за младите 
фермери

> Опростяване на ОСП.

Финансиране – ще спрем ли да 
чуваме каквото ни се иска, за да 

погледнем реалистично на нещата?
По отношение на финансирането – съв-

сем нормално е да се настоява за запаз-
ване на нивата на финансиране на ОСП. 
Това звучи политически правилно и мно-
го се харесва на всички, които получават 
средства по линия на ОСП. Никъде обаче 
не се коментират причините за намалява-
не на бюджета за ОСП през годините. Ако в 

конкретния програмен период едно при-
мерно намаление с 20% може да се обяс-
ни с напускането на ЕС на Обединеното 
кралство, то никой не коментира на какво 
се дължаха намаленията в предните про-
грамни периоди. Отделно от това никой не 
коментира на какво се дължи все по-голя-
мата зависимост на средностатистическия 
европейски фермер от субсидиите, които 
той получава, и все по-малката полза, коя-
то той има от световния пазар. Никой не 
коментира външнотърговската политика 
на ЕС, а тя, както и ОСП, е част от Общата 
политика на общността и нейното отраже-
ние е повсеместно.

Структура – можем ли да 
предложим нещо различно и по-

работещо от „запазването ú“?
По отношение на запазването на струк-

турата на ОСП в два стълба – една такава 
позиция е изключително консервативна. 
При положение че в различните държави 
членки се прокрадват все повече и раз-
лични идеи за промяна на дизайна на ОСП 
и увеличаване на стълбовете за подкрепа. 
Една такава консервативна позиция тряб-
ва да бъде много добре обоснована от ад-
министрацията, защото в противен случай 
сигналът, който може да бъде възприет от 
фермерите, е, че тя няма идеи.

СЕПП – необходим е официален 
анализ на случилото се до момента

По отношение на запазването на Схема-
та за единно плащане на площ – както ве-
че беше посочено в предишен материал, 
една такава позиция трябва да бъде много 
добре обоснована. За съжаление анализ на 
администрацията в тази насока все още не 
е представян за обществено обсъждане.

Обвързаната подкрепа - проблеми
По отношение на Обвързаната под-

крепа – важно е да се знае, че този вид 
подкрепа като цяло има проблем с пра-
вилата за субсидиране на Световната тър-
говска организация. Това е и причината в 
момента да се прилага една „квази обвър-
зана подкрепа“, при прилагането на която 
няма абсолютно нищо обвързано. Съглас-
но правилата на обвързаното с производ-
ството подпомагане субсидията е обвър-
зана с произведената продукция. Видно 
от европейското законодателство – Регла-
мент 1307/2013 г. и националното ни зако-
нодателство, подпомагането е на единица 
производствена мощност – глава живот-
но, допустим хектар. Въпреки че се гово-
ри за мляко, плодове и зеленчуци и т.н., 
реално подпомагането по никакъв начин 
не е обвързано с произведеното количе-
ство продукция.   Действително с послед-
ните изменения в наредбата беше въведе-
но изискване за произведени количества, 

но това е с оглед допустимост по мярката, 
а не с оглед размера на субсидията. Отдел-
но съгласно изискванията на Регламент 
1307/2013 г. получаването на обвързана 
с производството подкрепа не трябва да 
води до повишаване на нивата на произ-
водство, което само по себе си е малко не-
логично.   При това положение тук адми-
нистрацията ще трябва да изготви един 
сериозен анализ, на база на който да може 
да предложи адекватни за сектора нови 
мерки за подпомагане, които да са едно-
временно приемливи на европейско ниво 
и същевременно да отчитат спецификите 
на българското земеделие.

Заетост и млади фермери – ще има 
ли за кого да работят такива мерки?

По отношение на запазването на зае-
тостта в селските райони и запазване на 
схемите за младите фермери това са мер-
ки, които биха били напълно в унисон с 
всички досегашни позиции на Р България, 
но те трябва да бъдат подкрепени с данни. 
В противен случай може да се окаже, че в 
резултат на различни демографски про-
цеси в следващия програмен период ще 
имаме отделени средства, чрез които да 
подпомагаме създаването на стопанства 
на млади фермери, а допустимите за под-
помагане кандидати да са прекалено мал-
ко. Същото може да се каже и за схемите за 
заетост в селските райони.

Опростяване – ще го усетят ли 
фермерите?

По отношение на опростяването на 
ОСП – тук трябва да има ясна представа за 
какво опростяване говорим. Опростява-
не на правилата, които трябва да спазват 
фермерите и които им се налагат от нацио-
налните администрации, или опростяване 
на правилата, които администрацията на 
държавата членка трябва да спазва и кои-
то ú се налагат от Брюксел.

Заключение
Представената в този материал при-

мерна визия на Р България, ако бъде съот-
несена с всички въпроси, на които минис-
търът на земеделието, храните и горите 
трябва да намери решение, обхваща може 
би едва 5% от цялата ОСП. Ето защо подхо-
дът за изготвянето на една такава нацио-
нална визия за бъдещето на земеделието 
в Р България трябва да бъде изключително 
сериозен. Този подход трябва да се пред-
хожда от един задълбочен анализ, на база 
на който всички ангажирани в сферата на 
земеделието в Р България да могат да се 
обединят около общия за всички национа-
лен интерес. 

 Светлана Боянова, председател на  
Институт за агростратегии и иновации 

Визията за промяна на ОСП трябва да предхожда подготовката на национална 
позиция, да взема предвид различните гледни точки на заинтересованите 

страни и в най-добрия случай да отчита резултатите от сериозни анализи 
на прилагането на европейската земеделска политика у нас до момента
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Напливът за ветеринарни лекари 
обаче е най-голям. Това показват резул-
татите от изпитите и класирането.

Факултетът по ветеринарна меди-
цина на Лесотехническия университет 
е открит през 1994 г. В него се обуча-
ват студенти и докторанти освен от 
България и от Македония, Сърбия, Гър-
ция, Кипър, Израел, Турция,Сирия, Ли-
бия и други държави.

В Тракийския университет тази го-
дина на 26 май диплома получиха абсол-
вентите от 89-ия випуск ветеринарни 
лекари.

Надпреварата в числа
В София за едно място се борят над 

30 души. Традиционно във Факултета 
„Ветеринарна медицина“ на Лесотехни-
ческия университет всяка година свое-
то обучение стартират 60 души, като 
местата са поделени по равно между 
момичетата и момчетата. Значител-

но по-слаб се оказва интересът в Тра-
кийския университет. За новата учеб-
на година на изпити са се явили малко 
повече от обявените 160 места за спе-
циалността. Логично при това положе-
ние и балът за ветеринарните лекари да 
е най-висок спрямо останалите аграрни 
специалности, за много от които кан-
дидатите са по-малко от обявените по 
държавна поръчка бройки. Например в 
София най-високият бал за „Ветеринар-
на медицина“ след второто класиране е 
26.04 за момичетата и 23.80 за момчета-
та при максимален 30.00. В Стара Заго-

ра, където няма разделение по пол, най-
високият бал е 24.00.

Традиционно висок интерес има и 
към специалността „Агрономство“, къ-
дето всяка година свободните места в 
Стара Загора са по 350 за редовно и за-
дочно обучение, или общо 700. Почти 
всички места за задочно обучение се за-
пълват, докато за редовно остават 

свободни места. Потвърждава го и ба-
лът тази година – за задочно обучение 
максималният е 23,56 от 30, а за редов-
но – 20,56. 

На фона на общия спад на интере-
са към висшето образование в Бълга-
рия през последните години, насочване-
то към някои аграрни специалности по-
казва, че младите хора виждат перспек-
тиви в този сектор. „Специалностите 
„Ветеринарна медицина“ и „Агроном-
ство“ имат европейска акредитация, за-
това и интересът към тях е голям“, каз-
ва зам.-ректорът на Тракийския универ-

ситет проф. Гюрга Михайлова.
Не така стоят нещата с други аг-

рарни специалности, както и с повече-
то специалности на българските вис-
ши училища. От една страна, заради 
демографски срив броят на дипломира-
ните със средно образование випускни-
ци постоянно намалява (виж Таблица 

Таблица 1. ДИПЛОМИРАНИ 
ВИПУСКНИЦИ В БЪЛГАРИЯ  

Година Брой випускници Разлика*
2007 75826 100%
2008 69566 –9,74%
2009 69241 –1,53%
2010 62669 –9,50%
2011 62087 –1,07%
2012 58631 –5,67%
2013 55238 –5,79%
2014 51648 –6,50%
2015 44977 –12,92%
2016 40752 –9,40%

Източник: МОН             *разликата в % е спрямо предходната година 
 

Таблица 2. СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА  
ЗАПЛАТА В НЯКОИ СЕКТОРИ (в лв.)  

Сектор I трим.  
2017

IV трим.  
2016

III трим.  
2016

Селско, горско и рибно стопанство 770 803 748
Добивна промишленост 1435 1418 1328
Строителство 742 770 736
Търговия 963 920 861
Хотелиерство и ресторантьорство 611 600 576
Финанси и застраховане 1687 1699 1639
Държавно управление 1115 1135 1042
Далекосъбщения и 
разпространение на информация

2347 2248 2125

Общо за страната средна заплата 1006 990 922

ВИСШЕ 

Наплив за ветеринарни лекари и 
агрономи

Интересът към аграрните специалности постоянно нараства през последните 
години, но за новата 2017/2018 учебна година като че ли е най-голям, отчитат в 

двата университета, където има за тях бакалавърски програми – Лесотехническия 
университет в София и Тракийския университет в Стара Загора. 

1). И ако за 2015 г. техният брой е бил с 
40,69% по-малък от преди 9 години (2007 
г.), то през 2016 г. този брой е още по-ни-
сък – 46,26 на сто (Виж таблица 1).

От друга страна, броят на местата, 
отпуснати по държавна поръчка за уни-
верситетите в страната в последни-
те години, превишава броя на приети-
те кандидат-студенти, т.е. по-голяма-
та част от университетите няма как 
да успеят да запълнят отпуснатите им 
места. Това прави конкуренцията между 
университети още по-силна, тъй като е 
известно, че държавната субсидия пряко 
зависи от броя на приетите студенти. 

Квалификация и заплати в селското 
стопанство

Както и в повечето икономически сек-
тори в България, така и в селското сто-
панство не само квалифицираните, но и 
всякакви кадри не достигат. Проучва-
не на Института за пазарна икономика 
(ИПИ) преди година показа, че недости-
гът на работна ръка е вторият най-се-
риозен проблем пред земеделските произ-
водители след работата с администра-
тивните органи на държавно и местно 
равнище. Последният анализ за пазара на 
труда в земеделието на фондация „Инте-
лиАгро“ пък отчита, че за миналия и за 
тазгодишния селскостопански сезон ед-
нодневните трудови договори са реши-
ли частично проблема с недостига и поч-
ти напълно със социално-осигурителна-
та система, защото тези договори се 
декларират и по тях се внасят пари за 
здравни осигуровки и за пенсия. Наличи-
ето на повече такива договори обаче не 
означава нов трудов ресурс на пазара, а 
просто изсветляване на ангажираните 
на сезонна заетост в селскостопанския 

сектор, обобщават от „ИнтелиАгро“.
Другият много сериозен проблем на па-

зара на труда в аграрния сектор е възна-
граждението. Въпреки че то е по-голямо 
от хотелиерство и ресторантьорство 
и от строителство например, изостава 
от много други сектори като преработ-
ващата промишленост, а значително 
отстъпва на заплащането в ИТ секто-
ра, финансите и застраховането и други 
(виж Таблица 2). По данни на НСИ сред-
ната брутна работна заплата в сектора 
нараства във всяка от последните осем 
години, достигайки 803 лв./месец (без го-
дишни бонуси) през четвъртото триме-
сечие на 2016 г. – двойно по-голяма от та-
зи през 2008 г. През първото тримесечие 
на 2017 г. заради сезона и много по-малко 
заетите средната заплата пада на 770 лв. 
при средна за страната 1006 лева.

Темпът на ръст в селското стопан-
ство през последните три години изпре-
варва този на средната заплата за всички 
икономически дейности. Това до голяма 
степен се дължи на изострената конку-
ренция между големите селскостопански 
производители. За да привлекат и малко-
то останала квалифицирана работна ръ-
ка на пазара, те се принуждават да увели-
чават при това значително трудовото 
възнаграждение.

Като цяло ниските възнаграждения в 
аграрния сектор кара особено квалифи-
цираните кадри със средно и висше об-
разование да търсят реализация в чужби-
на или в други икономически дейности в 
страната. 

Разходи за възнаграждения и 
производителност

Разходите за възнаграждения на наети-
те в аграрния сектор в България са вто-

рите най-ниски в ЕС. След нас е само Ру-
мъния. Средните български 4365 евро за 
годишна работна единица (ГРЕ) са близо 
четири пъти под средното за целия ЕС, 
но добрата новина, както се казва, е, че 
разликата се съкращава и това е трай-
на тенденция. Между 2007 и 2016 г. раз-
ходите за възнаграждения в България на-
растват с най-бърз темп в ЕС – 75%, при 
относително постоянен показател сред-
но за общността.

Производителността на труда в бъл-
гарското селско стопанство също е сред 
последните пет страни в ЕС - около 5300 
евро, което е три пъти под средното за 
ЕС. По този показател след нас са Лат-
вия, Полша, Румъния и Хърватия. 

Най-добре платени са заетите в сел-
ското стопанство в Холандия, следвани 
от Белгия, Дания, Франция и Испания. 

Свиването на работната сила
в селското стопанство не е български фе-
номен, а общоевропейска тенденция. За 
последните 10 години според данни на 
„Евростат“ броят на заетите в секто-
ра е спаднал почти наполовина. На първо 
място, това се дължи на бързото намаля-
ване на малките семейни стопанства – са-
монаетият труд намалява с близо 60% за 
периода от 2007 до 2016 г. Факторите, 
които са помогнали за бързото разраства-
не на тази тенденция, са застаряването 
на населението в селските райони, миг-
рацията и не на последно място по важ-
ност - неспособността на тези стопан-
ства да генерират достатъчен пазарен до-
ход. В същото време с нарастване броя на 
средните и големите стопанства наети-
те при тях се увеличават макар и леко – 
със 7% за последните 10 години.

 Боряна Семкова

Университетските такси


Оказва се, че високите такси не 
са проблем, когато специалностите 
са перспективни. В Лесотехническия 
университет за „Ветеринарна меди-
цина“ годишната такса е 500 лева за 
редовно обучение, а в Стара Загора 
е 950 лева. И в двата университета не 
се предлага задочно обучение по та-
зи специалност. За „Агрономство“ в 
София таксата е 400 лева за редов-
но обучение, а за задочно – 200 ле-
ва. За същата специалност в Тракий-
ския университет студентите плащат 
по 700 лева и за редовно, и за задоч-
но обучение.
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Съществуват три основни усло-
вия за по-нататъшно развитие на би-
оикономиката като устойчива алтер-
натива на изкопаемите горива: устой-
чиви продукти със силен пазарен по-
тенциал, надеждна и достъпна дос-
тавка на устойчиво произведена би-
омаса и по-добра връзка между произ-
водителите на биомаса и преработва-
телната промишленост. Други важни 
фактори са избягването на конкурен-
цията с производството на храни и 
поддържането на биоразнообразието.

Демонстрационният проект на 
BBI „Отглеждане на модерни промиш-
лени култури върху трудни за обра-
ботване парцели за биорафинериите“ 
(GRACE) под ръководството на уни-
верситета „Хохенхайм“ в Щутгарт 
преследва тези цели, създавайки уника-
лен консорциум, съставен от универ-
ситети, селскостопански компании 
и промишлени предприятия. Това ще 
бъде постигнато чрез обмен на знания 
между тези групи наред с експеримен-
ти с нови сортове култури и с култи-
вация на площи, които например са 
били замърсени с тежки метали или са 
непривлекателни за производството 
на храни поради по-ниски добиви.

ЕС и индустриалната асоциация 
„Консорциум за биологични индус-
трии“ (BIC) подкрепят проекта с 

12,3 милиона евро чрез публично-част-
но партньорство в смесеното пред-
приятие „Биоиндустрия“ (BBI). Част-
ните партньори по проекта осигуря-
ват останалите 2,7 милиона евро.

Развитието на биоикономиката 
като алтернатива на зависимостта 
от изкопаеми горива е жизненоважно, 
за да се гарантира устойчив растеж, 
докато се води борба с климатичната 
промяна. В биоикономиката същест-
вуват редица ключови бариери. Пър-
во, липсва доверие от страна на фер-
мерите в крайните пазари на биомаса 
в отрасъла. В същото време промиш-
леността няма достъп до достатъч-
но биомаса с подходящо качество, за 
да развие производствените си вери-
ги в мащаб. Необходима е допълнител-
на бариера, за да се гарантира, че от-
глеждането на култури за производ-
ство на материали не се конкурира с 
изискванията за производство на хра-
ни, като се използват първокласни зе-
меделски земи.

Това е отправната точка на ев-
ропейския проект „Отглеждане на 
модерни промишлени култури вър-
ху трудни за обработване парцели за 
биорафинериите“ (GRACE) под ръко-
водството на университета „Хохен-
хайм“.

Двайсет и двама партньори по 

проекта от сферата на науката, сел-
ското стопанство и промишленос-
тта са си поставили за цел да насър-
чават сътрудничеството между про-
изводителите на биомаса и прерабо-
твателните предприятия в Европа, 
като създават вериги за създаване на 
стойност и правят производството 
на биомаса по-привлекателно за нови 
видове култури, иновативни методи 
на култивиране и при използването на 
бедни почви или замърсена земя.

Мискантус и коноп: тестване 
на нови сортове

Партньорите по проекта ще се 
съсредоточат върху две култури – 
Miscanthus (Слонска трева) и коноп. 
Многогодишната култура Miscanthus 
е с висока доходност и изисква малко 
селскостопански вложения. Доскоро 
културата беше засаждана чрез клони-
рани коренища, което доведе до висо-
ки разходи за засаждане и ограничи по-
тенциала за разширяване. Този проект 
ще използва новите семена, разработе-
ни от университетите „Вагенинген“ 
(Холандия) и „Аберистуит“ (Велико-
британия), за да намали разходите за 
създаване на нови насаждения. Проек-
тът ще тества седем нови сорта от 
всеки университет с помощта на ин-
дустриалните партньори Terravesta 

(Великобритания) и фирмата за произ-
водство на семена Vandinter Semo (Хо-
ландия). Целта е да се комерсиализират 
нови сортове с подобрено качество, 
които са толерантни към студа и за-
сушаването, изискват по-ниски разхо-
ди за засаждане и имат добиви, сравни-
ми със стандартния комерсиализиран 
сорт Miscanthus x giganteus.

Производство 
на биомаса за 

промишлеността 
- потенциал за 
използване на 

непривлекателни земи
Разновидности мискантус 

се тестват на 21 места в Ев-
ропа, а в 4 експеримента се из-
следва производството на ко-
ноп. Експериментите за кул-
тивиране се ръководят от 
учени от партньорите от 
университетите „Хохен-
хайм“, „Аберистуит“ и „Ваге-
нинген“, Националния инсти-
тут за селскостопански из-
следвания в Париж, универси-
тета Cattolica del Sacre Cuore в 
Piacenza и Аграрния факултет 
на Загребския университет.

Един от аспектите, които се из-
следват, е ефектът от култивиране-
то на мискантус върху биологичното 
разнообразие. Например трябва да га-
рантираме, че всяко преминаване към 
различни сортове семена няма да до-
веде до разпространение на слонската 
трева извън засадените площи и да я 
превърне в инвазивна.

Партньорите също така отглеж-
дат с мискантус върху земя, замърсена 
от тежки метали, включително земя, 
която преди е била използвана от теж-
ката индустрия. Партньорите ще из-
следват ефекта на тежките метали 
върху растенията, степента, до коя-
то те се поглъщат от растенията, и 
начините, по които замърсената би-
омаса може да бъде използвана и обра-
ботвана допълнително, без да предста-
влява риск за здравето.

Компаниите Terravesta (Великобри-

тания), Miscanthus Group (Холандия), 
GieBereitechnik KQhn (Германия) и 
Novabiom (Франция) допринасят със 
своя опит в производството и пре-
работката на мискантус, допълни-
телна информация се получава и от 
Miscanthus F.A.R.M (Австрия).

Култивацията на конопа се поема 
от италианските компании Ecohemp и 

Consorzio di Bonifica di Piacenza. Част 
от работата им ще бъде да се изслед-
ва едновременното развъждане на две-
те култури; съседните насаждения от 
коноп и мискантус ще позволят да се 
реализират ползите и от двете култу-
ри. В районите с ниска доходност на зе-
мята като Апенините конопът е осо-
бено печеливш вариант поради висо-
ки добиви от слама и семена, докато 
мискантусът като трайна култура на-
малява риска от ерозия и стабилизира 
почвата.

Подобряване на веригите за 
създаване на стойност

Основна цел на проекта е между 
партньорите да се изградят вериги за 
създаване на стойност на биомаса, за 
да се увеличи максимално използването 
на всяка част от културата. Партньо-
рите ще покажат редица примери при 
строителни и изолационни материали, 
химикали за производство на пластма-

си, биогорива, композитни материали, 
медицински/козметични приложения и 
биохербициди като заместител на гли-
фозат.

Фирмите CMF Greentech (Италия) 
и Mycoplast (Италия) например произ-
веждат панели за изграждане на мебели 
и жилищни сгради от мискантус и ко-
ноп. И двете компании работят също 

за замяна на лепила, изработени от 
полиуретан, с други материали.

Производството на лек бетон 
чрез вграждане на смлян Miscanthus 
създава прах на слонска трева като 
страничен продукт. В друго про-
мишлено приложение Miscanthus 
Group (Холандия) използва този 
прах в производството на хартия, 
за да увеличи в максимална степен 
използването на биомасата. Мис-
кантусът по тази част на проек-
та ще бъде отглеждан на сушата 
при летище Схипол в Амстердам, 
като по този начин ще се обработ-
ва сега неизползвана земя.

Друга компания, Gie & ereitechnik 
KQhn (Германия), ще разработи ме-
тоди за премахване на сърцевина-
та от растения. Сърцевината има 
отлични изолационни свойства и 

може да бъде преработвана в изолацио-
нен материал.

Развитието в биоикономиката 
предлага алтернативи на изкопаемите 
материали за горива и пластмаси. На-
пример учените от университета „Хо-
хенхайм“ вече успяха успешно да прео-
бразуват захарите от корени от ци-
кория в химикали HMF. Наред с друго-
то това химично вещество се използ-
ва и за производството на пластмасо-
ви бутилки. Партньори по проекта ка-
то университета „Хохенхайм“ и ком-
панията AVA Biochem извличат фенол, 
друг важен междинен продукт в про-
изводството на пластмаси, от поли-
мерния лигнин, който е страничен про-
дукт за преработка на биомасата, на-
пример в HMF.

Материалът е предоставен на „Агробизнесът“  
от Университета в Хохенхайм

Иновации в европейската 
биоикономика

Проект за 15 млн. евро оптимизира използването на мискантус и коноп

Развитието на биоикономиката като 
алтернатива на зависимостта от 

изкопаеми горива е жизненоважно, за да се 
гарантира устойчив растеж, докато се 

води борба с климатичната промяна. 
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Когато компаниите си взаимодействат в партньорство 
с фермерите, всички стават по-силни и успешни

На две внушителни демо 
платформи, организирани 

под наслов ЗАЕДНО В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, Еуралис 
Семена представи в гр. 
Кнежа и в с. Безводица 

пълното си портфолио 
в слънчоглед и царевица, 

сорго, както и сортове соя.

ЗАЕДНО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ЕС ГЕНЕРАЛИС CL, сред-
но ранен – Нов Clearfield хи-
брид. Интензивен хибрид с 

изключително висок и стаби-
лен добив, има потенциал да 

стане лидера в CL сегмента. Сред-
но ранен хибрид. Устойчив на високи 

раси синя китка A-G. Най- висока толерант-
ност към Пулсар от всички хибриди на ев-
ропейският пазар. Подходящ за абсолютно 
всички климатични и почвени условия в Бъл-
гария.

Еуралис представи и няколко Клиър-
фийлд плюс предложения, без аналог на 
пазара. Клиърфийлд плюс хибридите на 
Еуралис са с подобрена генетика към Пул-
сар Плюс, а едно от най-големите им пре-
димства е високата устойчивост на всич-
ки раси синя китка. Хибридите на Еуралис 
+ Пулсар плюс осигуряват двустранна защи-
та срещу Синята китка през цялата вегета-
ция, още по-добър контрол срещу плевели-
те, както и по-висока добивност на есен. Тези 
продукти демонстрират стабилно поведение 
и висок потенциал за добив.

Сред селекцията на Еуралис се откро-
яват ЕС ГЕНЕЗИС CLP, ЕС КАПРИС CLP, ЕС 
ДЖАНИС CLP и ЕС ЛОРИС CLP

Съвместно с БАСФ и КВС Агро България за Кнежа и БАСФ и Лебозол за Безводица Еура-
лис за втора поредна година събра земеделци от Централна Северна България, за да ви-
дят на полето уникалната генетика на френския кооператив. Събитията бяха организира-
ни със съдействието на Мото Пфое и Римекс Технолоджийс. 

Проектът ЗАЕДНО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО стартира преди година с основна цел да обедини 
под един знаменател партньорски агрокомпании, които да улеснят работата на земедел-
ските производители както на полето с качествени продукти, така и с адекватни агноно-
мически съвети. От Еуралис вярват, че когато се работи в разнороден екип и компаниите 
в бранша си взаимодействат активно в партньорство с фермерите, всички стават по-сил-
ни и успешни. Философията на компанията е, че заедно може да се намерят решения, с 
които да се увеличи в пъти производителността на стопанствата и заедно да се спомогне 
за развитието на замеделието в България до по-високо ниво.

Преди няколко месеца земеделският кооператив Еуралис навърши 80 години. 60 от 
тях са прекарани в развитие на семепрозиводството, което е едно от многото направле-
ния, с които компанията се занимава. Другите подразделения оперират в различни сфе-
ри – зеленчуци, винопрозиводство, отглеждане на добитък, патици за гъши дроб, гурме 
храни и други.

За толкова години на международния пазар компанията не прави компромис с качест-
вото, защото то е абсолютен приоритет. Движещата сила на Еуралис е иновацията, в която 

ежегодно се влагат огромни средства, за да се разгръща целият биотехнологичен ка-
паците на лабораториите с цел генетичният прогрес на хибридите. И като резултат 

Еуралис има една от най-развитите изследователски програми в Европа, ефек-
тът от която идва при земеделските производители под формата на силна и на-

дежна генетика при всички направления култури, които се предлагат.На двете 
платформи бяха представени основните акценти при 

В година, в която синята кит-
ка се превръща в сериозен 
проблем за земеделските про-
изводители, Еуралис предста-
ви хибриди, част от системата  
OR MASTER за устойчив конрол на па-
разита. Слънчогледовите хибриди от та-
зи система са генетично устойчиви на си-
ня китка до най-високи раси и решават този 
проблем още със закупуването на семената. 

Сред хибридите, които бяха демонстира-
ни на платформите, се отличават няколко от 
топ предложенията на фирмата:

ЕС БЕЛА, ранен, конвенционален OR >G 
– Конвенционално предложение, характе-
ризира се с ранен цъфтеж и с висока масле-
ност. Устойчив на всички познати раси синя 
китка, над G. Този хибрид е нисък, не поляга 
и образува големи и добре наляти пити. 

ЕС ТЕРАМИС CL, средно ранен, A-F – Аб-
солютен първенец в групата си по ранозре-
лост и по добив в цялата страна. Ниско рас-
тение, устойчиво на полягане. 

При царевицата Еуралис продължа-
ва да развива ексклузивната генетика 
Tropical Dent Хибридите, които са пред-
ставители на тази технология, са резултат 
от силен хетерозис, който подобрява до-
бива, стабилността на хибридите, както и 
бързото отдаване на влага.

Успоредно с Tropical Dent, Еуралис 
предлага в портфолиото си хибриди, кой-
то са част от програма Roots Power. Тази 
система идентифицира и селектира хи-
бриди, които се отличават с мощна, дъл-
га и плътна коренова система, благода-
рение на която хибридите успяват да 
абсорбират наличната влага и хранител-
ни вещества от по-дълбоките почвени 
слоеве.

Някои от хибридите в портфолиото на 
Еуралис съчетават в себе си и двете тех-
нологии – Roots Power и Tropical Dent. То-
ва дава гаранция за по-голяма сигурност, 
дори и при суша, както и по-високи доби-
ви в края на вегетацията.

След царевичните хибриди на плат-
формите се откроиха: 

ЕС ФАРАДИ, ФАО 340 – Нов хибрид 
от генетиката Тропикал дент. Много бърз 
начален старт. Подходях за интензивно и 
средноинтензивно отглеждане. Характе-
ризира се с по-малките на размер кочани, 
което налага сеитба с по-голяма гъстота. 
Характерна сухоустойчивост

ЕС МИЛОРД, ФАО 380 – друг нов хи-
брид от новата генетика, съдържа в се-

бе си и двете технологии - Roots Power и 
Tropical Dent. Милорд е хибридът с най-
добър фитосанитарен профил. Има въз-
можност да се използва и като силажна 
царевица.

ЕС МЕТОД, ФАО 380 – топ хибирда с 
много висока маса на 1000 семана. Зърна-
та му са едри, подходящи за гушене на па-
тици. Хибридът е пластичен и от Еуралис 
го препоръчват за всички региони и по-
чвено-климатични условия. 

ЕС ДИМЕНШЪН, ФАО 380 – Нов хи-
брид от генетиката TD. Много висок до-
бивен потенциал и бърз начален старт. 
Пластичен хибрид, подходящ за цяла Се-
верна България.

ЕС КОРТЕС, ФАО 420 – представител 
на TD технология, стабилен и високодо-
бивен хибрид, както при сухи, така при 
нормални условия.

ЕС ЛАГУН, ФАО 490 – хибрид от нова, 
подобрена генетика, който съдържа в се-
бе си и двете технологии - Roots Power и 
Tropical Dent. Изключително сухоустой-
чив хибрид, с много силен агрономичен 
профил. Има тежки зърна с висока маса 
на 1000 семена, което обуслава и добрия 
добив.

СЛЪНЧОГЛЕД
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Еуралис Семена България и БАСФ ЕООД представиха 
съвместно в Кнежа  внушителна демо платформа под на-
слов „Заедно в земеделието“. Земеделците от региона ви-
дяха новите хибриди и растителнозащитни технологии в 
слънчоглед, царевица и соя.  

Огромен интерес предизвикаха Клиърфийлд Плюс хибри-
дите слънчоглед както и приложената растителнозащит-
на технология за борба с плевелите. Защо? Не само защото 



Клиърфийлд Плюс е новата крачка и 
бъдещето в слънчогледопроизводството, 


но и заради безспорното доказателство на тези парцел-

ки защо Пулсар Плюс е необходим, когато искаме рентабил-
ност в нашите полета!

Тук на фокус попадна синята китка - този опасен пара-
зит, превърнал се в бич през последните години, който е в 
състояние да редуцира добива с до 50%.

След сеитба преди поникване слънчогледът е бил трети-

ран със Стомп Аква – с отлична ефикасност срещу едного-
дишните широколистни и някои житни плевели. Така е да-
ден много добър старт на слънчогледа благодарение на спе-
циалната формулация с микрокапсули на Стомп Аква. 

Поради редица обстоятелства опитните парцелки не 
са били третирани с Пулсар Плюс... За съжаление този про-
пуск води до сериозни загуби в добива, защото всички земе-
делци видяха и коментираха как синята китка сериозно е 
компрометирала добива. 

В царевицата за поредна година се показа безупречният 
контрол на комбинацията Келвин и Камбио и още веднъж 
затвърди името си Рекорд. Това е доказано ефективно ре-
шение за пълен контрол срещу житни и широколистни пле-
вели само с едно третиране.

Фермерите видяха, че грижите за соята започват от са-
мото начало с третиране на семената с новия инокулант 
на БАСФ Хай Стик. Благодарение на него атмосферният 
азот се усвоява от културата. През вегетацията с помо-
щта на Стомп Аква и Корум соята разгърна своя потен-
циал в среда чиста от плевели.

ЗАЕДНО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Лебозол България с уникална 
комбинация от торове 

БАСФ: Крачка напред в 
растителната защита

Еталонът в листното хранене Ле-
бозол България отново впечатли земе-
делските производители, този път на 
мащабната демо платформа „Заедно в 
земеделието“. В партньорство с Еура-
лис Семена България и БАСФ, фирмата 
представи в с. Безводица, област До-
брич, новостите в листното торене 
при сорго, царевица и слънчоглед.

Технологията, приложена от фирма-
та, обхваща целия процес на развитие 
на културите - от грижа за семената с 
Тотал Кер(2-3 л/тон посевен матери-
ал) до влагане на топ продукта на Ле-
бозол – Аминозол(100 мл/дка) с първо-
то хербицидно пръскане, и последва-
що обгрижване на културите с много-
компонентните торове Микс за царе-
вица(300 мл/дка), Микс за рапица и слън-
чоглед (300 мл/дка) и Квадро С (150 мл/
дка), съдържащи всички необходими 
микро- и макроелементи. 

Последните са приложени във фаза 
6-8 лист от развитието на растения-
та, а резултатът е повече от впечат-
ляващ - залагане на добър добив и от-
лично озърняване на кочана при царе-
вицата, равномерен цъфтеж и узряване 

при слънчогледа,  адаптация към клима-
тичните стресове и леко преодоляване 
на конкуренцията с плевелите при сор-
гото.

Подхранването на полетата с Ами-
нозол, съдържащ над 20 различни амино-
киселини и пептиди, е помогнало на рас-
тенията успешно да се справят с всич-
ки периоди на неблагоприятни метео-
рологични условия, стресът е сведен до 
минимум, а от мероприятията по рас-
тителна защита е изведен максимален 
ефект.

„Отлично представяне имат торо-
вете Лебозол в Добричка област и мно-
го стопани разчитат на тях при реша-
ването на проблемните ситуации на 
полето, причинени от високите тем-
ператури и сушата“, коментира упра-
вителят на компанията Хусейн Ахриев. 

Високата усвояемост, голямата хра-
нителна стойност на торовете Лебо-
зол® и тяхната богата гама от над 50 
продукта са причина все повече земедел-
ски производители да търсят благот-
ворния ефект от тяхната употреба.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

ЗАЕДНО В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Римекс   Технолоджийс представи 
пред стотина земеделски производите-
ли от Северозапада нови технологии и 
съвременна селскостопанска техника, 
които осигуряват иновационни обработ-
ки на почвата и спомагат за постигане на 
по-високи добиви. На демо платформата 
„Заедно в земеделието“, чийто домакин 
беше Борислав Горанов от Кнежа, фер-
мерите видяха изключителните машини 
на Bednar. Ето какво споделя Владимир 
Христов от фирма Агро Цар Петрово в 
края на демонстрацията, която впечатли 
не само него, а и колегите му. 

Видяхме в действие високотехноло-
гичен инвентар на Bednar, който гаран-
тира голяма производителност и иконо-
мии на всичко – на торове и семена, на 
препарати и гориво, на време и пари ес-
тествено. 

Например дисковата 
брана е много стабилна, 
с голяма работна ширина 
и може да действа с висо-
ка скорост. Не е за прене-
брегване и работната ú 
дълбочина, която позво-
лява да се смесят по-голя-
мо количество растителни 
остатъци. Дисковата бра-
на впечатлява с много до-
брите си параметри, пояс-
нява той.

Фирма Агро Цар Петро-
во стопанисва около 
40  000 дка земя във Ви-
динско. От около две го-
дини работи с техниката 
на Bednar. Използва мно-
го произведен от чешкото 
дружество инвентар. Из-
ключително доволни са от 
продълбочителите - наве-
сен и прикачен, и от окоп-

ния култиватор. Bednar Terraland се спра-
вя добре със заблатени и преовлажнени 
терени. С негова помощ от дружеството 
решили голям проблем. Впечатлени са от 
възможностите на сеялката. Тя се справя 
добре и в по-влажни условия. 

Сеялката, комбинирана с дискова об-
работка на почвата, дава възможност за 
засяването на различни видове култу-
ри не само при общоприетите, но и при 
технологиите за минимална обработка 
на земята. Работи и в екстремни усло-
вия. Ограничава плевелите, унищожава 
вредителите. Гарантира качествена се-
итба дори в много сухо време благода-
рение на големия натиск на изсяващите 
дискове. 

Продълбочителите осигуряват евти-
на, бърза и качествена обработка на ни-

вите на различни дълбочини. Напълно 
безопасни са, защото са осигурени хи-
дравлично. Притежават и система за бър-
за смяна, което означава, че при евенту-
ална авария един орган много лесно мо-
же да бъде махнат, а на негово място да 
се постави нов. Окопният култиватор е 
еднакво добър в много култури - царе-

вица, слънчоглед, захарно цвекло и дру-
ги. С него може да се обработват и ви-
соки растения. Той осигурява възмож-
ност за наторяване с течен тор. Оборуд-
ван е с прецизно оптично самонасоч-
ване.  При него не е нужен автопилот, 
има собствен компютър, два дисплея. 
Христов е категоричен, че Bednar пред-
лага нова и много съвременна техноло-
гия. Всеки инвентар е разработен така, че 
максимално лесно да се агрегатира към 
машината. Освен това не затруднява по 
никакъв начин механизатора. Всяка на-
стройка може да се направи от кабината. 

Това в пълна сила важи за окопния 
култиватор, който е възможно най-про-
изводителният. Необходимите корекции 
се извършват директно от оператора. 
Така се осигурява и по-голяма скорост 

– стигал съм до 15-20 километра в час в 
зависимост от терена и не съм отсичал 
растения, добавя фермерът. 

Владимир Христов е напълно убеден, 
че произведените от Bednar селскосто-
пански машини са много издръжливи и 
качествени. Отговарят на реалните нуж-
ди на фермерите. 

Рапицата е изключително взискателна към подготовката на 
почвата преди сеитба. С едно минаване Bednar Fenix успява да об-
работи почвата на необходимата дълбочина, миксирайки я с рас-
тителните остатъци. Дълбочината на работа е до 35 см, кар-
бидните длета предлагат по-голяма издръжливост в екстремни 
условия. Валяците в задната част на машината могат да се избе-
рат за всякакъв тип почви. 

Със своите осем зони на работа предсеитбеният култива-
тор Swifter обработва полето дори и при еднократно минава-
не. Три вида работни органи, разнообразие от избор на валяци - 
всичко това се предлага на клиента, за да подбере най-подходящия 
за него комплект. 

Omega OO 6000 е пневматична сеялка с дискови ботуши, кои-
то с натиск до 130 кг осигуряват залагане на семената на необ-
ходимата дълбочина дори и при трудни условия на работа. Голе-
мият бункер от 4000 л съкращава интервалите за зареждане до 
минимум. Паралелограмната система на окачване на притъпква-
щите колела, независима от сеещите дискове, е още едно от не-
щата, които отличават тази сеялка от конкурентните моде-
ли. С нея се постига постоянна работна дълбочина, независимо 
от релефа на полето. Сеещият апарат е с електрическо задвиж-
ване, лесно достъпен и опростен, като в същото време е надеж-
ден и лесен за поддръжка. Калибривката на сеитбената норма е 

в няколко лесни стъпки, мерителната тръба е изнесена в задния 
край на машината, а не както при повечето конкурентни модели 
- на трудно достъпно място. 

Постоянно растящите цени на торовете, несигурните кли-
матични условия и нуждата от по-високи добиви доведоха до 
нуждата за използване на по-прецизни системи за торене. Така-
ва е и Ferti-box. Едни от най-важните за добива химични елемен-
ти - фосфор и калий, са практически фиксирани в почвата - там 
където се поставят, там остават. Затова вече не е достатъч-
но само да спазваме торовата норма, нужно е и да положим тора 
на необходимата дълбочина в зоната на коренообитаемия слой. 
Тройно разделеният кош, всеки от които има дозиращ апарат, 
заедно с интелигентната система за управление посредством 
Isobus я правят незаменима машина във всяко стопанство. 

В рамките на платформата „Заедно в земеделието“ показахме 
на фермерите още няколко интересни машини. Продълбочители, 
тежки и леки дискови брани, мулчерите за почистване на пасища 
и стърнища. Отскоро фирма Римекс Технолоджийс е представи-
тел на две фирми с традиции в производството на земеделски 
машини. Италианският производител ER.MO е еталон в произ-
водството на плугове за работа в екстремни условия. 

Английският производител на пръскачки Farmgem е добре по-
знат на европейските фермери. Едно вече наложило се конструк-
тивно решение - шарнирният теглич за следване на дирите на 
трактора от гумите на пръскачката, е изобретено именно от 
Farmgem. Разнообразието от модели покрива всички сегменти на 
растениевъдството. Три- и петгодишните гаранции, които пре-
доставя производителят, са още едно доказателство за надежд-
ността на машините. 

Всяко съвременно стопанство се нуждае от надежден теле-
скопичен товарач. Затова ние предлагаме на българския пазар 
именно Merlo. На пазара на телескопични товарачи няма по-сигур-
на машина. Системите на безопасност са безкомпромисни. Все-
ки, който е имал досег до такава машина, сравнява управление-
то ú с продължението на ръката. Плавност на движенията, мо-
щен и в същия момент икономичен и отговарящ на последните 
екологични изисквания двигател, комфортна и осигуряваща до-
бра видимост кабина, това са все черти на товарачите Merlo.

ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТКОВ, РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС:

Предлагаме професионални решения 
за всякакъв вид производство

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ, ФИРМА АГРО ЦАР ПЕТРОВО:

Машините на Bednar са уникални

инж. Пламен Петков

> Машините, които Римекс Техноло-
джийс презентира на платформа-

та Заедно в земеделието, са част от 
портфолиото на компанията , сред 
тях са брандовете на Bednar, ER.MO, 
FarmGEM и Merlo.
„На основното демо поле показахме 
три от машините на Bednar - Fenix, 
Swifter и Omega, като необходимата 
линия за подготовка и сеитба на ра-
пица. Стърнищният култиватор от 
серията Fenix съчетава отлична ра-
бота дори и при тежки условия и, как-
то повечето машини на Bednar, дава 
възможност за съчетаване със систе-
мата за прецизно торене Ferti – box“.

Владимир Христов

Видяхме в действие високотехнологичен инвентар на Bednar, който 
гарантира голяма производителност и икономии на всичко – на 

торове и семена, на препарати и гориво, на време и пари.  
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В разгара на сезона реколтата от кай-
сии и праскови превишава обемите от 
последните няколко години. Значителна 
част от ябълковите градини обаче са да-
ли съвсем малко плодове, което се дължи 
на лошите климатични условия от ми-
налата година. До средата на юли рекол-
тата от костилковите плодове е мно-
го силна, от черешите, които вече са об-
рани, също е била добра. Това показват 
обобщените данни на Съюза на дунав-
ските овощари.

Тазгодишните градушки
през май и юли на отделни места в Цен-
трална и Североизточна България са на-
несли огромни щети, оплакват се сел-
скостопански производители, които 
ще подадат заявления за обезщетения 
от Фонд „Земеделие“, тъй като на мно-
го от тях градините са пропаднали 100 
процента. Парите обаче те ще получат 
в средата на следващата година и още 
отсега се чудят как ще оцелеят до след-
ващия сезон.

Източници от Министерството 
на земеделието, храните и горите (МЗ-
ХГ) не дават много надежди за добри 
компенсации, тъй като тази година има 
твърде много пропаднали площи не са-
мо при овощарите, но и при зърнопро-
изводителите, както и при зеленчукоп-
роизводителите, а бюджетът е ограни-
чен. Най-вероятно сумата, която ще по-
лучат като обезщетение, ще е доста по-
малка от определената за компенсиране 
на пропаднали площи от природни бед-
ствия за миналата стопанска година, 
когато бяха определени общо за компен-
сации 2,1 млн. лева за стопанската 2016 
година (виж карето). 

Преди месец министърът на земеде-

лието Румен Порожанов предупреди, че 
земеделците, които не са застраховали 
земите си, получават само 50% от по-
лагащата се компенсация. Данните от 
края на юли на МЗХГ показват, че по-
страдалите от градушки площи са 118 
хил. дка, като най-голяма част от тях 
са били засети с пшеница и слънчоглед.



Въпреки дъждовете и 
градушките в края на пролетта 

и началото на лятото 
земеделските производители 

в България се радват на по-
високи добиви от по-малко 
площи, засадени с плодове, 

зеленчуци и зърнени култури.



Износът
През първите четири месеца на 2017 

г. от страната са изнесени 11,7 хил. то-

на пресни зеленчуци, или 32% повече 
спрямо същия период на 2016 г., сочат 
данните на МЗХГ. При пресните плодо-
ве има общ спад с 15,4%, като за периода 
януари - април са изнесени 8,7 хил. тона 
пресни плодове. Това ще бъде компенси-
рано през летните месеци, когато е пи-
кът на износа на български плодове.

Въпреки това в сравнение с първите 
четири месеца на 2016 г. износът на дю-
ли, грозде, ягоди, сливи, круши и ябълки 
намалява от 24,2% до 76,7% при ябълки-
те. От друга страна, износът на пъпе-
ши, боровинки и кайсии нараства некол-
кократно на годишна база, съответно 
до 9,9 тона, 16,5 тона и 91,9 тона, а то-
зи на черупкови плодове нараства значи-
телно - с 43,3%. 

Сред основните зеленчуци значите-
лен ръст на годишна база се наблюдава 
при износа на пиперки, зеле, тикви, до-
мати, картофи и патладжани – от бли-
зо два пъти при пипера до близо четири 
пъти при патладжана.

Износът на лук нараства с 40,2%, в 
същото време обаче експортът на че-

Таблица 1. Цени на едро на плодове и зеленчуци (лв./кг)
Вид плод/зеленчук 11-15.07.2016 10-14.07.2017 Разлика
Череши 3,18 2,30 -38,26%
Ябълки 1,04 1,56 33,43%
Праскови 1,30 1,23 -0,54%
Кайсии 1,77 1,29 -27,22%
Картофи 0,61 0,76 12,45%
Домати оранжерийни 1,19 1,47 23,52%
Домати открити площи 1,67 1,82 8,98%
Краставици оранжерийни 1,20 1,47 8,37%
Пипер зелен 1,20 1,67 28,25%
Тиквички 0,81 0,73 -10,95%
Моркови 0,75 0,85 13,33%
Източник: ДКСБТ

сън, краставици, гъби и моркови спада с 
между 9,6% и 83,2% спрямо същия пери-
од на 2016 г., като най-значителен спад е 
налице при морковите.

На какви цени се търгуват 
плодовете и зеленчуците

Обобщените и съпоставителните 
данни от Държавната агенция за сто-
ковите борси и тържищата (ДАСБТ) 
показват, че цените на едро на повече-
то плодове и зеленчуци към края на юли 

през настоящата година са по-високи 
спрямо същото време на миналата го-
дина (виж таблица 1).

Прави впечатление, че цените на ед-
ро на оранжерийните домати, зеления 
пипер, морковите, картофите и ябъл-
ките са поскъпнали значително – дву-
цифрен ръст между 12,45% и 33,43% на 
годишна база. Това потвърждава очаква-
нията на много от земеделските про-
изводители да получат по-добри дохо-
ди от по-малки добиви заради природ-
ните бедствия от пролетта и начало-
то на лятото.

Цените на едро на оранжерийни до-
мати, ябълки и картофи са с между 16% 
и 35,1% над нивата от преди една го-
дина. При предлагането на череши на 
тържищата се отчита поевтиняване с 
12,3% на годишна база. От друга стра-
на, заради по-големите добиви при цени-
те на плодовете се забелязва спад – при 
череши на тържищата се отчита поев-
тиняване с 38,26% на годишна база, на 
кайсиите – с 27,22%, и на прасковите – 

значително по-малко, само с 0,54%.

Годината ще е на слънчогледа 
и царевицата

При зърнените култури предвари-
телните данни показват, че 2017 ще е 
годината на слънчогледа и царевицата, 
тъй като се очакват рекордни добиви 
от двете култури, докато при пшени-
цата и ечемика ще има лек спад.

Според прогнозите на МЗХГ през 
тази есен ще бъдат прибрани 2.09 млн. 

тона слънчоглед, което е повишение с 
15.7% на годишна база и е най-високото 
ниво от 1993 г. насам. Тазгодишната ре-
колта от слънчоглед ще бъде малко по-
вече от отчетената през 2014 г., кога-
то са прибрани 2.01 тона.

При царевицата също се очакват до-
бри резултати, до общо 2.78 млн. тона. 
Това представлява ръст от над 25% на 

годишна база спрямо предходната, 2016, 
година. Както и при повечето плодове 
и зеленчуци, така и при зърнените кул-
тури се очертават значително по-висо-
ки добиви от по-малки площи. 

Едва ли обаче ще бъдат постигна-
ти рекорди като през миналата 2016 г. 
Особено при пшеницата очакванията 
за тази година са по-слаби. Прогнозите 
са през това лято в страната да бъдат 
прибрани 5.28 млн. тона пшеница, кое-
то е спад с 6.4% на годишна база. Тряб-
ва да се отбележи, че добивите са малко 
по-добри от миналогодишните, тъй ка-
то засетите площи са с почти 7% по-
малко. Очакванията на зърнопроизводи-
телите са за около 10% по-високи доби-
ви от пшеница заради хубавото време 
през юли.

Годината няма да е много добра за ече-
мика. Засетите площи от тази зърне-
на култура 

са значително по-малко спрямо пре-
дходната година. Трудности има и при 
рапицата, където се очаква общо про-
изводство от 474 хил. тона, или с 6.6% 
по-ниско ниво спрямо предходната го-
дина.

В края на юли износът на зърнени кул-

тури е много слаб, тъй като все още не 
е прибрана тазгодишната реколта. Спо-
ред оперативния анализ на МЗХГ общо 
за периода 01.09.2016 г. – 16.07.2017 г. 
износът на царевица и слънчоглед през 
Пристанище Варна е по-малко съот-
ветно с 65,6% и 41,4% на годишна база. 
През посочения период се изнася предим-
но миналогодишна реколта. 

РЕКОЛТАТА

Добивите и износът се увеличават
Селскостопанската 2017 година се очертава да бъде много добра за българските земеделски 

производители. Предварителните статистически данни за производството и износа на 
плодове, зеленчуци и зърно показват, че реколтата и експортът се увеличават, с изключение 

на пшеницата и слънчогледа, които към края на юли все още не са прибрани от полето. 

 КАКВИ КОМПЕНСАЦИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ЗА ЩЕТИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Държавен фонд „Земеделие“ разпределя финансов ресурс от 2,1 млн. лева по 
Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопа-
ни в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, 
настъпили през 2016 г. На подпомагане подлежат стопани, които притежават 
констативни протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури за 
стопанската 2016 г. в резултат на неблагоприятни климатични условия - измръз-
ване, осланяване, наводнение, преовлажняване, градушка и суша.
С държавната помощ се компенсират до 80% от действителните разходи за от-
глеждане на плодове, зеленчуци, царевица за зърно и за силаж, грах за зърно и 
едногодишни бобови култури, памук и други култури през изминалата стопанска 
година. Обезщетението за зърнени, фуражни и технически култури е 50%, а за 
зимна маслодайна рапица - 30%.
Заявленията по схемата се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 
17 юли до 11 август 2017 г., а определените средства се изплащат до 15 септем-
ври 2017 г.
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Новият DURON™
следващо поколение в защитата на Вашата техника

Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България    
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,

тел. 02/978 4142; 02/978 5334; факс: 02/978 8256, e-mail: office@lubrifilt.bg

www.lubrifilt.bg

API CK-4/SN • ACEA E6 E7 E9 • Cummins CES 20086 • VOLVO VDS 4.5 • Mercedes-Benz 228.51 228.31 • MAN 3575 3275-1 3477
С одобрения по

За поредна година 
авторитетният конкурс 

„Най-добра българска фирма 
на годината“ ще отличи най-

успешните български компании. 

Инициатор на проекта е Fibank 
(Първа инвестиционна банка), а ми-
сията на конкурса е да фокусира об-
щественото внимание върху приме-
рите за устойчив бизнес, откроявай-
ки добрите бизнес идеи и практики. 
Конкурсът цели да стимулира разви-
тието на българското предприемаче-
ство и да мотивира фирмите да бъ-
дат още по – конкурентоспособни и 
иновативни.

 Във фокуса на журито ще бъдат 
компаниите, които показват възмож-
ности за справяне в конкурентна сре-
да, потенциал за навлизане на нови па-
зари, устойчиво развитие и инова-
тивност. В конкурса могат да участ-
ват фирми, които имат български ка-
питал, български мениджмънт и пред-
ставляват български бранд – и три-
те условия са задължителни за канди-
датите.

Членове на журито са водещи имена 
от бизнеса и медийните среди у нас: Ва-
сил Христов – изпълнителен директор 
на Fibank, Венелина Гочева – собстве-
ник и управител на Медийна група Бъл-
гария, Лъчезар Богданов – управляващ 
партньор в „Индъстри уоч“, финан-
систът Емил Хърсев, социологът Кън-
чо Стойчев, президент на световната 
Gallup International Association, и главни-
ят редактор на сп. „Forbes“ – България, 
Йордан Матеев.

Категориите, в които ще се със-
тезават компаниите, са: микро- и мал-

КОНКУРС

Най-добра българска фирма

ка фирма, средна и голяма фирма, как-
то и стартиращ бизнес. Освен тях, 
както всяка година, ще бъде присъде-
на и специална награда на публиката, 
която ще трябва да избере своя фаво-
рит между включилите се в конкурса.

Фирмите, които желаят да се вклю-
чат в надпреварата, е необходимо 
да попълнят кратък електронен въ-
просник, който може да бъде наме-
рен на сайта на конкурса –  
http://naidobrafirma.bg/Questionnaire. 
Заявки за участие ще се приемат до 
15 октомври.
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Серията трактори Puma на Case IH, задвижвани от 6.7-литровия двигател N67 
на компанията производител FPT Industrial, изваждат на показ значителни 
актуализации през тази година, редица допълнения и подобрени функции, 
целящи да увеличат производителността и комфорта на оператора. 

Всички тези новости напълно отговарят на съвременните изисквания за вред-
ни емисии, Stage IV, като използват системата за селективна каталитична редукция 
Hi-eSCR.

От Puma 185 Multicontroller до Puma 240 CVX всички модели вече ще разполагат 
с подобренията в окачването на предния мост. Системата от два хидроакумулатора 
дава значителен комфорт на оператора, особено при промяната в натоварването 
на предния и задния мост. Сега, когато от тракторите все повече се изисква да из-
вършват дейности при по-високи скорости, за да спазят зададените кратки сроко-
ве, тези промени в окачването подобряват условията на оператора и стабилността 
на машината както при работа на полето, така и при движение по пътищата. Съще-
временно максимално допустимото тегло на машината е увеличено от 13 000 кг до 
13 650 кг при моделите Puma Multicontroller и до 14 000 кг при тракторите Puma 
CVX, което подобрява капацитета на машината на пътя.

Моделите Puma 185 Multicontroller до Puma 240 CVX вече могат да бъдат обо-
рудвани и със система за Адаптивен контрол на волана (ASC). Тази система за упра-
вление позволява да се променя съотношението между направените обороти на 
волана и ъгъла на завиване на предните колела, според нуждите на водача. Чрез 
AFS терминала на трактора, операторът може да избере желаното съотношение от 
три предварително зададени опции или персонализирана настройка.

Друга новост при моделите Puma е функцията на волана, наречена Reactive 
Steering. Благодарение на подобренията по предния мост, които включват и нови 
датчици за следене ъгъла на предните колела, се постига по-бърза реакция и по-
качествено самоцентриране на кормилната система на Puma.

Тракторите Puma Multicontroller и Puma CVX с ISOBUS class III позволяват също 
и двупосочно предаване на данни между трактора и всички съвместими прикач-
ни инвентари. Това не само дава възможност да се контролират функциите на при-
качната техника чрез AFS 700, но също така позволява и подаването на обратна 
информация, която да послужи за коригиране на настройките на трактора, като 
скорост например, което би довело до оптимална производителност при балира-
не. Системата Class III също така позволява на балиращото устройство да насочва 
движението на трактора по дължината на откоса, за да осигури равномерно пое-
мане на количество материал и идеално оформена бала.

C A S E  I H  A G R I T E C H N I C A  P R E V I E W Н А  Ж И В О  О Т  П О Л Е Т О  В  С Л О В А К И Я

Интелигентното земеделие наб ира скорост

Тракторите Maxxum с нова осемстепенна 
полуавтоматична трансмисия 

Серия Puma с редица 
новости тази годинaБратислава – София

В края на юли Case IH организира за европейски журналисти традиционното си представяне на последните 
новости при тракторите, които фермерите от цял свят ще видят на Агритехника 2017 в Хановер. Гвоздеят 
на събитието, което се състоя край Братислава, беше номинираният за Трактор на годината Quadtrac CVX с ва-
рио трансмисия. Пред колеги от България, Хърватия, Румъния, Сърбия, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Есто-
ния, Швеция, Дания, Ирландия, Латвия и Великобритания организаторите представиха 175-годишната светов-
на компания Case IH и показаха върхови постижения в агротехниката.

Всички новости при тракторите Case IH не случайно бяха демонстрирани на полето на FirstFarms. FirstFarms 
е акционерно дружество, което инвестира в селското стопанство и земя в Източна Европа. Компанията заку-
пува и модернизира земеделски компании и земя, за да оптимизира работата им, така че бъдещото производство 
на селскостопанска продукция да бъде конкурентоспособно по отношение на цена и качество. FirstFarms има бази 
в Словакия, Румъния и Унгария и затова най-голям беше интересът на колегите от тези страни. 

Подобрения при окачването на предния мост от Puma 185 
Multicontroller до Puma 240 CVX / Подобрена реакция на управлението 
/ Адаптивен контрол на волана от Puma 185 Multicontroller до Puma 

240 CVX / Увеличено максимално допустимо тегло на машината 
/ ISOBUS Class III за по-добър контрол на прикачния инвентар

тична трансмисия при стандартните моде-
ли Maxxum е преименувана на ActiveDrive 
4. С 16 предни и 16 задни скорости, тран-
смисията предлага максимална скорост на 
движение 40 км/ч.

Трансмисията Case IH CVXDrive е тре-
тата опция, която се предлага при сери-
ята Maxxum и може да бъде приложена 
при модели с мощност от 116 до 145 к.с. 
CVXDrive осигурява безстепенно задвижва-
не до 50 км/ч и възможност за програмира-
не на работна скорост при фиксирани обо-
роти на ДВГ, за да се постигне максимална 
ефективност.

В серията Maxxum влиза и новият пър-
вокласен шестцилиндров модел Maxxum 
150 CVX със 175 к.с. (максимална мощност). 
Също като шестцилиндровия Maxxum 150 
Multicontroller, Maxxum 150 CVX ще бъде 
напълно достъпен за продажба от третото 
тримесечие на 2018 г. С този трактор Case 
IH предлага най-лекия и най-малък вари-
ант досега в индустрията с шестцилиндро-
ви двигатели с такава мощност. Тракторите 
Maxxum се задвижват от 4.5-литрови чети-
рицилиндрови и 6.7-литрови шестцилин-
дрови двигатели с турбокомпресори, про-
изведени от компанията FPT Industrial. Те 
напълно отговарят на последните изиск-
вания за вредни емисии, Етап IV final, като 

използват системата за 
селективна катали-

тична редукция на 
Hi-eSCR.

С пускането на ActiveDrive 8 на паза-
ра сега тракторите Case IH Maxxum вече 
се предлагат с нова осемстепенна полу-
автоматична трансмисия. ActiveDrive 8 
грандиозно се присъедини към пред-
лаганите досега варианти на Maxxum с 
четиристепенна полуавтоматична тран-
смисия и трансмисия с променливо пре-
давателно число (CVT), които от своя 
страна пък бяха преименувани съответ-
но на ActiveDrive 4 и CVXDrive.

Предлаганата при моделите Maxxum 
Multicontroller трансмисия ActiveDrive 
8 осигурява общо 24 скорости за дви-
жение както напред, така и назад. Тран-
смисията включва редица функции, 
предназначени да направят трактора 
по-ефективен, а водача - по-спокоен.

Диапазон 1 е специално създаден за 
работа при по-тежки условия и обхваща 
работна скорост до 10,2 км/ч. За специ-
ални приложения, изискващи много ни-
ска постъпателна скорост, като напри-
мер засаждане на зеленчуци, ActiveDrive 
8 се предлага и функция Creeper (пълзя-
щи предавки). Основният диапазон 2 по-
крива почти 90% от всички нужди за 
работа на полето, тревните площи и 
товарни дейности, позволявайки на 
трактора да работи при максимал-
но натоварване без спадове във 
въртящия момент от 1,6-18,1 
км/ч. За движение по пъ-
тищата трансмисията 

е проектирана да стартира от диапазон 
3q в комбинация с оптималната функция 
skip-shift бързо достига желаната по-
стъпателна скорост. Функцията за авто-
матична смяна на предавките позволя-
ва тракторът да може да бъде настроен 
автоматично, да преминава през серия 
от осем предавки при работа в полето 
и през всичките 16 предавки в горните 
два диапазона, когато е на пътя. Педа-
лът за крачна газ е снабден с kick-down 
функция за изключване на автоматична-
та смяна на предавките за преминаване 
на по-долни предавки и по-бързо уско-
рение при нужда.

От експлоатационна гледна точка пе-
далът на съединителя не е необходим, 
което означава, че тази трансмисия е 
подходяща за работа с високи натовар-
вания, където е важна инерцията, като 
например при култивиране, косене или 
сеитба и т.н. Power Shuttle-a осигурява 
смяна на посоката без загуба на мощ-
ност или сцепление, а функцията brake 

to clutch позволява спиране без използ-
ване на съединител, увеличавайки без-
опасността на кръстовищата, или при 
дейности като събиране на бали с то-
варач. И двете функции могат да бъдат 
конфигурирани за по-бърза или по-бав-
на реакция в зависимост от съответната 
нужда.

Моделите Maxxum Multicontroller по-
добряват производителността на трак-
тора и на оператора благодарение на 
уникалния Multicontroller (мултифунк-
ционален джойстик), който прави мно-
жество работни функции леснодостъпни 
за водача. Всичко е на една ръка раз-
стояние – от пълния контрол на тран-
смисията и Power Shuttle до управление-
то на оборотите на двигателя и работата 
с електронните дистанционни клапани. 
Тези трактори вече могат да бъдат с ме-
ханични или с електронни дистанцион-
ни клапани.

Заедно с пускането на ActiveDrive 8 
доказаната четиристепенна полуавтома-
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Марката, представила първия в све-
та съчленен верижен трактор, сега пуска в 
производство и първите машини на пазара 
от този тип с варио трансмисия (CVT), като 
идеята е предимства като подобрената го-
ривна ефективност, лекота при работа и на-
малена умора на оператора да бъдат вне-
дрени във високомощностните трактори.

Новост за 2017 г. са трите модела Case 
IH Quadtrac CVX, които ще допълнят насто-
ящата серия от пет модела с вече устано-
вена стандартна fullpowershift трансмисия. 
Новата трансмисия CVX Drive предлага пре-
димствата на безстепенната скоростна ку-
тия, която ускорява без проблем от спряло 
положение до 40 км/ч и може да поддържа 
желаната скорост. 

Mоделът Quadtrac 540 CVX  
c максимална мощност 613 к.с. е 

водещият в серията Quadtrac CVX 
със CVT трансмисия.

Другите два модела от серията са 
Quadtrac 500 CVX и Quadtrac 470 CVX, които 
имат максимална мощност съответно 558 
к.с. и 525 к.с.

Case IH е синоним на високопроизво-
дително оборудване. Имайки зад гърба си 
17-годишна история в производството на 
CVT трактори в средния мощностен диа-
пазон, сега Case IH въвежда същата техно-
логия и във високия мощностен диапазон, 
така че собствениците на най-големите зе-
меделски компании да могат да се възполз-
ват от преимуществата ú и ниските експло-
атационни разходи.

Доказана мощност
Тракторите Case IH Quadtrac CVX се зад-

вижват от добре познатия 12,9-литров 
шестцилиндров двигател Cursor 13, про-
изводство на FPT Industrial, с един турбо-
компресор при моделите Quadtrac 470 и 
500 и два турбокомпресора за модела 540. 
При този трактор по-малкият турбокомпре-
сор осигурява бърза реакция на двигателя 

Case IH представя новия  
Quadtrac CVX с варио трансмисия

Първите високомощностни съчлене-
ни верижни трактори, които се пред-
лагат с варио трансмисия / Подобрена 
горивна ефективност поради ниски-
те обороти на двигателя по време 
на работа / Увеличена работна ефек-
тивност чрез по-бързо достигане на 
желаната работна скорост / Намаля-
ва натоварването на оператора / По-
безшумно и по-леко управление / Поз-
волява на новите оператори бързо да 
станат професионалисти.

е системата за автоматично управление на 
производителността (Automatic Productivity 
Management (APM), предназначена да оси-
гури възможно най-ефективна работа на 
машината, независимо дали целта на опе-
ратора е постигане на минимален разход на 
гориво или максимална мощност.

Хидравлична система за максимална 
производителност
Хидравличната помпа осигурява 216 ли-

тра в минута, (428 литра/мин - опция), за да 
се справи с най-високите изисквания. Сис-
темата работи при налягане от 210 бара, 
като има възможност да захранва до ос-
ем дистанционни клапана. Задната навесна 
система, която е с капацитет от 8 949 кг., се 
контролира по електронен път чрез джойс-
тика от кабината.

Комфорт за оператора
Новите модели Case IH Quadtrac CVX са 

оборудвани с подобрена версия на позна-
тите до сега кабини Surveyor, като предла-
га и някои нови функции. Ползите за вода-
ча включват модифициран подлакътник 
с Multicontroller, с двойна ръчна газ за на-
стройка на минимални/максимални оборо-
ти на ДВГ, целящ да улесни работата със CVX 
трансмисията. 

Тракторът, който задава стандартите 
при верижните технологии
Плюсовете са по-ниските обороти на 

двигателя с цел оптимизиране разхода на 
гориво, а за онези, които работят със зад-
вижвано от силоотводни валове оборуд-
ване, по-добра работа чрез постигане на 
непрекъсната максимална мощност при 
безстепенното увеличаване на скоростта.

Добавянето за първи път на варио тран-
смисия в серията Quadtrac означава, че тези 
модели имат потенциала да отворят цялата 
нова глава в приноса на верижните тракто-
ри с висока мощност към земеделието.

при ниски обороти, а вторият, по-голям, 
осигурява максимална мощност при ви-
соки обороти. Всеки турбокомпресор има 
собствена охладителна система, осигуря-
ваща 30% по-бърза реакция при натовар-
ване.

Двигателите отговарят на последните 
изисквания за вредни емисии, Етап IV final, 
чрез използването на системата Hi-eSCR 
система, която също така гарантира и оп-
тимизиране на използваното гориво. При 
най-големия модел в серията Quadtrac 
CVX - Quadtrac 540 CVX, номиналната мощ-
ност е 543 к.с., а системата за управление 
на мощността, която се задейства при на-
товарване, увеличава тази мощност до 598 
к.с. (и двете измервания на двигателя са 
направени при 2100 об./мин.). Максимал-
ната мощност от 613 к.с. се постига при 
1900 об./мин., а максималният въртящ мо-
мент – 2,607 Nm - при 1400 об./мин. Трак-
торът е с обем на резервоара за гориво от 
1230 литра, както и 322 литра за AdBlue.

Първият гумено-верижен трактор в 
бранша със CVT трансмисия

До този момент варио трансмисии не 
са предлагани при съчленените верижни-
те трактори. Трансмисията CVX Drive при 
моделите Quadtrac 470, 500 и 540 CVX но-
си редица предимства, които включват 
лесно управление, особено за неопит-
ни оператори, по-бързо достигане на ра-
ботна скорост при работа в полето или 
при транспорт на пътя, намалена умора 
на оператора; наличие на пълна мощност 
при работа с прикачен инвентар и макси-
мален хидравличен поток при ниска ско-
рост, предимство при сеитба и оран. В 
резултат наблюдаваме повишена произво-
дителност и минимален разход за гориво.

Електронни системи за повишаване 
на производителността
Ключова сред експлоатационните сис-

теми за тракторите от серия Quadtrac CVX 

C A S E  I H  A G R I T E C H N I C A  P R E V I E W
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Въпреки малките размери на територия и население, големият 
интерес към икономиката и земеделието на Естония се определя 
от няколко мотива. Първо, страната прие председателството 
на ЕС от 1 юли 2017 г. с всеобщо признание, че е добре подготвена 

за тази мисия. На второ място, въпреки краткия период 
на независимо съществуване Естония има добре развита и 
балансирана икономика, с висок жизнен стандарт. Трето, 

страната е водеща в усвояването на приложението на 
информационните технологии и електронното управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

Икономиката и земеделието на 
Eстония

История. След векове на датско, 
шведско, германско и руско управление 
Естония придобива независимост ед-
ва през 1918 г. През 1940 г. е включе-
на принудително в СССР и възвръща 
свободата си през 1991 г. с разпадане-
то на Съветския съюз. През 2004 г. се 
присъедини към НАТО и ЕС и прие ев-

рото за официална валута на 1 януари 
2011 г. Докато много европейски дър-
жави се борят за икономическото си 
оцеляване, едномилионна Естония слу-
жи за пример на много от страните – 
членки на ЕС. Според Евростат тя 
е преобразувала икономиката си с ба-
лансиран бюджет и много ниско ниво 

на дългове. В края на 1990-те години 
и началото на новия век Естония по-
стигна впечатляващ ръст на иконо-
миката, даващ основание да се говори 
за Балтийския тигър. Според анализа-
тори този успех на страната се дъл-
жи на близките отношения с Финлан-
дия и Швеция, поради което някои оп-
ределят Естония като „петата скан-
динавска страна“.

Природни условия. Естония е 
най-малката балтийска страна в севе-
роизточната част на Европа. С те-
ритория от 42,4 хил. км2, тя е само 
малко по-голяма от Дания, Холандия, 
Белгия, Словения и естествено – от 
Кипър и Малта. Климатът е край-
морски, влажен, с умерена зима и хлад-
но лято.

Характерно за страната е преобла-
даването на горите с 52,1% от тери-
торията, докато орните земеделски 
земи са само 22,3%, а трайните лива-
ди – 7,2%. Около 15% от земите се 
поддържат свободни, но в добро зе-
меделско състояние. 

Демография. Населението през 
2016 г. е 1,258 млн., по-многобройно 

Талин – столицата на Естония

Eдномилионна Естония служи за пример на много от страните – 
членки на ЕС. Според Евростат тя е преобразувала икономиката 

си с балансиран бюджет и много ниско ниво на дългове.


на стр. 40  
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в ЕС само от Люксембург, Кипър и 
Малта. От него 67,9% са естонци, 
28% руснаци и останалите – украи-
нци, финландци и др. Работната си-
ла е 651,2 хил., от които 3,1% в земе-
делието.

Както в много други страни на 
ЕС, демографските показатели са не-
благоприятни – раждаемост 10,3 и 
смъртност 12,5/1000 души. Те заедно 
със значителната емиграция в сканди-
навските страни обуславят отрица-
телен ръст на населението с минус 
0,54%.

ИКОНОМИКА
Естония е член на ЕС от 2004 г. 

и на еврозоната от 2011 г. Страна-
та има модерна пазарна икономика и 
по-висок доход на глава от население-
то от повечето страни на Централ-
на Европа и Балтийския регион.. Пра-
вителството следва стабилна фи-
скална политики, довела до баланси-
ран бюджет и нисък държавен дълг. 
Икономиката се възползва от силни-
те електрони и телекомуникацион-
ни сектори за последователно въвеж-
дане на дигитално управление. Мно-
го силно е развито производството 
на електроника, информационни тех-
нологии, телекомуникации, дървесни 
продукти, текстил и др. Страната 
поддържа интензивно и взаимноизгод-
ни търговски отношения предимно с 
Финландия, Швеция, Германия и Русия. 
Обаче икономиката е силно зависима 
от търговията и е уязвима на външни 

шокове Тя е изправена пред недостиг 
на работна ръка – както квалифицира-
на, така и неквалифицирана, въпреки 
че правителството промени своя за-
кон за имиграцията, за да позволи по-
лесно наемане на висококвалифицира-
ни чуждестранни работници. 

Номиналният БВП при съвремен-
ни цени за Естония през 2015 г. е 20.9 
млрд. евро (България 47,4 млрд. ). На 
глава от населението БВП на Есто-
ния номинално е 15,9 хил., а на Бълга-
рия 6.6 хил. евро. Приведени към поку-
пателна стойност, данните са съот-
ветно 21,6 хил. за Естония и 13,6 хил. 
евро за България. 

Естония е значително по-малка от 
България по основни ключови показа-
тели: по територия – 2,4 пъти, насе-
ление – 5,7 пъти, и използваема земе-
делска земя – 4,7 пъти. Съпоставката 

на тези показатели с основни иконо-
мически индекси показва, че Естония 
има относително по-производителна 
икономика от България. Това е добре 
подчертано при сравнение на БВП на 
глава от населението на двете стра-
ни. По номинална стойност той на 
Естония е около 2,1 пъти, а по покупа-
телна стойност – 1,7 пъти по-голям 

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Ключови показатели

Използваемата земеделска земя на 
Естония е 9,575 млн. декара, които 
са само 0,55% от ИЗЗ на ЕС-28. Орна-
та земя е 65,8%, трайните зелени пло-
щи – 33,9%, а трайните насаждения – 
само 0,04%. Характерна е тенденция 
за увеличаване на ИЗЗ с 18,3% от 2003 
до 2013 г.

Броят на земеделските стопан-
ства е 19.2 хил., представляващи само 
0,177% от ЕС, но средният им размер 
е 499 дка, който е 3,1 пъти по-голям 
от съответния среден показател на 
ЕС и е на четвърто място след Чешка-
та република, Словакия и Франция. Раз-
мерът на стопанствата е увеличен с 
122,3% от 2003 до 2010 г. в резултат 
от намаления им брой за същия период. 

Докато у нас само 2,2% от стопан-
ствата използват 83,6% от земедел-
ската земя, то в Естония са съответ-
но 9,3 и 73,5%, т.е. разпределението е 
относително по-равномерно (фиг.1)

Земеделско производство
В таблица 1 е представена струк-

турата на земеделското производ-
ство на Естония, изразено стой-
ностно в евро по базови цени. Обща-
та стойност на земеделско производ-
ство на Естония през 2015 г. е около 
803 млн. евро, т.е. около 4,2 пъти по-
малка от тази на България. Отнесена 
към 1 дка земеделска земя обаче, произ-
водителността на естонското земе-
делие е по-голяма от тази на българ-
ското – съответно 83,9 и 72,3 евро. 
По-съществена е разликата в земедел-
ското производство на жител от на-
селението – съответно 638 за Есто-
ния и 465 евро за България.

Положителна характеристика на 
естонското земеделие е по-тясно-
то и балансирано съотношение меж-
ду двата основни сектора на земедели-
ето – растениевъдство и животно-
въдство, съответно 57,5:42,5% за Ес-
тония и 72,3:27,7% за България.

Производството на зърнени 
житни култури е около 1,5 млн. то-
на, представляващи около половина-
та от стойността на растениевъд-
ството. Водеща култура е пшеница-
та, следвана от ечемика. Царевица за 
зърно не се отглежда вследствие на се-
верния климат. Поради тази причина 
голяма част от пшеничните и всички 
ечемични сортове са пролетни.

Маслодайните култури са относи-
телно по-малко в сравнение с България 

и са представени изключително от 
рапица и в малка степен от маслода-
ен лен. Слънчоглед в Естония не се от-
глежда.

Във връзка с по-добре развитото 
животновъдство ролята на фураж-
ните култури и естествените лива-
ди и пасища в Естония е относител-
но много по-голяма, отколкото у нас.

Изненадващо е, че относителни-
ят дял на зеленчуковото производ-
ство на Естония е по-голям от Бъл-
гария въпреки липсата на условия за 
основните плодови култури с висо-
ки температурни изисквания (дома-
ти, пипер, краставици). Отглеждат 
се основно листни, лукови и коре-
нови култури с малки температур-
ни изисквания, предимно на откри-
ти площи. Производството на кар-
тофи в Естония е с много по-голям 
относителен дял в сравнение с Бъл-
гария и задоволява напълно нуждите 
на страната.

Плодовото производство на Ес-
тония е малко, по-слабо и от западна-
лото наше овощарство. Застъпени са 
предимно ягодоплодни и дребноплод-
ни култури с ниски температурни из-
исквания.

В сравнение с България животно-
въдството на Естония е относи-
телно по-добре развито. Говедата 
са 248 хил., от които 86,1 хил. млеч-
ни крави, свине 266 хил., птици – 2,1 
млн., и овце – 91 хил. Отнесени към 
население и земеделска земя, те пре-
възхождат българското животно-
въдство. Същото важи за основни-
те животновъдни продукти на Ес-
тония: мляко 783 хил. тона, месо кла-
нично тегло 77,9 хил. тона и яйца 129 
млн. Особено впечатляваща е висока-
та млечност от крава – около 8 хил. 
кг/ крава, една от най-високите в Ев-
ропа. Естония задоволява нуждите 
си от мляко и месо и дори още във 
времето на СССР е изнасяла такива 
предимно за Русия, но е зависима от 
вноса на зърнени фуражи.

 Проф. дсн Петко Иванов

Земеделски производства Млн. 
Евро

% от 
общо 
евро

% от 
ЕС-28

Растително 
производство 461 57,5 0,2

Житни зърнени 224 48,5 0,5

Пшеница 123 26,7 0,5

Ечемик 81 17,5 0,9

Ръж 6 1,30 0,5

Овес 8 1,8 0,7

Технически култури 88 19,0 0,5

Маслодайни 73 15,9 0,6

Протеинови 14 3,1 1,3

Фуражни култури 73 15,8 0,3
Зеленчукови и 
градински 37 8,0 0,1

Картофи 28 6,1 0,3

Плодове 11 2,4 0,0
Продукти на 
животновъдство 342 42,5 0,2

Животни 142 41,6 0,2

Говеда 36 10,5 0,1

Свине 71 20,9 0,2

Овце и кози 3 0,7 0,0

Птици 32 9,4 0,2

Животински продукти 200 58,4 0,3

Мляко 175 51,4 0,3

Яйца 12 3,6 0,3

Други животински 12 3,4 0,3
Общо земеделски 
продукти 803 100 0,2

Брутна прибавена 
величина 348 0,2

Табл. 1. СТРУКТУРА НА 
ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
ПО СТОЙНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

Фиг. 1. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ (%) НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ЗЕМЯ  
В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА НА СТОПАНСТВАТА В ЕСТОНИЯ
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Типичен ландшафш на Естония

Общата стойност на земеделско 
производство на Естония през 

2015 г. е около 4,2 пъти по-малка 
от тази на България. Отнесена 

към 1 дка земеделска земя 
обаче, производителността 

на естонското земеделие е по-
голяма от тази на българското.





42 | АГРОБИЗНЕСЪТ 43 2017 АВГУСТ |



 Пенка Каменова

от стр. 10  ПРСРБлизо две години, откакто 
бе одобрена новата Програма 
за развитие на селските райо-
ни (ПРСР) 2014 - 2020 г., се во-
дят дебати дали да продъл-
жи европейското финансира-
не за изграждане на къщи и ви-
ли за гости или заради устано-
вените нарушения от предния 
програмен период да бъде пре-
кратено. Засега финансиране за 
такива проекти е планирано 
по мярка 6.4. Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дей-
ности и по-конкретно за селски тури-
зъм са замразени. Според едно от послед-
ните интервюта на бившия министър 
на земеделието Десислава Танева по те-
мата проект за къща за гости ще бъде 
допустим за финансиране само ако мяс-
тото, където се реализира, попада в ра-
йон, селище или община, които по ста-
тистиката и икономическото разви-
тие са с основен поминък алтернати-
вен туризъм. Но има едно важно усло-
вие - тези райони предстои да бъдат из-
брани след обществено обсъждане. Тако-
ва обсъждане досега не е провеждано.

Дебатите бяха подновени отново 
преди месец, тъй като липсваха точ-
ни данни колко къщи са изградени по 
предишната ПРСР. Новият министър 
на земеделието, храните и горите Ру-
мен Порожанов разпореди и Държавен 
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува пълен 
и подробен списък по области, от кой-
то става ясно, че с пари от ЕС са по-
строени 721 вили и къщи за гости (виж 
карето с таблицата), макар че различ-
ни източници от туристическите сре-
ди твърдят, че броят им е много по-го-
лям. Данните на ДФЗ показват, че най-
много са в областите Благоевград, Со-
фия, Ловеч, Пазарджик и Смолян, а най-

малко - във Враца, Търговище, Разград и 
Силистра.

Кой ги предпочита
Извън двата активни туристиче-

ски сезона – летния и зимния, повод за 
наемане на вили и къщи за гости са по-
чивните дни и особено когато се събе-
рат няколко около национални празни-
ци. Наблюдения на Института за ана-
лизи и оценка в туризма показват, че ня-
колко са групите, които практикуват 
този вид туризъм. Едната са работе-
щите в страната чужди дипломати, 
техните семейства и приятели, как-
то и чужденци, които са на работа за 
по-продължително време у нас. Те имат 
свои любими места предимно в планин-
ските райони и Подбалкана и обменят 
информация за тях помежду си, особено 
ако обслужването е много добро.

Другата голяма група, която пред-
почита този вид туризъм, са предим-
но състоятелни с престижни професии 
българи като архитекти, лекари, юрис-
ти, IT специалисти. Те имат специфич-
ни предпочитания и подбират автен-
тични каменни къщи в различни места 
с уникална храна и желаят да ги покажат 
на семействата си, на свои близки, при-
ятели и колеги.

Младите хора и студентите 
са третата голяма група, която 
предпочита да наема вили за гости 
по празниците, където се събират 
по-големи компании, а излиза и по-
икономично.

Плюсът на подобна почивка е 
нейната индивидуалност. Всяка до-
бре изградена или реновирана къща 
има свой облик - не само като архи-
тектура, но и като ландшафт, на-
чин на обслужване. Обикновено до-
макините приготвят много вкус-
ни и различни от обичайните за-

куски и ястия на бавен огън, които се 
харесват много. В такова разнообразие 
туристите виждат непосредствено 
живота в малки населени места и отда-
лечени райони, различни от стандарти-
зираната хотелска атмосфера и среда.

Къде са проблемите
Дотук с добрите оценки и перспек-

тиви, защото според ДФС не всички 
721 къщи предлагат добро обслужване, 
което се отразява на посещаемостта. 
От друга страна, около 10 на сто от 
всички вили за гости не се използват по 
предназначение за развитие на туризма 
в съответния регион, заради което е 
одобрен проектът за тяхното изграж-
дане, а за лични нужди, призна преди вре-
ме министър Порожанов. Според изиск       
ванията, за да бъде одобрено финансира-
не, което варира от 270 000 до 800 000 
лева по заложения и одобрен бизнес план, 
тези къщи трябва да бъдат регистри-
рани, категоризирани, да са натоварени 
поне 200 дни в годината, да има нает на 
трудов договор персонал, а тези показа-
тели трябва да се поддържат най-малко 
пет поредни години. 

Това обаче много къщи, които наис-
тина посрещат гости, не могат да го 

Къщи и вили за гости: 
Къде са ви гостите?

ПРСР

изпълняват. Затова и много често вне-
запно проверяващите от регионални-
те дирекции по туризъм задават неу-
добния въпрос къде са ви гостите в къ-
щата, която е построена с парите на 
европейските и българските данъкопла-
тци. Когато няма убедителен отговор, 
а инспекторите са установили, че къ-
щата не се използва по предназначение, 
излиза, че собственикът е излъгал, за да 
вземе европейски пари и да си построи 
с малко собствени средства личен дом 
или вила. През това време добросъвест-
ните и спазващите законите пестят 
или теглят кредити, за да постигнат 
същото, недобросъвестните остават 
ненаказани.

Съществена причина за слабата на-
товареност за 7 месеца е, че много от 
тези къщи за гости са изградени предим-
но в села и по-големи населени места от 
региони с утвърден зимен или летен ту-
ризъм и през останалото време няма ин-
терес към тях.

Другият сериозен проблем според ми-
нистър Порожанов е надцененият биз-
нес план, който е труден за реализиране. 
Поради това от ДФ „Земеделие“ досега 
не са налагани санкции, като има напра-
вени само предписания за отстраняване 
на проблемите. 

Относно контрола има и чисто су-
бективни причини, посочени от минис-
търа на земеделието. Порожанов при-
зна, че не само при къщите за гости, но 
и по други проекти, реализирани по пре-
дишната, а и по сега действащата ПР-
СР, проблемите идват от лошата нор-
мативна уредба и слаби изисквания и 
контрол.

Сред проблемите при наемането на 
къщи за гости, проучени от Институ-
та за анализи и оценка в туризма, е лип-
сата на достатъчно информация, коя-
то да даде по-точна информация за са-
мото място на настаняване. В много 
случаи тя е представена във вид, който 
е много по-атрактивен от това, което 
получават наемателите, когато се на-
станят. 

Как се хващат нарушители
От около година местните дирек-

ции по туризъм периодично проверя-
ват кои къщи за гости предлагат ус-
лугите си по интернет през сайтове 
за колективно пазаруване. По този ме-
тод през есента на миналата година ди-
рекцията в община Велинград е „изло-
вила“ 130 къщи за гости и частни жи-
лища, които предлагат стаи и кварти-
ри за настаняване, като не всички са из-

градени с еврофинансиране. Към момен-
та на проверката само около 15 са ре-
гистрирани за осъществяване на хоте-
лиерска дейност. След изпратени уведо-
мителни писма до останалите се оказа-
ло, че новите регистрации на къщи за 
гости, изградени по ПРСР и предлагащи 
стаи за настаняване, са били близо 30, а 
другите около 80 са подали заявление, че 
не извършват такава дейност.

По повод на проверката Цвета Спа-
сова от дирекцията по туризъм в об-
щина Велинград обясни преди време на 
работна среща в Троян на представите-
лите на туристическия бизнес и мест-
ната власт, че най-голям проблем има с 
местата за настаняване, които са I и II 
категория, тъй като те най-често ра-
ботят в сивия сектор. Освен това до-
казването на нарушение при тях става 
най-трудно. Причината е, че при про-
верки собственици обясняват, че гос-
тите са роднини или приятели и не се 
извършва търговска дейност. Експер-
тът от Велинград посочи още, че на-
ционалната система, която ще свърже 
хотелите и местата за настаняване с 
приходната агенция в реално време, ще 
помогне за изсветляване на сектора.
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КЪДЕ ИМА КЪЩИ ЗА ГОСТИ
ОБЩИЯТ БРОЙ Е 721
Източник: Държавен фонд „Земеделие“

КАК СА ФИНАНСИРАНИ И 
КЪДЕ СА КЪЩИТЕ ЗА ГОСТИ


Изградените 721 къщи за гости са по-
лучили европейско съфинансиране 
по мярка 311 ,,Разнообразяване към 
неземеделски дейности“, мярка 312 
,,Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия“ от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) 
2007 - 2013 г. и по мярка 41 „Прилага-
не на стратегиите за местно развитие“, 
която се реализира от одобрени от 
МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) 
при прилагане на подхода Лидер.
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CANABIS SATIVA 

През последните години в света се забелязва значително увеличение на консумацията на 
марихуана. Това се регистрира в редица анкети, извършени в САЩ и Европа – обстоятелство, 

което насочи отново вниманието на учените да се заемат с изследването на 
тази трева, независимо от досега известното за нея – нейната токсичност и 

начините, по които тя засяга най-вече физиологичните и умствените процеси у човека.

Изследователят на растението Ро-
бърт Б. Форни – токсиколог при меди-
цинската школа на университета в Ин-
диана, който се занимава от години с 
марихуаната, изразява безпокойство 
от много години насам, че „за марихуа-
ната не се знае дори толкова, колкото 
знаем за цикламатите и за хапчетата 
против забременяване“.

Какво представлява  
марихуаната 

ИЗТОЧНИКЪТ на марихуаната е ин-
дийският коноп Canabis sativa – семей-
ство Canabaceae (конопови). Това е ед-
ногодишно, тревисто, двудомно расте-
ние с изправено стъбло и последовател-
ни 3-9 делни листа. Женските расте-
ния са по-високи и достигат 2,5 метра 
височина. Мъжките цветове са събра-
ни в метлица, а женските в класовид-
ни съцветия, разположени в пазвите на 

прицветниците. Плодът е орехче. Ви-
дът произхожда от Азия и се отглежда 
в много страни с топъл климат.

Марихуаната по-специално се състои 
от нарязани листа, цветове и стъбла 
на Canabis sativa и съдържа сравнител-
но малко количество от психоактивна-
та съставка делта-9-тетрахидрокана-
бинолът (ТНС). Марихуаната следова-
телно е разредена форма на един много 
силен наркотик – хашишът. Лъскавото 
семенце в цъфтящия връх на женското 
растение е 10 пъти по-богато на ТНС, 
отколкото една цигара с никотин. Съ-
ществува мнение, че „тревата“ е поч-
ти безвредна за зрелия, здрав възрастен 
човек, ако се пуши умерено – 2-3 цигари 
на седмица. Тя обаче може да бъде мно-
го опасна за всеки, който я употребява 
много, а за деца и юноши е опасна дори 
в умерени дози.

ДРОГА. Използва се смо-
лата (жълто-зелено смолис-
то вещество със силно неприятна ми-
ризма и горчиво парлив вкус), отделя-
ща се от специални жлези, разположе-
ни във връхните части на женските 
съцветия. Оформя се във вид на топ-
чета и пръчици и се използва като нар-
котик за дъвчене, пушене под формата 
на цигари, лули и бонгове, наргилета, за 
прибавяне към напитки и ястия, като 
например манагуа (манагуа е напитка 
от прясно мляко, варено с прибавена в 
него марихуана под формата на листа, 
смола, дори хашиш).

В южноазиатските страни 
марихуаната се събира под 

формата на хашиш, а в Индия 
като чарас

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ. Химически-
те вещества в смолата, отговорни за 
действието на марихуаната върху чо-
вешката психика и поведение, се нари-
чат канабиноиди. От тях най-важни-
ят е делта-9-тетрахидроканабинолът 
(tetrahydrocannabinol С21Н29О2), съ-
държанието на който варира от 0,2% 
до 21% в зависимост от сорта коноп, 
климата, в който растението е израс-
ло, приложените методи за обработ-
ка и условията за съхранение.

От другите канабиноиди по-съ-
ществен ефект имат канабидиолът 
(CBD) и канабинолът (CBN). 

БИОХИМИЯ. Проникнали в органи-
зма на човека, канабиноидите оказват 
влияние чрез взаимодействието си със 
специфични канабидоидни рецептори 
СВ1 и СВ2, които се откриват в глав-
ния и гръбначния мозък, вътрешните 
органи и имунната система. Марихуа-

Тайните на марихуаната

Във връзка с действието на марихуаната се отбелязва, 
че докато хашишът може да освободи задръжките в някои лица 

по природа склонни към агресия, то марихуаната често довежда 
до летаргия и предизвиква халюцинации. В последно време все по-

често се изтъкват някои лечебни свойства на марихуаната

 на стр. 46  
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НАДЕЖДНИ ГУМИ ЗА ЕДИН 
ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ
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ната има токсично действие върху чер-
ния дроб и бъбреците.

ДЕЙСТВИЕ. Марихуаната предизвик-
ва лека еуфория и забележимо изостряне 
на всички сетива: ускорява сърцебиене-
то и променя усещането за простран-
ство и време. При по-високи дози се на-
блюдават слухови халюцинации, леко 
потискане на имунната система, пони-
жаване на вътреочното налягане, кое-
то външно се проявява чрез зачервява-
не на очите.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ. Странични 
ефекти се наблюдават при високи дози 

на употреба на марихуана, което може 
да доведе дори до състояние на параноя. 
Наблюдава се още тревожност, която 
често преминава в паническо разстрой-
ство, съпроводено с психосоматични 
явления като задушаване, гадене, повръ-
щане и колапс. При хора с проблеми на 
сърдечносъдовата система може да пре-
дизвика аритмия, понижение на кръвно-
то налягане и др. При мъжете е наблю-
давано понижение на половите хормони 
и намаляване броя на сперматозоидите 
– обстоятелство, създаващо проблеми 
на оплодителните способности. 

Във връзка с действието на марихуа-
ната се отбелязва, че докато хашишът 
може да освободи задръжките в някои 
лица по природа склонни към агресия, 
то марихуаната често довежда до ле-
таргия и предизвиква халюцинации. В 
последно време все по-често се изтък-
ват някои лечебни свойства на мари-
хуаната, като облекчаване на болката 
например. Това действие на марихуана-
та, което тя наистина притежава, се 
свързва със съдържанието на канабидол 
(СВD). Изтъква се още и фактът, че до-

сега нито едно човешко същество, къ-
дето и да било по света, не е било уби-
то от канабис под каквато и да е фор-
ма. Защитава се тезата, че марихуаната 
не е много опасна или не е по-опасна от 
много други субстанции, които се упо-
требяват нашироко и са одобрени от 
обществото, като алкохола и никоти-
на например.

Психиатърът от Нюйоркския ме-
дицински колеж Макс Финк, който е 
участвал в изследването на силни нар-
котици, както и на марихуана, направо 
смята, че „марихуаната не е проблем“. 
Пледира се за нейното легитимиране 
чрез правно регулиране, подобно за това 

на алкохола. Тя би трябвало да се произ-
вежда в по-слаба концентрация под дър-
жавен надзор и да бъде обложена с данъч-
но облагане, както и да се предлага са-
мо на възрастни в държавни магазини и 
на дребно. 

Оспорва се твърдението, че тя е 
наркотик. Това се обосновава с факти 
като този, че при внезапно спиране на 
нейното приемане, дори и на по-големи 
количества хашиш, употребяващите не 
изживяват симптомите на агония или 
на абстиненция, от които страдат на-
пример хероинните наркомани. Съще-
временно обаче извън всяко съмнение 
е фактът, че марихуаната има халюци-
ногенни свойства и че тя може да нару-
ши умствените функции. При поемане 
на по-голяма доза пушачите на мариху-
ана получават изопачено чуване, вижда-
не и паническа реакция, свързана с непри-
ятни сеанси – реакции, подобни на по-
лучаваните от хашиш. Разбалансиране-
то, което се получава у пушачи на ма-
рихуана, се дължи на влиянието на тре-
вата върху активността на малкия мо-
зък и базалните ганглии – две зони на мо-

зъка, които помагат за регулиране на ба-
ланса, координацията, времето за реак-
ция и позата на тялото. Нарушаване-
то на чувството за време се свързва с 
промени в притока на кръв към малкия 
мозък, който играе роля в усещането за 
времето.

Ефектите при употребата на мари-
хуана могат да бъдат обобщени по след-
ния начин: релакс, усилва емоциите, на-
малява концентрацията, прави реакци-
ите по-бавни, променя сензорните въз-
приятия. По-високи дози може да дове-
дат до тревожност, паника, поняко-
га и до загуба на съзнание. Употребата 
ú носи сериозни рискове за здравето и 

когнитивните функции – внимание, па-
мет, мисловни процеси, в отделни слу-
чаи може да предизвика и зависимост.

Разкривайки тайните на марихуана-
та, нашият апел е: 


Внимание, не рискувайте и 
не подлагайте здравето си 

на изпитание. Марихуаната 
не е безобидна трева.



 инж. Димитър Киров, химик
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