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Пенка Каменова, главен редактор

МОТОРНИ МАСЛА

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

Два процента

оптимизъм
С

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.

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 двигателите, като с полусинтетичния си състав определя междусменния период на 250 моточаса.

Farm UTTO хидротрансмисионното
масло
Използва се за трактори с трансмисия
Power Shift и респективно мокри спирачки. Класът API GL-4 покрива основните Allison C-4 и CAT TO-2 изисквания. Покрива 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.

Трансмисионните масла Lube EP (80W-90, 85W90 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 универсални 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.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА МАСЛА SPEEDWELL:
тел. 0879 999 990 • info@rimex.bg • www.rimex.bg

пециалното внимание на ЕС и на държавата,
което през последните две години получават
българските животновъди, започна да дава реални
положителни резултати, видно от последните данни на Агростатистиката на МЗХГ.
Експертите отбелязват три основни фактора
за своеобразно възраждане на животновъдството в
България: субсидиите, подобрените пазарни условия
и навлизането на млади хора във фермите.
Само за отминалите две години българските животновъди са получили над 23 млн. лева подпомагане по различни схеми и за различни видове животни. От последното заседание на Консултативния
съвет по животновъдството става ясно, че за стопанската 2017 г. са предвидени още около 21 млн. лева, като от тях 11 млн. лв. са с целево предназначение, одобрени от Европейската комисия, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС.
Въпреки специалното отношение към сектора и
видимите добри резултати напоследък, истината е,
че за 15 години броят на кравефермите и овцефермите в България се е стопил със стотици хиляди, а
за последните две години е нараснал с има-няма 2 на
сто. Със субсидии от около 44 млн. лева свитата
бройка на фермите е увеличена с 2 процента.
А как се подобряват пазарните условия и кои млади хора навлизат в животновъдството ще научите
от анализа на Боряна Семкова в броя. Има и други полезни четива за агробизнеса.

МЛАД ЕВРОФЕРМЕР

Експериментите в земеделието,
или как земята плени Тургай
Тургай Асланов е врял и кипял в земеделието.
Знае много за сектора, защото непрекъснато
търси информация. На 37 години е, но е найвъзрастният във фирма ПР Инвест, където е
мениджър. Колективът е млад, нахъсан, можещ.
Не се плаши от трудностите и полага усилия
да е в крак с новостите. Много е кадърен екипът
и във всеки момент може да разреши голям
проблем, да реши трудна задача, да се справи с
неочаквани предизвикателства. С Тургай Асланов
си говорим за настоящето и бъдещето на
земеделието, защо техниката трябва да е нова
и добре ли е да се правят експерименти с нови
култури. Образно казано, обсъждаме от А до Я
земеделието, което за Тругай е истинският живот.



Съжалява само за едно – стопаните на Запад имат
подкрепата на държавата. За тях са създадени
гарантирани цени, гарантирана купена продукция,
субсидиите им са по-големи. А у нас изобщо не е
така. И това е пречка за дребните земеделци,
големите не страдат, убеден е мениджърът.


В

ъзможностите на сеялката BEDNAR ще покажат на
полето край плевенското село Търнене механизаторите на ПР Инвест в средата на септември. За първи път
те ще я агрегатират към трактора Case IH Magnum 340
Rowtrac, който неотдавна дружеството e закупило. Целта
на демонстрацията е да бъде показана машината BEDNAR
в реално действие, коментира Тургай Асланов. Сеялката
има отличен работен захват и бункер за семена със сериозна
вместимост. Тя е комбинирана с дискова секция и това дава възможност да бъдат засявани различни видове култури.
Може да бъде използвана не само при конвенционална, но и
при минимална обработка на почвата. Осигурява качествена сеитба даже в сухи почви. Позволява да бъде променяно
разстоянието между редовете. Изобщо сеялката има много предимства, които дават качество и оттук идват високите добиви.
Сеялката ще бъде изпробвана на два масива в землището на Търнене. С твърда пшеница ще бъдат засети две ниви – от 600 и 360 декара. В околностите на селото нашата фирма стопанисва 9500 дка земя. Сеем масиви с нахут,
пшеница, леща, грах слънчоглед, тиква. Възможно е през след6 | АГРОБИЗНЕСЪТ

та улица ще изгрее слънце. Междувременно обсъждаме бъдещето. Правим все още сметки дали да не се захванем с етерично-маслени култури. Ще е експеримент, но се надявам да
се справим перфектно. У нас всеки втори производител гледа жито, слънчоглед, рапица ечемик. Е, ние ще избягаме от
схемата.
Тургай откакто се помни, е свързан със земята. На полето е от съвсем малък с родителите, с вуйчо си и с дядо си,
който вече е в по-добрия свят. И макар че не е завършил специалност, свързана по някакъв начин със земеделието, това
изобщо не го притеснява и се чувства на мястото си тук.
Пред него никога не е стоял въпросът за избор на престижна, модерна или доходна професия. Захванал се с нивите веднага след излизането от казармата през 2001 г. После пострадал в тежка катастрофа и заминал да се лекува в Испания. А там погледал кое, как и защо правят фермерите и установил, че точно земеделието е неговото амплоа.

ващата година да започнем с отглеждането на дини. Засега
това са планове, които се надявам да реализираме успешно.
Имахме уникално добра лятна кампания. Нивите ни се отплатиха с възможно най-добрите добиви. Дори в началото цените бяха добри, но после тръгнаха надолу. Сега пазарът е в застой, но ние имаме прекрасна база – силоз, три големи склада, сушилня, и ще почакаме. Вярвам, че и на наша-

Има ли бъдеще земеделието – трудно ми е на този въпрос да отговоря на прима виста. То е засега успешен бизнес.
Но съм убеден, че е важното да имаме самочувствие за това, което правим. Да трупаме опит и да се учим също е от
значение. Необходимо е да търсим, да се образоваме и да се
квалифицираме, да използваме средствата, предоставяни ни
от Европейския съюз. Но сме длъжни да отчетем, че на земеделието трябва да гледаме с огромен респект. То е браншът,
осигуряващ храната за цялото население на Земята. Лично
аз не съм много убеден, че ще има радикални реформи в сектора след 2020 г. Визирам спирането на субсидиите на декар и отпадането на всякакви форми на обвързано с производството подпомагане. Може финансовата помощ да бъде
трансформирана, но не и прекратена. Предвид важността
на сектора вярвам, че ще бъде заложено на усилията за съхраняването на почвата, поддържането є и подобряването
на нейното състояние. Тя трябва и занапред да осигурява на
хората повече и по-качествени селскостопански продукти–
все пак жителите на планетата се увеличават.
От фирмата залагат на нови производства. Затворили
са цикъла. Не, не се занимават с животновъдство, защото
няма кадри за този бранш. Не са построили и фуражен за-

вод. Но вече имат инсталация за почистване на семена, които са готови за пазара. Създават продукция, която незабавно може да влезе в употреба. В края на август подготвили
за посев и нахута.
Подготвяме много качествени семена, които може да изнесем в чужбина – по нищо не отстъпват на техните и
дори им съперничат твърде успешно. Все още нямаме експорт, но и това ще стане, оптимист съм. Още повече че
нахутът примерно е много популярен в арабските страни,
в Испания. Нахутените семена са с по-високи хранителни
качества от тези на граха, фасула и лещата. Отлична храна
са и за хората, и за животните. Дава по-високи добиви от
граха, фасула, лещата, соята. Не е взискателен към почвата.
Отличен предшественик е на есенниците. Може да се засява
след всяка култура, най-добре след пшеница, ечемик или ръж.
Сега чакаме цена за него.
Въпреки че не му остава много време – нивите и техниката ангажират цялото му внимание, Асланов се стреми да
открадне някой и друг час, за да понаучи нещо от по-напредналите в агробизнеса и от вещите в бранша. Непрекъснато
търси информация за съвременни технологии, модерни машини, нетрадиционни култури. Стреми се да попълва празнините в знанията по отглеждането на нахута или на лещата, примерно в поддържането и подобряването на почвената структура и дори в техниката. Но за машините изцяло
разчита на Римекс Технолоджийс.
Екипът на Римекс Технолоджийс винаги е в крак с актуалните тенденции и с търсенето на пазара. От фирмата
предлагат техника от бъдещето, която е почти задължителна за всяко стопанство. Затова и ние изцяло разчитаме на тях. Свързва ни отлично сътрудничество, партнираме си чудесно, помагаме си взаимно. Те са доставчиците на
всичките ни машини.


Важно е земеделците да притежават добра
техника. Тя пести време, средства, консумативи,
осигурява качествени мероприятия и отлични
добиви. Сега заедно ще правим демонстрацията
на сеялката BEDNAR на нашите полета.


Вярвам, че ще е успешна, защото Римекс Технолоджийс
осигурява комплексните решения, заложени в портфолиото
на фирмата, което е доста внимателно подбрано.
Янка Апостолова
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ПЕТЪР УЗУНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗХОД“,
С. ПАРТИЗАНИН, СТАРОЗАГОРСКО:

Вече защитихме името
на нашата кооперация
Какъв е днес пазарният капацитет на земеделска кооперация като вашата?
Ние обработваме около 5600 декара земя и сеем главно пшеница, слънчоглед и малко ечемик. Имаме общо около 800 член-кооператори. Характерно е, че всички притежаваме малки
парчета земя средно по 20 - 40 декара
и затова сме се обединили, за да повишим възможностите си за по-ефективна работа върху уедрени парцели. Нашата кооперация има собствени активи. Най-голямата ни машина
е комбайн Джон Дир. Имаме и руска
селскостопанска техника, закупена
през 2004 г. През 2016 инвестирахме
в покупката на още 2 машини – пръскачка Харди и телескопичен челен товарач Маниту.

През тази година искаме да
купим и нов трактор.


Какви са икономическите взаимоотношения между кооперацията и нейните членове?
Всяка услуга, извършвана от кооперацията, се заплаща. Сега, ако дойдете
вие и не сте наш член, тогава цената
на услугата вероятно ще е по-висока,
отколкото ще платят нашите членове. Най-често хората искат сравнително дребни услуги – превоз на нещо,
работа с челен товарач, балиране. Де
факто обаче няма член-кооператори,
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които сами да си обработват земята. Дори и за най-големия ни член-кооператор, който има 200 декара в кооперацията, не е изгодно сам да сее и
жъне пшеница, слънчоглед или ечемик.
През тази година сме засели 160 декара с ечемик, 2740 декара с пшеница, 244
декара с твърда пшеница, 230 декара с
люцерна и 2400 декара със слънчоглед.
През 2016 г. изкоренихме 100 декара изоставени лозя и ги засяхме с лавандула, но резултати от нея очакваме догодина.
Как се очертават добивите тази година?
Годината е средна като постижения – не е много добра, но не можем
и да се оплачем. От пшеницата изкарахме по 550 килограма от декар, имаме среден добив от 500 килограма от
твърдата пшеница и това е много добър резултат. Другото ще стане ясно, когато го приберем.
Реколтата не е собственост на кооперацията, така че когато ожънем,
всеки си продава пшеницата или слънчогледа, или ечемика. Новото от 2017
г. е, че решихме кооперацията ни да започне да изкупува земя и вече се сдобихме с 50 декара. Досега нямахме пари
и кураж да го направим, но след 2 поредни години на печалба общото събрание на кооператорите взе решение
да инвестираме в земя. Тя е на член-ко
оператори, които са решили да я продадат.
От кои дейности печели кооперацията?

През последните 2 години
Земеделска производствена
кооперация защити името
си и вече е печеливша. Аз съм
председател от 3 години и съм
доволен, че имаме положителен
финансов резултат.


За да постигаме добри резултати,
сменихме всички сортове пшеница,
до голяма степен направихме сортова
промяна и при слънчогледите. През последните 2 години разчитаме за технологията изцяло на BASF. Когато поех кооперацията през първата година,
тя се случи много дъждовна и добивите бяха около 250 килограма пшеница
от декар. Случи се така, че се запознах
с представителя на BASF Асен Русев
и работата ни потръгна. При расти-

телната защита например имаме сигурни резултати с техния препарат
за обеззаразяване „Кинто плюс“. Мисля, че в значителна степен печалбата на кооперацията се дължи именно
на партньорството ни с BASF. От
тях научихме да спазваме стриктна
технологична дисциплина. Сега проучвам и правя планове за 2018 г. Отново ще ползвам основно „Кинто плюс“
при обеззаразяването, но търся също
така и някои по-евтини препарати.
За 2018 г. залагаме около 90 тона семена за обеззаразяване.
Планирате ли да увеличите обработваемата земя в следващите 2-3
години?
Засега смятаме, че можем да се справяме добре с около 6000 декара земя,
така че може малко да увеличим. Но ще
продължим да обновяваме нашата база. Вече купихме 60-тонен кантар, направихме основен ремонт на базата,
където складираме зърното. Това е важно, защото, когато успеем да го съхраним добре малко по-дълго време след
жътва, успяваме да получим по-добри
цени. Ще продължаваме заедно да работим земята, включително и моята земя, защото и аз съм член-кооператор.
Сключваме договор и с арендаторите. Даваме 100 килограма зърно – пшеница и ечемик, на всеки вкаран в кооперацията декар земя. През тази година дадохме по 60 килограма пшеница и
40 килограма ечемик. Има възможност
член-кооператорът да избере само
пшеница или само ечемик. Тази година
го изплащахме по 28 стотинки за килограм, като цената, на която го продаваме, е 25 стотинки за ечемика, 26,5
- 27,5 стотинки за твърдата пшеница. Пресметнали сме, че ако дадем рентата в натура, ще платим и ДДС на
цената, на която сме го реализирали.
Затова е по-добре да платим в брой.
Михаил Ванчев
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ЕВРОБИЗНЕСДАМА

СНЕЖАНА БОГДАНОВА, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „БОРДИС“, С. СКУТАРЕ, ПЛОВДИВСКО:

Стабилно земеделие се постига с
постоянно осъвременяване
на технологиите
„Създадохме нашата семейната фирма заедно
със съпруга ми през 1990 г. „Бордис“ е една от
първите агрофирми в България. Имахме куража
да го направим, защото със селско стопанство
се занимаваме още от времето на социализма.
Решихме, че няма значение дали е социализъм,
дали е демокрация – ние трябва да правим това,
което можем да правим най-добре.“ Така Снежана
Богданова се представи в предварителния ни
разговор. Започнали най-напред да отглеждат
нахут. След това – фъстъци. Лека-полека
наследили кооперацията в село Скутаре.
Започнали със 100 декара земя и сега обработват
около 5000 декара. Освен Снежана и съпруга
ù в „Бордис“ ООД работят още 10 души.
Кои са другите важни активи на компанията освен
земята?
Закупихме и ремонтирахме част от сградите на бившето ТКЗС в Скутаре. В тях създадохме столова за работниците и места за почивка, защото трудът им никак не е
лек. Изградихме собствен соларен парк и сега той ни носи
приходи от продажба на електричество. Средствата за
соларния парк дойдоха от нашето земеделие, сега парите
от тока вкарваме обратно в земеделието.
Кои са основните селскостопански култури на фирма „Бордис“ ООД през 2016 и 2017 г.?
Отглеждаме около 1000 декара ориз. Също така слънчоглед и пшеница, но това не са нашите най-рентабилни култури. Отскоро започнахме да отглеждаме зеленчуци и плодове. През 2017 г. засяхме и имаме 200 декара с дини и пъпеши. Имаме също 100 декара патладжан, домати и зеле. Това
изисква специален подход при формирането на нашия машинен парк. Имаме универсални машини, с които основно
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За да е стабилна една фирма, само печалбата е
недостатъчна. Важна е социалната политика.
Личното ми убеждение е, че една фирма е
добре, когато работниците са добре.


орем и дисковаме почвата, но за различните култури трябват специализирани машини или прикачен инвентар.
Кои продукти са най-изгодни?
До миналата година мислех, че е слънчогледът. Защото
е удобен за механизация. Но от тази година вече виждам, че
ако не заложим на зеленчуци, няма да запазим темповете си
на развитие. Тракийската низина е за зеленчуци, трябва да се
съобразим с това. Постепенно ще увеличаваме зеленчуците
и плодовете, защото няма работници. А за да увеличим интензивността ще трябва да направим инвестиции в техника, така че с по-малко хора да произвеждаме повече.
Къде продавате продукцията си, кои са вашите пазари?
При зърното правим така – фирмите, които ни продават препаратите, ни изкупуват и продукцията от пшеница. Слънчогледа го продаваме направо на производители на
олио. Трудно стана да продаваме ориза, защото основният
купувач беше Турция, но с намаляване на туризма при тях намаля и покупката на храни. И вече няма добра цена. Така че
ще обмислим бъдещето на тази култура в производствената листа на нашата фирма. В момента имаме проблем с
продажбата на рапица. Тя залежава, защото няма кораб за износ. Плодовете и зеленчуците продаваме на големи търговски вериги. Патладжаните продаваме на консервна фабрика
в Нова Загора.
Кога управителят на фирма „Бордис“ ООД Снежана
Богданова казва, че една година е добра?
Едно от най-важните неща за всеки бизнес е печалбата.
Справяме се добре, защото с по-голяма или с по-малка печалба приключваме всяка година, досега не сме били на загуба. За
да е стабилна една фирма, само печалбата е недостатъчна.
Важна е социалната политика. Личното ми убеждение е, че
една фирма е добре, когато работниците са добре. Ние сме
си задържали работниците през всичките тези години, нямаме текучество. Сигурна съм, че малко фирми могат да кажат същото за своя бизнес. И още нещо – стабилно ниво в
земеделието се постига с постоянно осъвременяване на технологиите. Важен е изборът на препарати, с които трети-

раме земеделските култури. Минахме през грешката или поточно през изкушението да спестяваме от препарати. Сега сме убедени, че хубавите препарати си заслужават цената.
Преди две години се сблъскахме за първи път с опасната мана по житата. И благодарение на препаратите на BASF две
години удържаме добра реколта.
Ако се появи платежоспособен клиент, който иска
да купи бизнеса на фирма „Бордис“ ООД, за колко ще го
продадете?
Вярно е, че работим в пазарна икономика, но досега не съм
се замисляла за пазарната оценка на нашата компания. Сравнително лесно е да се пресметне стойността на активите ни. Едната ни производствена база например струва 0,5
млн. евро. Но марката „Бодрис“ не ми е за продан. Активи
се купуват и продават, но компанията я разработваме близо 30 години. Трудно ми е да определя цената на вложението,
а и със съпруга ми сме силно привързани към нашата фирма.
По какъв начин ще финансирате следващите инвестиции в техника за производство на зеленчуци и плодове?
Основно ще реинвестираме печалбата, но ще опитаме да
вземем и банков кредит. Имаме обаче проблем с банките и
този проблем се оказва възрастта ни – моята и на моя съпруг. Ние сме надминали 55 години и банките не са склонни
да ни дадат заем или дават малки или недостатъчни за бизнеса ни кредити. Има такава политика на банките. Не я разбираме, защото фирмата или работи, или не работи. Или
е коректна, или е некоректна. И това не зависи от възрастта на собствениците. Затова ще разчитаме на наши средства и ще се стремим към по-големи печалби, за да достигат
парите за нова техника. За да стане така, мисля да потърся
още повече съдействие от хората на BASF. Искам и получавам информация за нови препарати, които ще вложа в новата стопанска година. Решенията за това колко и какви препарати ще закупуваме взема моят съпруг. Той определя и бюджетите за препарати. Докато аз контролирам работниците, най-трудната част от разделението на труда в семейството ни е моята.
Михаил Ванчев
2017 СЕПТЕМВРИ | 11

ДУМАТА НА

Д-Р ТИЛ ВОЛФГАНГ ТРУКЕНМЮЛЕР, ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА БЪЛГАРИЯ В ГЕРМАНИЯ :

България става все по-добро място
за инвестиции
Г-н Трукенмюлер, наричате София свой дом, съпругата ви е българка. Харесва ли ви животът в България?
Животът в България е страхотен. Времето като цяло
е добро, цените са ниски, има всичко по западните стандарти, а хората са много приветливи, откровени и гъвкави.
От друга страна, ефективността на структурата на
труда е много по-ниска, отколкото в Германия. Правната
система трябва да бъде адаптирана по западните стандарти, защото е далече от тях.
Един от най-големите проблеми е корупцията – на всички нива и във всички бизнес сектори. Ето защо се фокусирам върху подкрепата за чуждестранни компании, които искат да започнат дейност в България като производство
или експлоатация, както и продажби и центрове за споделени услуги.
Как оценявате развитието на България?
Ако хората на отговорни постове разрешат споменатите проблеми бързо, и България ще расте бързо.
Защо инвестирахте в България?
В България могат да се наемат много опитни и добре образовани хора с добри езикови познания (английски, а също и
немски) за разумни заплати, особено ако обучите хората на
западен тип мислене, поведение и ефективност. Целият ми
бекофис е аутсорснат в София. Хората се фокусират върху
проучванията, преноса на данни и други поддържащи функции за нашия бизнес в Германия и в чужбина.
Бихте ли разказали малко повече за дейността на Вашата компания в България?
Подкрепяме главно дъщерни компании на международни
фирми, също малки компании. Отделно работим и в полза
на български компании, главно по отношение на продажбите в чужбина. В сферата на земеделието бихме сътрудничили с компании от хранително-вкусовата промишленост.
Кои икономически сектори са в центъра на вашия
бизнес и защо избрахте тях?
Главно от автомобилния сектор, електрониката, софтуера, пластмасите и някои други, които се реализират и
произвеждат за международните пазари. Ние полагаме усилия да подобрим ефективността им, да дигитализираме
производствените процеси, да изградим заводи, да наемем
мениджъри и експерти.
Подкрепяме такива компании в споменатите сектори
не само в България, но и в други източноевропейски страни
и допълнително се опитваме да привлечем фирми от тези
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ВИЗИТКА
Тил Трукенмюлер има
20-годишен опит като
консултант и мениджър в
международни концерни
и средно големи германски предприятия. Работил
е в страни от Централна и
Източна Европа, сред които Полша, Литва, Унгария,
Чехия. Има представителство на своята фирма в София - IMACOS, което предлага консултантски услуги
в областта на преструктурирането на предприятия. Благодарение на професионалната си дейност разполага с широка мрежа от контакти в икономическите, финансовите и
политическите среди на Баден-Вюртемберг и на федерално равнище.

сектори, които да инвестират в страната.
Какви проекти осъществихте до този момент в
България?
Подкрепихме някои големи инвеститори, но също и помалки компании, които искат да оставят своя отпечатък
в България. Създадохме асоциация на производителите на
автомобилни части в България и поддържаме членовете
във всяко едно отношение, за да могат да постигнат по-добри резултати.
Какво очаквате в близко бъдеще?
Надявам се да привлека в България още някои инвеститори в автомобилния сектор. Крайната ми цел е страната да създаде своя собствена автомобилна индустрия. Работим усилено за осъществяването на тази цел, но преди
всичко гореспоменатите проблеми трябва да бъдат разрешени бързо.
Каква е разликата в икономическата ситуация в България сега в сравнение с времето, когато решихте да
инвестирате тук?
Сега е много по-трудно да намираш хора, защото на пазара има много повече инвеститори, а и повече специалисти
се преместиха в чужбина. Иначе проблемите с регулациите
и корупцията са същите – а що се отнася до участието в
обществени поръчки за европейски средства, посочените
проблеми се умножиха многократно! Затова решихме повече да не участваме в подобни проекти.

В кои сектори на икономиката виждате големи възможности за растеж?
Главно в автомобилната и свързаните с нея индустрии,
аутсорсинг на софтуерни разработки, центрове за споделени услуги и др. В сферата на земеделието има потенциал в
биопродуктите. Това обаче би било голямо предизвикателство заради структурата на собствеността в този сек-

тор. Някои едри земевладелци се опитват да доминират навсякъде, а малките компании не са добре организирани.
Какви биха били стимулите за тези сектори?
Има инвеститори, които биха вложили капитал, но ги
възпират споменатите от мен проблеми.

За IMACOS Трукенмюлер & Company Bulgaria ЕООД

www.imacos.com

IMACOS е основана през 1998 г. от
трима опитни мениджъри от индустрията по инициатива на д-р Тил Трукенмюлер.
Целта на компанията е в тясно сътрудничество с клиентите не само да
създава стратегически решения и планове за оптимизация, но и директно да ги имплементира. В резултат на
това клиентите постигат по-висока
ефективност в сравнение с резултатите, до които водят методите на традиционните консултанти.
По този начин IMACOS също реализира бърз растеж и той все още е в основата на работата на компанията, високите резултати, доволните клиенти
и мотивираните и ефективни служители.
През 2007 г. групата е преструктурирана и поема пътя си под името
Трукенмюлер & къмпани ГмбХ.
Основни сфери на дейност:
Подкрепа
на бизнеса чрез мени
джъри, определени от консултантската компания, които заемат позиции на първо и второ ръководно
ниво, но винаги с пряка отговор-

ност за управлението.
 Създаване и приложение на пазарно ориентирани корпоративни
стратегии и програми за устойчиво
развитие и икономически растеж.
 Цялостно преструктуриране и преобразуване на производствени
компании. Основните клиенти са
самостоятелни дружества или концерни от автомобилната и машиностроителната индустрия, с оборот
на всяко дружество между 50 милиона и 3 милиарда евро.
След 20 години опит в изграждането на фирми в повечето страни от Източна Европа през 2010 г. е създадена дъщерната фирма в София, в която
днес работят осем професионалисти с
международни квалификации.
Компанията предлага консултантски услуги в следните сектори:
 Автомобилостроене: производителите на автомобилни компоненти (OEMs) и на специални превозни
средства
 Банки, финансови институции и
финансови холдингови дружества

 Електротехника, електроника и автоматизация

 Енергетика
 Информационни и комуникацион








ни технологии, телекомуникации,
медии, софтуерни продукти
Машиностроене и производство на
съоръжения.
Инструментални машини, околна среда и енергетика, хранително-вкусова промишленост, опаковъчна техника, текстилни машини,
пневматика и хидравлика, техника
за автоматизация, съоръжения за
електроцентрали, формообразуване
Металопроизводство и метало
обработване, стоманени конструкции
Строителство: доставчици на строителни материали и изделия, монтаж на прозорци и врати, специално стъкло, изходни материали
Транспортна техника (производство и поддръжка на релсови превозни средства)
Търговия и дистрибуция
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СЕМИНАР

Опазете житните и рапичните посеви
тази есен успешно с BASF!

В подкрепа на производителите, които и през
2017-2018 година ще отглеждат рапица, BASF прави и
специални оферти на най-ефективните си продукти,
използвани при отглеждането на тази култура.


Ф

ермерите, които участваха в семинара на BASF „ Есенни грижи
в житни култури и рапица 20172018” имаха очаквания за три неща: информация, по-добри цени и ...кураж.
Получиха по много и от трите. Затова
оцениха високо прекараните заедно 3-4
часа, защото точно тук те споделят собствени стратегии с разбиращи хора от своя
бранш. Както и да чуят от специалистите
най-новото от областта на растителната
защита, което може да им влезе в работа
още сега. Колкото до куража – той винаги е нужен на производителите на продукция, подчинена на капризите на природата. А за реколтата от рапица през
2017 година природата не беше много
щедра. Пазарът – също. По данни на Министерството на земеделието, храните и
горите площите, засети с маслодайната
култура намаляват със 7,2% спрямо аграрната 2015-2016 година, добивът е намалял с 3,1% спрямо миналогодишния, а
цената на продукцията през август нараства само с 0,6 % спрямо предходната година, докато при житните бележат ръст
от 4,5% до 7,5%.

Кураж от BASF
Експертите на компанията са категорични: при сегашните пазарни условия
рапицата е и ще бъде изгодна, защото
недостатъчното предлагане обуславя
високо търсене. Българските фермери
са наясно, че тяхната рапица е експортен продукт. Затова на семинара в Стара Загора за тях беше важно да научат
какво да очакват от европейските пазари, за да вземат важно за бизнеса си решение: колко рапица да сеят през сезон
2017/2018. В информационните материали, раздадени на участниците е посочено, че „въпреки относителния дял от
30% от световното производство на рапично семе, европейският пазар и особено Германия не покриват нуждите си.
Продукцията от рапица от вътрешно
производство е недостатъчна в резултат на тежките климатични условия при
сеитбата през есента на 2016 и реализа-
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цията през 2016-2017 година“. (цитатът е
на проф. д-р Раймер Мор от Ханзен Агро Консултант GmbH, Германия). С други
думи казано – не само българските фермери имат основание да не харесват постигнатото през изминалия период. Той е
бил неблагоприятен за цяла Европа.
В подкрепа на производителите, които и през 2017/2018 година ще отглеждат
рапица, BASF прави и специални оферти
на най-ефективните си продукти, използвани при отглеждането на тази култура. Хербицидът Клеранда за технологията Clearfield рапица втори месец вече е
с 10% по-ниска цена, като стартът на намалението е от 10 юли тази година. При
почвените хербициди за конвенционалната рапица Бутизан е с– 15% по-атрактивна цена от 15 юли. За растежните регулатори и фунгициди Карикс и Карамба,
BASF добавя безплатен Вазтак за половината от засетите площи. И още: на всеки
100 литра закупени Карикс и/или Карамба фермерите ще получат продуктов бонус от 5 литра Карикс/Карамба.

И все пак пшеницата
Върбан Върбанов, регионален търговски мениджър на BASF за Южна България оцени особеностите на пшеничната реколта 2017 така: „Тази пролет
нямаше големи епидемии от заболявания, пшениците през тази пролет бяха
чисти. На много места беше достатъчно
едно фунгицидно третиране и от гледна
точка на себестойността на продукцията това беше добре“. Интересното бе, че
той препоръча на участниците в семинара да третират превантивно с препарати
засетите с пшеница и ечемик площи през
новия сезон. Как? Със Систива на BASF.
“Систива е изцяло нов подход за фунгицидна растителна защита на пшеницата.
Видях го за първи път на поле в Италия
преди 3 години и ми трябваха доста разяснения, за да го приема като подход. И
да съм убеден самият аз, за да го представя пред вас.“ - припомни си Върбан
Върбанов.
В информацията, предоставена по
време на семинара в Стара Загора е от-

Въпрос/отговор

Систива се прилага заедно с обеззаразителя
в машината за обеззаразяване на семената –
това е най-добрият и сигурен начин.

белязано, че Систива е фунгицид с найдълга защита на пшеница и ечемик от сеитба до пролетта. „Не е достатъчно обаче
да кажем дълга. И досега има защити,
които гарантират ефективност срещу болести 5-6 седмици, някои вече достигат
60 дни. Систива обаче има продължителност на действие от 200 дни.“ - подчертават в информационните си материали
специалистите на BASF. 200 дни са много време за един фермер. Фунгицидът е
разработен така, че да бъде приложен
заедно с обеззаразителя, да прекара зимата и да бъде ефективен общо 7 месеца. Това е почти целият жизнен цикъл на

пшеницата и ечемика от сеитбата до вегетацията. „Систива се прилага заедно с
обеззаразителя в машината за обеззаразяване на семената – това е най-добрият
и сигурен начин.“ - препоръча Върбанов.
Препаратът е безкомпромисен с актуалните за последните години болести по
пшеницата – септориоза, брашнеста мана, кафява ръжда, жълто-кафяви петна.
С болестите по ечемика Систива също
действа безотказно – тя не допуска заболяване на посевите от мрежести петна, ринхоспориум, ленточна болест, брашнеста мана, снежна плесен, ръжди.

При работа със Систива може ли обеззаразителят да бъде друг, различен от
този, който BASF предлага?
Върбан Върбанов: Да, може и не възникват никакви проблеми. Въпросът е,
че ако закупите вече обеззаразени семена и после добавите Систива, то фунгицидът няма да действа със същата сила,
както ако семената бъдат третирани заедно с обеззаразител и Систива.
За тази кампания ни предлагате много атрактивни промоции?
Върбан Върбанов: През новата есенна
кампания BASF отново предлага много
бонуси и отстъпки и това се случва, защото вие – българските фермери се доверявате и убеждавате в качеството от
БАСФ. Продуктите на компанията имат
все по-голям пазарен дял, което дава
възможност да постигнем и по- добри
цени.
Михаил Ванчев
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ДВОЕН СТАНДАРТ

Митовете падат,
много храни са по-евтини у нас
Д

вете паралелни проверки на Българската
агенция за безопасност на храните (БАБХ)
установиха несъществени разлики между качеството на храни, произведени от един и същ
производител или предлагани под една и съща
марка по магазините в Западна Европа и в България. Падна и митът, че на живеещите в Чехия,
Словакия, Полша, Унгария, Румъния и България
се предлага некачествена храна.
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да отнесат казуса на извънредна среща в Брюксел пред Комисията по земеделие. Целта е да бъдат направени поправки в законовите разпоредби на Европейския съюз относно правата на потребителите и сигурността на храните,
тъй като според действащите разпоредби в ЕС, производителите имат право да променят съставките, стига те
да са написани върху етикетите. Към Вишеградската четворка се присъединиха Румъния и България.

Скандал с шестгодишна давност

Арбитърът



Първите сигнали за двоен стандарт са от началото
на 2011 година, когато неправителствени потребителски организации от Словакия и Унгария алармират, че са
изследвани 6 продукта на световни производители като „Кока-кола“ и „Нестле“ и при някои от тях е установено разминаване в съставките на продуктите, предлагани на пазарите в Западна Европа и встраните-членки на ЕС, приети през 2004 година. На извънредна среща на министрите на земеделието от ЕС са поканени
представители на фирми-производителки от Европа,
които категорично отрекоха обвиненията и в обща декларация заявиха, че продукцията им покриват еднакви
стандарти за качество на всички пазари и задължително
изброяват на етикетите всички включени в продукта
съставки. До конкретни мерки от страна на Европейската комисия и на регулаторните органи не се стигна.

Какви са разликите
При първата проверка, която направи съпоставка на 31 вида храни в Германия, Австрия и
България чрез анализ на етикети, на органолептични (вкус, мирис, консистенция, цвят и др.),
на физикохимични и на допълнителни качества
за всяка от петте групи: месни продукти (6 бр.),
млечни продукти и маргарин (8 бр.), шоколадови
изделия (8 бр.); детски храни (2 бр.), безалкохолни напитки и сокове (7 бр.), не са констатирани съществени различия, с изключение на цените.
Установените
разлики са несъществени и
Таблица
Съществени разлики в цените
са в рамките на допустипри втората проверка
мите отклонения. Въпреки
това в заключението си ексПродукт
Цената*
пертите на БАБХ пишат,
Десертно блокче
- 74%
че на този етап „са налични
Десерт с плодове
- 60%
доказателства за разминаваПлодова напитка
- 40%
не в качеството на храниКроасан
- 34%
те на българския и европейДетско пюре
- 33%
ския пазар“.
Ето и конкретни приСоленки
- 22%
мери
за разминаването. За
Млечно-кисел десерт
- 20%
един
вид
сурово сушен меМакарони
+ 50%
сен продукт съдържанието
Кетчуп
+ 36%
на натриев хлорид в “бълДоматено пюре
+ 32%
гарския” е с 3,18% по-малко
Какаова напитка
+ 28%
в сравнение с “европейския”
и с 2,12% по-малко в сравнеМляно кафе
+ 20%
ние с информацията на етиЗехтин „Екстра Върджин“ + 11%
кета, а водно съдържание
* Раликата в цената у нас спрямо тази в
Западна Европа
в процент на “българския”
Източник: Българската агенция за
продукт е с 3,2% по-високо,
безопасност на храните и Комисията за
в сравнение с “европейския”.
защитa на потребителите

дукта, произведени от един и същ производител или предлагани под една и съща марка в Италия, Франция, Швейцария и България. Този път проверката не включваше лабораторно изследване, а само подробен сравнителен анализ на
етикетите и на цените. Оказа се, че 17 от храните са поевтини у нас в сравнение със Западна Европа, 5 продукта са
на едни и същи цени или с минимално отклонение спрямо за-

От групата на млечните продукти за един от видовете
краве масло съдържанието на мазнини в продукта, предлаган
у нас е 82%, а в този от германския пазар – 80%; при съпоставката на маргарина, който на външен вид е абсолютно еднакъв (освен разликата в грамажа) мазнината на предлагания
у нас е 70%, а на немския е 80%.
От групата на групата шоколадовите изделия в детски
шоколадов десерт от една и съща търговска марка в продукта от Германия се съдържат захар, декстроза и яйчен прах,
а в продукта от България - захар, глюкоза, глюкозо-фруктозен сироп, яйца. Освен това в „германския” има 24% мляко и
21% тъмен (горчив) шоколад, докато в „българския” млякото е 21%, а шоколадът – 20%.

Ценовата разлика е по-съществена
При 16 от изследваните 31 продукта цената у нас е повисока от тази в Германия и Австрия. Между 20% и 70% е
завишението при определени сирена, и шоколадовите продукти, както и при две детски пюрета. Трябва обаче да се
отчете, че има голяма разлика при облагането с Данък добавена стойност (ДДС) в трите страни. В Германия преференциалната ставка за ДДС е 7%, в Австрия е 10%, докато
в България храните се облагат с 20 на сто у нас.
При втората проверка бяха закупени 31 хранителни про-

падноевропейския пазар, и само 9 хранителни стоки се продават по-скъпо в нашите магазини. Разликите са от минус
74 до плюс 50 процента. От БАБХ този път уточниха, че
експертите са пресметнали цените като са елиминирали
разликите от ДДС.
Ето и конкретни примери (Виж Таблицата за съществените разлики в цените при втората проверка). Най-голяма
е разликата в полза на българския потребител при десертните блокчета, плодовите напитки и кроасаните, докато
в България по-скъпи са макаронени изделия, кетчупа и концентрираното доматено пюре.

Инициаторите
През февруари тази година Министерството на земеделието в Словакия публикува резултатите от изследвания, които сравняват 22 продукта на известни марки, продавани и в Словакия и в Австрия. Оказва се, че в колбасите в Словакия има по-малко месо, а в млечните продукти
- по-малко белтъчини. Открити са и други разлики в употребата на консерванти и оцветители. Подобни тестове са провеждани и в други източноевропейски страни, като отново са открити разлики, определяни като двойни
стандарти. Това накара премиерите на страните от Вишеградската четворка (Полша, Словакия, Унгария и Чехия)

В ролята на арбитър ще бъде Европейската комисия (ЕК).

Не харесвам идеята за наличието на нещо като
втора категория в Европа. Ще следваме общата
ни цел да сложим край на този дискриминационен
начин за снабдяване в отделни страни с храни
и други продукти с по-ниско качество,


не скри възмущението си председателят на ЕК Жан-Клод
Юнкер след срещата си в края на юли със словашкия премиер Роберт Фицо. Юнкер предложи или да бъде сложен край
на тази напълно неприемлива практика да се продават нискокачествени хранителни продукти на пазарите в Централна и Източна Европа чрез по-стриктно спазване на съществуващите закони в сътрудничество с националните
органи, или да бъде създаден нов орган, който да следи качеството на храните на единния пазар.
Преди това от Европейската мрежа за защита на потребителите се ангажираха да разгледат всички случаи на
двойни стандарти и ще представят план за отстраняването им.
На 16 август Еврокомисията обяви, че започва публична
консултация за подобряване на веригата за доставки на храни, а срокът за подаване на становища е 17 ноември. От съобщението на ЕК става ясно за наличие на индикации, че добавената стойност при веригата за доставки на храни не се
разпределя адекватно по всички нива на веригата. Като пример се посочват разликите в силата, която имат при договаряне малките и съответно по-уязвими оператори (фермери и дребни бизнеси) и икономически по-силните и концентрирани големи играчи в сектора (търговските вериги).
Чрез допитването ЕК иска да разбере дали е необходимо
да се предприемат мерки на ниво Европейски съюз за регулиране на нелоялни търговски практики и в подкрепа на земеделските производители. Крайната цел на публичната консултация е да бъде направена оценка за прозрачността на
пазара и къде по веригата на доставки тя може да се подобри, както и доколко има интерес към сдружаване на производителите.
Боряна Вулова
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ОСП

Силно международно участие в
дебата за ОСП в София

Въпрос от въпросника „ОСП след 2020 – Изборът
на България“: Необходимо ли е допълнително
подпомагане за малки стопанства?


Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ се провеждат под патронажа на МЗХГ

Попълването на въпросника
предполага поне малко по-задълбочено
познаване на материята. Поради
това считаме, че отговорилите
са хора с информирана позиция“.


Не

В

торият дебат „ОСП след 2020 –
Изборът на България“, част от
съвместната инициатива на Института за агростратегии и иновации и
ИнтелиАгро, ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 10.00 часа в Зала Роял на София Хотел Балкан (Шератон).
Регистрацията вече е възможна на сайта www.bcap.bg и е необходимо условие за участие в дебатите поради
ограничения брой места.
„Радваме се, че инициативата
„ОСП след 2020 – Изборът на България“ вече е разпознаваема и за кратко
успяхме да я превърнем в един от малкото надеждни източници на информация по темата, на експертен поглед
върху политиката и най-вече в платформа, където всеки би могъл да изрази своето мнение по теми и въпроси,
които в крайна сметка касаят широката общественост“, заяви Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.

Под патронажа на МЗХГ
Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ вече се провеждат
под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Според организаторите това е добър сигнал за нагласата на администрацията по темата за ОСП, тъй
като тя би имала полза от дискутираната по време на събитията информация. Опитът и позициите на другите държави членки и становищата
на експертите, участващи в дебата,
безспорно биха помогнали при подготовката на документите от стра18 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Схема различна
от ПРП

Да, 93%
ПРП
е добра схема

на на България не само за ОСП след
2020 г., но и за предстоящото председателство по темата земеделие,
храни и развитие на селските райони. На 21 септември представители
на министерствата на земеделието
на Франция, Полша, Ирландия, Испания и Чехия ще представят позициите на своите държави по отношение
бъдещето на европейската земеделска
политика. Представителят на Европейската комисия Иман Буут и участниците от страна на Европейския
парламент ще дадат яснота как европейските институции виждат бъдещето на ОСП и какви промени се очакват в нея.

Копа – Коджека, Алън Матюс
и експерти от ЕС и САЩ
Основният партньор на дебатите
- най-влиятелната организация на фермерите и кооперативите в ЕС, CopaCogeca, ще бъде представена от Поало Магарагиа, член на ръководството на Coldiretti - най-голямата италианска браншова организация в земеделието с над милион и половина членове. Специален гост на събитието ще

бъде анализаторът Алън Матюс, признат авторитет по темата за Общата селскостопанска политика. Сред
темите, които ще бъдат засегнати
по време на дебата на 21 септември в
София, са актуалните въпроси, свързани с финансовите инструменти,
управлението на риска и др. Очаква се
в програмата освен представителите на земеделските министерства да
се включат и други експерти от различни държави, включително и САЩ.

Резултати от публичното
обсъждане у нас
В дискусионния панел на дебата
ще бъдат коментирани и резултатите от проведеното у нас национално
публично обсъждане „ОСП след 2020
- Изборът на България“. Анализът на
резултатите ще бъде представен от
Николай Вълканов от „ИнтелиАгро“.
„Сред интересните въпроси е този за
необходимостта от допълнително
подпомагане за малките стопанства.
Това всъщност се оказа една от малкото теми във въпросника, по която сякаш има единодушно мнение. 93% от
анкетираните са отговорили, че та-

Допълнителното подпомагане за малките стопанства е една от малкото теми във въпросника, по която има единодушие. Огромното мнозинство от анкетираните – 93%, са отговорили, че такова подпомагане
трябва да има. При по-дълбок прочит на отговорите и на отворените
коментари обаче въпросът става много по-интересен.
Първият разрез, който получаваме, е по отношение на това до какъв
размер на стопанството следва да се получава допълнителното подпомагане, като отговорите са сравнително равномерно разпределени между
вариантите до 150 дка, до 300 дка, до 500 дка и до 1000 дка. При всеки от
тези варианти анкетираните са посочили, че допълнителното плащане
не би следвало да се полага за стопанствата с повече декари, както е сега
по Схемата за преразпределително плащане (ПРП).
По-интересното обаче е, че 83% от отговорилите, че допълнително
подпомагане за по-малките стопанства е необходимо, смятат Схемата за
преразпределително плащане за недобре работеща и че трябва да бъде заменена с друга. Основните критики към схемата са, че не води до насърчаване на растежа на малките ферми, а същевременно е довела до изкуствено раздробяване на стопанствата.
Сред дадените препоръки за евентуална нова схема, която да замести
ПРП, могат да се обособят две основни:
Подпомагане на нисколихвено кредитиране и гратисен период за погасяване.
Срокът на действие на схемата да е ограничен до 2-3 години.
В обобщение може да се каже, че подпомагането на по-малките стопанства е осъзната необходимост в сектора. Но допълнителните стимули
трябва да бъдат пазарни, насочени към насърчаване на растежа и производителността и да са обвързани с определен срок на действие. Само по
този начин действително ще бъде подпомогнато развитието на малките ферми.

кова подпомагане трябва да има. При по-дълбок прочит на отговорите и на отворените коментари обаче въпросът става много по-интересен. По време на дискусията в
София наред с останалите въпроси ще обсъдим критиките и препоръките, които
имат участвалите в анкетата по отношение на Схемата за преразпределително плащане“, коментира в аванс Вълканов (повече
по темата вж. в каре) и поясни, че във въпросника липсват „тривиални“ въпроси, като например дали изобщо трябва да има
субсидии за земеделието и дали трябва да се
запази бюджетът на ОСП, по които заинтересованите страни също биха отговорили единодушно и положително. „Попълването на въпросника предполага поне малко позадълбочено познаване на материята. Поради това считаме, че отговорилите са хора
с информирана позиция“, допълни още Вълканов.
Инициативата „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ се организира от Института за агростратегии и иновации и
ИнтелиАгро с участието на най-голямата земеделска организация в ЕС, CopaCogeca и се провежда под патронажа на
министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
За допълнителна информация и контакти:
Светлана Боянова - председател на Института за агростратегии и иновации
Николай Вълканов - управител на ИнтелиАгро
Петър Лазов - Public Relations, Институт за агростратегии и иновации, 0888
667 418, info@agroinnovations.bg
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По-висока стабилност
и ефективност на земеделието
чрез диверсификация

П

о производителност и ефективност българското земеделие е на
едно от последните места в ЕС28. Основните фактори за това състояние са два, в тяхното взаимодействие. От
една страна, това е изключителната концентрация и поляризация във владеенето и ползването на земеделската земя,
при която 1-2% от стопанствата използват над 80 от земята. Това от своя страна води до рязко намаление на видовете
земеделски култури и животни, достигащо до почти пълното изчезване на някои
от тяx. Около 80% от стойността на растениевъдството се създава от зърнените житни и маслодайни култури, докато
зеленчуковото производство и овощарството са в остра криза. В критично състояние е и животновъдството, чийто дял
е едва около 30%. Всичко това води до
намалено производство и дефицит на
основни хранителни продукти и суровини и увеличение на вноса, който в някои
случаи достига 70-80. В този контекст все
по-широко приложение в икономиката и
конкретно в аграрната икономика придобива понятието диверсификация.

Същност и форми на
диверсификацията
Най-общо с понятието диверсификация на земеделието се означава разнообразяване на земеделското производство. Най-често това се постига чрез
увеличаване броя на земеделските култури и животни и съотношението между
тях. Целите са разнопосочни: увеличаване на производството и принадената
стойност, намаляване на риска при променящите се икономически климатични
условия, отговор на растящите пазарни
и потребителски изисквания, устойчивост при екстремни климатични промени и пр.
Диверсификацията може да се провежда на различни нива: глобално, общност от държави като ЕС, конкретни
страни и определени стопанства. Във
всички случаи става въпрос за включване на нови видове, сортове и породи
култури или животни. .Най-общо с ши-

роко използваното в съвременното земеделие понятие диверсификация се означава увеличаване на разнообразието
видове и типове култури животни.
На по-ниско ниво разнообразяването
на земеделското производството става
чрез създаване на нови усъвършенствани сортове растения и породи животни,
с конкретни свойства, предназначени за
различни условия или начини на ползване. Например сортове от една култура с различно качество, изисквания и
пазарна реализация; сортове плодови и
зеленчукови култури с нееднакъв период на узряване и консумация; породи говеда с различно направление (млечно,
месно или месо-млечно) и пр.
В по-общ контекст диферсификацията може да се разглежда като преразпределение на земеделските ресурси
изобщо - земя, капитали, оборудване и
видове дейности. В съвременното раз-

вито земеделие диверсификацията може да включва нетипични земеделски
дейности като откриване на магазини,
предприятия за преработка и обществено хранене, селскостопански туризъм
(например винен) и др.

Фактори за диверсификация
Диверсификацията може да бъде
следствие на редица фактори, по-важни
от които са следните:
Промяна на демографията. Бързата урбанизация във всички и предимно в
развиващите се страни, изменя съществено начина на производство и потребление. Все по-малък брой земеделски
стопанства трябва да снабдяват със земеделски продукти нарастващ брой
консуматори. Изменя се коренно съотношението между производители и консуматори чрез намаление на земеделците. Това може да стане чрез въвеждане
на стр. 37
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„НАТУРА 2000“

Печеливши и губещи
в казуса „Калиакра“
П

озатихналите за около две години скандали около българските територии в
общоевропейската мрежа на защитените
зони „Натура 2000“ отново се разгоряха и
отново заради засегнати интереси на частни собственици на земи, включени в мрежата и върху които с министерска заповед се
налага забрана за земеделие и строителство.

Как пламна скандалът
В основата на разногласията около трите защитени зони в крайморска Добруджа
е решение на Европейския съд на ЕС, който
задължи България да възстанови унищожените степи и коридори за миграция на птици в Калиакра, като демонтира ветрогенератори и голф игрище, тъй като българското правителство е разрешило тяхното изграждане незаконно. Ако България не се съобрази с решението на международните магистрати, първоначалната глоба може да е
1.5 млн. евро, а всекидневната - 20 хил. евро,
до отстраняване на нарушенията. Европейската комисия даде срок до края на септември страната ни да приеме план за управление на защитената територия с мерки за
предотвратяване на нейното увреждане.
Справка от трите общини в Крайморска Добруджа - Балчик, Каварна и Шабла, на
чиято територия са трите защитени зони, заради
които се разгоря скандалът („Комплекс Калиакра“ за
опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, „Калиакра“ и „Белите скали“ за опазване
на дивите птици) засягат общо 2501 имота - урбанизирана територия, от които 2187 са частни.
Техните собственици обвиниха министъра на околната среда и водите Нено Димов, че със заповедта си
за забрана на земеделски дейности и строителство в
имотите им, се нарушава тяхното конституционно право на собственост и да се разпореждат с нея.
Те излязоха на протест, подкрепени от местните кметове, и първоначално отказаха участие в преговорите в Министерството на околната среда и водите
22 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Целта на „Натура 2000“


Общоевропейската мрежа от защитени зони „Натура
2000“ е създадена, за да осигури дългосрочното оцеляване на
най-ценните и застрашени видове местообитания на животни, птици и риби за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, които попадат „Натура 2000“ се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС
за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в който са описани процедурите за определяне и одобрение на зоните,
които да влязат в екологичната мрежа.
Те се предлагат от международно признати учени от
БАН и природозащитници, които са базирани на теренни проучвания. Картирането на защитените зони се одобряват веднъж на местно равнище, в случая за България от
експерти на МОСВ, след което окончателно се валидират
със силата на закон от експерти на Европейската комисия
в Брюксел.

(МОСВ), докато не получат информация за първичните
теренни проучвания, които доказват безспорно за наличието на понто-сарматски степи и на други местообитания в имотите им. Протестиращите изрично обявиха, че
не са против „Натура 2000“, но искат да се намери баланс
между защитата на природата и икономическите дейности в имотите им.

Излишната проверка
Най-вероятно ултиматумът на собствениците разколеба министър Димов и той публично изрази съмнение относно коректното очертаване на граници на защитените зони в Черноморска Добруджа, и дори
се закани да нареди проверка на място, която да
установи дали границите
на трите защитени зони
съвпадат с очертанията
на кадастъра.
Това едва ли е най-правилното решение, според включилите се с мнения и позиция по скандала „Калиакра“ учени, еколози, както и бившият министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров в правителството
на Сергей Станишев, което одобри зоните в „Натура 2000“. Определянето на защитените зони
е дълга и тежка европейска процедура, включваща в различни етапи представители на цялата научна общност в България,
много проверки, вкл. и на
експерти от Брюксел. Не
липсваха и крайни мнения, че ревизията на екологичната
мрежа било равнозначно на заявка за излизане от ЕС.
В крайна сметка се стигна до компромис между държавата и протестиращите. Създадени бяха четири работни групи - земеделие, енергетика, лов и риболов и строителство/туризъм, които да проучат и обобщят проблемите
и да предложат балансирано решение на правителството
по казуса през есента, преди 30 септември - крайния срок,
наложен от Европейската комисия.

Колко струва „Натура 2000“
Участвали в процеса напомнят, че картирането на зоните по „Натура 2000“ се е осъществило на няколко етапа по проект, финансиран по Оперативна програма „Окол-

на среда 2007-2013“ с 25 милиона лева. Преди това в периода 2003-2007 г. са предложени териториите, които да влязат в защитените зони, от Българско дружество за защита на птиците и „Зелени Балкани“, експерти на свободна
практика от институтите на БАН, Националния природонаучен музей, Биологическия факултет на Софийския университет, дирекциите на природните паркове, регионални
музеи и много други.
В последната фаза, когато картирането на „Натура
2000“ за България е обобщено, документът, който предстои да бъде изпратен за валидиране от Брюксел, е даден
от правителството на Сергей Станишев за прецизиране
от БАН, за което държавата е платила 700 000 лева. В крайна сметка в Брюксел е представена одобрената от Кабинета „Станишев“ българска екологична мрежа по „Натура
2000“, в която са записани 352 защитени зони. След валидирането е разработен регистър на защитените зони с точно описание на границите и местообитанията на животни, птици, насекоми и риби.

Възможни ли са промени
Промени в границите на зоните, обосновани с икономически мотиви, както настояват кметовете в региона,
подкрепени от министъра на околната среда и водите и
от прокуратурата, най-вероятно няма да бъдат приети
от Европейската комисия, защото противоречат на основните правила на Директивата за хабитатите, както и
на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Всички одобрени защитени зони в „Натура 2000“ съвпадат с имотите, включени в кадастъра, което е станало
още преди картирането от Брюксел по изричното разпореждане на тогавашния министър на околната сред Джевдет Чакъров и одобрени с решение на правителството на
Сергей Станишев.
Много от създадените по естествен път хабитати като ниви, лозя, градини, дори селища и гробища са местообитания на защитени видове животни. Това обаче не спира традиционните земеделски дейности там, но те са съобразени с изискванията за опазване на околната среда. Затова вместо промяна, повечето от запознатите с процедурите по „Натура 2000“ смятат, че по-добрият вариант
е да не се въвеждат тотални забрани, каквато беше последната заповед на министър Нено Димов по казуса „Калиакра“, а да се въведат ограничения след обстоен оглед и анализ
от учени и еколози. Те предлагат например да се въведе забрана за употреба на инсектициди и пестициди, да се прецизира екстензивната обработка, да не се разрушават единични хралупати дървета и други. За да се спазват ограниченията, без да бъдат ощетени собствениците на земи в защитените зони да се разработят компенсаторни механизми в Програмата за развитие на селските райони.
Боряна Семкова
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60 години иновации
в напояването
T-L Irrigation Co. ненадминат производител на хидростатично задвижвани пивотни системи за дъждуване

Съвместната разработка на AgSense, LLC и T-L - системата Precision Link, позволява пълно дистанционно управление и следене на работните параметри като:
 Управление на вашето оборудване от компютър или мобилен телефон посредством обикновена интернет връзка.
 Налице е намаляване на разходите за гориво и труд.
Свързвайки се към AgSense WagNet, страницата за следене и
контрол на пивотните системи, не е необходимо физическо присъствие на обекта.
Чрез използването на Precision Link и T-L’s PPC III кон-

Ц

ентралата на американската компания T-L Irrigation Co.,
която има вече 60-годишна история, се намира в град
Хейстингс, щата Небраска. T-L предлага в цял свят високо качество технологии за напояване:
 Централни пивоти
 ULTRA линейни системи за напояване
 Системи за напояване с бързо теглене
 Торене чрез системи за напояване
 PMDI – прецизно мобилно капково напояване
 Прецизни системи за управление – контрол и управление
на нормата, прецизна интернет връзка, система за управление
на скоростта, дистанционно управление и много други.
Специалистите на T-L Irrigation Co. са готови във всеки един
момент да разработят конкретен проект за напояване, базирайки се на спецификата и нуждите на съответното стопанство.
За 60 години T-L Irrigation Co. е създала дилърска мрежа от
250 компании в Америка, Европа и в други точки по света.
Прецизно земеделие въз основа на прецизно напояване
T-L Irrigation Co. се сдоби наскоро с два нови патента за
прецизна Система GPS Navigation Corner.

Хейстингс, Небраска – февруари, 2016
Неотдавна компанията T-L Irrigation Co., ексклузивен
производител на хидростатично задвижвани пивотни
системи за напояване, регистрира успешно два нови патента за нейните разработки в областта на прецизното напояване - GPS Navigation Corner System.
Патентите включват уникалния точков метод, който T-L компанията е внедрила в тяхната GPS Navigation
Corner System. Методът представлява допълнителен сензор, ексклузивната разработка, наречен – Wheel Angle Sensor,
който има за цел прецизно да следи колеята преминаване
след преминаване, година след година. Тези патенти показват ангажираността на компанията да улеснява работния процес, увеличавайки производителността на стопанството.

Управление чрез интернет връзка от T-L и
AgSense, LLC
T-L Irrigation Co. производител на пивотни, задвижвани хидростатично и линейни системи, внедри системата
Precision Link, смарт приложение, предназначено за управление на пивотните системи електронно.
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Заводът на T-L в Небраска, Хейстингс





T-L Irrigation Co. пивотни и линейни системи
за напояване осигуряват трайна добавена
стойност и десетилетия надеждност.

T-L Системи за напояване:
Доказаната технология –
която работи.





T-L Прецизно мобилно капково напояване PMDI

T-L Прецизно мобилно капково напояване PMDI в соя

тролния панел се постига дистанционно управление на
следните функции на системата:
 Стартиране/спиране на работата на системата, контрол на работната норма, промяна на скоростта, контрол
на работата на помпата, крайните ъгли на пистолета, управление на допълнителните зони, автоматично спиране/връщане на първоначалните настройки.
 Операторът може да наблюдава и управлява функции като ъгъла на системата, водно налягане, скоростта, посоката на движение и самото движение.
 Системата VRI (Variable Rate Irrigation), система за променлива норма, може също да се управлява чрез програмирани
стъпки от интернет страницата на WagNet.
 Precision Link и PPC III в комбинация с хидростатичния принцип на задвижване на T-L и системата за непрекъснато движение осигуряват хомогенно напояване, допринасяйки за подобряване качеството на продукцията,
както и ефективно управление и функциониране на цялата система като краен резултат.
GPS Navigation Corner System в комбинация с непрекъснато движение на T-L, ниските разходи за поддръжка, надеждността на универсалния T-L хидростатичен дизайн, дават
оптимални резултати и водят до висока производителност на Pivot Corner System.
Три причини защо T-L системите са разпознаваеми, като
водещ бранд сред системите за напояване и са най-добрият
избор сред галванизираните продукти по рода си:
1.
2.
3.

Горещопоцинкован продукт
Удобни и достъпни системи
Екип, който винаги е готов да ви съдейства.

Здравината на системите е подсигурена със специална гаранция. Планетарните предавки са с 8-годишна гаранция, или 24 000 ч, зъбните предавки също притежават 8-годишна гаранция, или 16 000 ч благодарение на хидравличния
принцип на работа. Хидравличните мотори са с 4-годишна
гаранция, или 4000 ч. Тази гаранция е ненадмината в света
на напоителните технологии и отразява надеждността на
дизайна и високата производителност на T-L. 
Пивотни системи за напояване T-L

АГРОТЕХНИКА

ДУМАТА НА

ЛУКАШ КОРДОШ, БИЗНЕС МЕНИДЖЪР НА T-L IRRIGATION CO. ЗА ЕВРОПА:

В България стъпваме на сигурен
европейски пазар

Лукаш Кордош
(първият отляво)
по време
на събитието
Дни на полето
в Словакия

Преди да стане представител на T-L Irrigation Co. за Европа, Лукаш е дилър на
американската компания за Словакия. Мотивира избора си да работи за T-L Irrigation
Co. в по-големи мащаби с ясна цел - решаване на проблемите на глобалното затопляне
и огромната нужда от достатъчно водни ресурси, особено в аграрния сектор.

Какво е чувството да работиш
за една световна компания, чест
или по-скоро задължение?
Чест е да работиш за един от найголемите производители на пивотни
и мобилни линейни системи за напояване. T-L са отдадени на каузата да служат на земеделските производители
и се стремят да произвеждат най-добрия продукт за нуждите им, за техния успех и просперитет.
Каква е мисията на T-L Irrigation,
която има 60-годишна история?
Мисията на T-L е да произвеждаме
качествен и надежден продукт за нашите клиенти, които чрез него да успяват да постигат високи резултати и да стават все по-успешни, година след година.
През годините земеделието се
променя, какво му предлагате днес?
Земеделието се променя всеки ден.
Най-голямата промяна е в технологиите. Все повече фермери днес се стремят да управляват стопанствата
си чрез телефон или компютър. Ефективността на техните ежедневни
операции е много важен елемент за
тях. Фермерите са изключително заети и взискателни хора, а напояване26 | АГРОБИЗНЕСЪТ

то е област, в която те могат да пестят време и пари чрез управлението
на оборудването от мобилен телефон.
Какво се крие зад слогана на вашата компания „Като никой друг“?
Ние сме различни от всички други.
Конкурентните брандове на пазара са
идентични. Нужни са 380В електрическо напрежение за задвижването на
системите. T-L системите са с хидростатично задвижване и са единствени по рода си сред конкурентните
модели. Земеделските производители всеки ден работят с хидравлични
системи по линия на прикачния инвентар, тракторите и комбайните. T-L
компанията е въвела същите тези основни принципи и при създаването на
техните машини, правейки ги безопасни, надеждни и опростени за работа,
същевременно с най-ниски в света разходи за поддръжка. Затова T-L са Като никой друг!
Какво ви доведе в България, открихте ли точния партньор в бизнеса?
Взехме решение да стъпим и на нови пазари, сред които е и България. Като член на Европейския съюз България

за нас е много важен пазар. Като пълноправен член на Съюза много административни правила и стандарти
са хармонизирани, това бе и основната движеща сила да стъпим на българския пазар. Следващата важна причина беше нашата среща с Марио Лазаров, Изпълнителния директор на Римекс Технолоджийс, на която открих
бъдещите възможности за развитие
на това направление за българското земеделие. Нашето партньорство стъпи на джентълменско споразумение и
не ми остава да кажа нищо друго, освен че Римекс е перспективна компания с конкретна визия за бъдещето и
с голям потенциал за развитие.
Какви са ви очакванията от българския пазар?
Не сме тук заради конкретни очаквания, но ние силно вярваме, че предлагаме най-доброто решение за фермерите в областта на напояването.
Ако в нашите сили е да помогнем на
един фермер да разреши проблема с напояването, и той остане щастлив и
удовлетворен от постигнатите резултати и от по-високи добиви, това означава, че нашата мисия е изпълнена.
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Рекордни добиви от лавандула
България запазва лидерството си по износ на лавандулово масло

Н

ай-вероятно и през тази година България
ще защити световната си лидерска позиция за износ на лавандулово масло, след като
оперативните неокончателни данни показват значителен ръст както на засетите площи с маслодайната култура, така и на средните добиви в страната и особено в Добруджа.
През 2016 г. България е изнесла 315 тона при
общ добив на лавандула от около 14 000 тона
и за втора година измести Франция от първото място, а през тази година се очаква значително нарастване на реколтата с 62,8 процента спрямо миналогодишната, или малко над
26 000 тона (виж Таблица 1 Производство на
лавандула през последните години).
Освен това оперативните данни на „Агростатистиката“ на Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) към 10 август 2017 г.
показват, че средният добив тази година е 403 кг/дка, което
е с 23,6% повече от 2016 г. Това според оценка на агроекспертите се дължи на много успешното съчетание от увеличение
както на реколтираните площи, така и на средните добиви.
Най-големите добиви са отчетени в областите Добрич
(608 кг/дка), Търговище (548 кг/дка) и Шумен (452 кг/дка). Найслаби са добивите тази година в областите Пловдив (145 кг/
дка), Силистра (230 кг/дка) и Бургас (290 кг/дка) в повечето случаи заради лоши метеорологични условия по време на цъфтежа
на лавандулата.

Рекордно нарастване на засадените площи
Логично е увеличаването на добивите да се дължи на нарасналите декари със засадена лавандула. За първи път статистиката отчита рекордно засадени площи с растенията с лилав
цвят. През 2017 г. са засадени 78 471 дка, които са нараснали с
46,7%, реколтираните са 64 555 дка, а увеличението при тях е
с 31,8% (виж Таблица 2 Къде са засети най-много площи с лавандула). И докато преди няколко години Подбалканът водеше по
засадени площи с лавандула, през последните години и особено
през настоящата лидер вече е Североизточна България.
Рязкото покачване се дължи основно на област Добрич, където през 2017 г. са засети 15 001 дка, а средният добив е 608
кг/дка. Като се прибавят и областите Шумен (1468,8 дка засадени площи и 290 кг/дка добив) и Търговище (112,8 дка засадени площи и 548 кг/добив), трите области убедително се превръщат във водещ производствен център в страната.
Активни в създаването на нови насаждения са били и сто28 | АГРОБИЗНЕСЪТ

Таблица 1 Производство на лавандула 2014-2017 г.
Година

Засадени
площи***

Реколтирни
площи***

Общ добив
(тона)

Среден добив (кг/дка)

2014

68 920

61 170

15 844

259

2015

60 180

54 200

18 768

346

2016

53 490

48 979

15 991

326

2017*

78 471

64 555

26 034

403

Разлика**

46,7%

31,8%

62,8%

23,6%

* данните са към 10.08.2017 г., ** разлика между 2017 и 2016 г., *** декари
Източник: Оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ

паните в традиционната и доскоро водеща област в бранша
– Стара Загора. Там са засети 19 228 дка, с 26 процента повече
от предходната 2015 г., но пък добивите са по-слаби, тъй като от новозасадените полета липсват добиви или ако ги има,
те са символични.
Сред водещите области, където са увеличени засадените с
лавандула площи, са Пловдив (7204 дка, или с 44 процента повече), Бургас (5265 дка, или 62 процента повече) и Ямбол (4948
дка, или 78 процента повече).

Бумът в Добруджа
Няколко фактора повишиха интереса на земеделските стопани към лавандулата в Добруджа. На първо място са дестилериите, които за последните две години се увеличиха до общо
8. С решаващ принос се оказа откритата близо до Добрич дестилерия за етерични масла на американска компания. По данни на Добричката община през тази година са депозирани още
няколко инвестиционни предложения за изграждане на дестилерии за етерични масла, между които и една мобилна.

Помощите


Данните на Държавен фонд „Земеделие“ по Кампанията за
директни плащания 2017 през тази година показват, че са заявени за подпомагане 28 000 дка повече лавандула (увеличение
с над 40% само за една година), а стопанствата, които имат право на подпомагане, са нараснали с около 500 и вече превишават
1600. Каква ще бъде сумата ще стане ясно в края на септември.
Стопаните, които отглеждат маслодайната култура, имат възможност да получат субсидии по следните мерки и схеми:
 по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 - 2020 г. за
дейност „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове“- от 44 до 105 лв./дка
 мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. до 101
лв./дка, но мерките 10 и 11 не могат да се комбинират
 мярка 13 „Плащания за райони с природни (планински) или
други специфични ограничения“ – от 14 до 25 лв./дка
 компенсации, ако стопанството попада в екологичната мрежа „Натура 2000“ – от 170 до 180 лв./дка.
мерки
за създаване на нови насаждения и покупка на техни
ка (подмярка 4.1), за преработка (подмярка 4.2); подкрепа на
млади фермери и малки стопанства (подмерки 6.1 и 6.3) – сумите са площ и на проект.
Обсъждат се възможности за формиране на тематична инвестиционна програма за етерично-маслени и медицински култури в рамките на ПРСР, но дали това ще се случи в този програмен период 2014 - 2020 г. все още не е ясно, но може да се
намерят и други форми на подпомагане заради извоюваните
позиции през последните години на световните пазари на лавандуловото масло.

Вторият фактор е работната ръка. Изискванията за помалко работници, по-малко грижи и по-ниската себестойност
на производството на лавандулата правят маслодайната култура примамлива за стопаните. Още повече, като се има предвид, че работната ръка в земеделието намалява с всяка изминала година. Затова ще надделеят култури, които се отглеждат
механизирано. Ниските цени на пшеницата също станаха фактор за увеличаване на насажденията с лавандула в Добруджа.
Третият фактор е почвата, която в Добруджа е богата
на хумусно съдържание. Това предполага високи добиви от лавандула за региона. Има обаче една съществена особеност, която хората от бранша казват, че не бива да се забравя. Като
се сравняват показателите по масленост и най-вече по съдържание на съставките на самото масло за козметичната и фармацевтичната индустрия, разликата на лавандулата в Добруджа и в района на Карлово и Казанлък е доста различна. Розовата долина предлага по-качествени цветове, докато в Добруджа могат да се радват на високи добиви, но не на високо качество. Това показват практическите резултати, категорични са учените от Институт по розата и етеричномаслените
култури в Казанлък. Според тях в Розовата долина има твърд
контрол за качеството и произхода на сорта, докато в Добруджа се получиха неудачи заради случайното закупуване на разсад. Затова се настоява и там да се създават чисти насаждения с определен сортов произход. Най-популярните български
сортове, които са съобразени с нашите климатични условия

Таблица 2 Къде са засети най-много площи с лавандула
Област

Засадени
площи*

Реколтирни
площи*

Общ добив Среден добив
(тона)
(кг/дка)

Добрич

24 658,2

24 658,2

15 001,2

608

Стара Загора

19 228

17 108

4 885,1

386

Пловдив

7 204

6 786

983,7

145

Бургас

5 265,4

5 065

1 468,8

290

Шумен

5 130

3 278

1 480,2

452

Ямбол

4 948

179

56,4

315

Варна

4 088,77

1 482

492,6

332

Пазарджик

3 225

3 225

882

273

Силистра

2 125

1 765

406

230

Сливен

1 010

650

203

312

Търговище

296

206

112,8

548

Хасково

145

120

36

300
* декари

Източник: Оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ

и състав на почвата, са севтополис, юбилейна, дружба, хемус.

Пазарите
Основните ни пазари за лавандулата са Франция и Германия,
страните от Източна Европа – Полша, Словения и др. САЩ,
Китай и Япония са необятни огромни пазари на етерично-маслени култури. Държави като Русия също купуват, но предимно
сух цвят, който се ползва за чай. Има интерес от Мексико за
сушен лавандулов цвят за производство на шоколад.
Съседните държави Румъния, Гърция и Турция също проявяват интерес към българската лавандула, но напоследък купуват
повече разсад от нас. В другите страни, където са силно развити парфюмерийната и козметичната индустрия, има и субсидиране, което ще сконтира цената и нашите производители ще се окажат в неблагоприятна ситуация. Въпреки че МЗХГ взема мерки за подпомагане на производителите на лавандула и за защита на определени сортове от растението с лилав
цвят, както и на розата.
Миналата година средната цена за килограм българско лавандулово масло беше 50-55 евро, която най-вероятно ще се запази
и през тази година заради бума в нови насаждения. Произведеното от български дестилерии лавандулово масло отива предимно за Америка (около 35 процента) и за Франция (около 25
процента). Останалите 30 процента са за пазарите в Унгария,
Индия, Китай и др. Въпреки че цената на българското масло
от лавандула е най-ниска, производителите засега печелят добре заради ниската себестойност на обработката на маслодайната култура. Освен това прогнозите са за ръст с около 60
процента на българското лавандулово масло тази година, което означава, че на пазара ще се предложат около 505 тона, докато през миналата година, както посочихме, бяха 315 тона.
Има интерес, има и пазарни ниши, така че пред хората, които искат да инвестират в този сектор, има големи перспективи. Но трябва да го правят целенасочено, организирано и
със съвети на добри специалисти, препоръчват от Националната служба за съвети в земеделието.
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Първите българи, които кампанията
„МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК“ върна у нас,
подписаха своите договори
С амо месец след старта на кампанията „МОГА ТАМ, ИСКАМ ТУК.“ на TELUS
International Еurope, която цели да върне 150 българи от чужбина, като им предложи
кариера в България, първите подписани договори вече са факт.

Винаги съм искала да се върна.
Вярвам, че българите трябва да се
връщат обратно, за да поддържат
развитието на страната ни.


К

ристиян Ковачки и Пламен Петков избраха да се върнат в България след повече от 10 години в Испания, където живеят с родителите си,
получават своето образование и първи
трудов опит. У дома се завръща и Любов Комсалова, която учи психология в
Норвегия. Тримата не се познават до
момента, но ги свързва желанието да
превърнат личните си интереси в професионална реализация – нещо, което
TELUS International прави възможно с
клиентите си от различни индустрии.

Много сме щастливи, че толкова
талантливи българи, живеещи
по света, имат желание да се
върнат тук и да станат част от
екипа на TELUS International, което
придава смисъл на нашата кауза.


„Днес казваме „добре дошли“ на
Кристиян и Пламен и очакваме останалите, с които в момента финализираме
документацията“, сподели Ксавие Марсенак, президент на TELUS International
Europe.
Инициативата „МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК“ е част от дългосрочните
усилия на водещия аутсорсинг доставчик да предоставя на можещите и талантливи българи кариерни възможности в интернационална среда, както и
да предприеме целенасочени мерки за
справяне с недостига на качествени кадри в бизнеса у нас.
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За TELUS International Europe


TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата
на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествено обслужване за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 3500 служители на територията на 7 центъра в София и Пловдив Букурещ и Крайова (Румъния), както и Манчестър и Канок (Великобритания). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика. TELUS International
Europe е горд член на семейството на TELUS International, който е доставчик на услуги за аутсорсинг на бизнес процеси с над 26 000 служители по целия свят, включително Канада, САЩ, Европа, Латинска Америка и Филипините.
За повече информация посетете www.telusinternational-europe.com

Още в първите часове след старта на
кампанията са получени десетки CV-та, а
към момента те вече са над 400. В момента
екипът на TELUS International Europe разглежда старателно всяко от тях и влиза в
контакт с кандидатите.
Инициативата предлага пакет за релокация на българи, които искат да се върнат
обратно в България и да получат професионална реализация в офисите на компанията в София и Пловдив. Пакетът включва
5000 лв., самолетен билет до България, съдействие от екипа на TELUS при установяване, документация и търсене на квартира, както и едномесечно настаняване в хотел при нужда.
Кампанията е активна до 31 декември
2017 г. Всеки, който иска да кандидатства,
може да го направи на: www.iskamstelus.com.

Кристиян: 22 г.
Испания, Самора
Прекарах 12 години там
Пламен: 22 г.
Испания, Мадрид - 15 години
Любов: 23 г.
Норвегия, град Сандвика

С какво се занимавахте
до момента?
Кристиян: Докато бях там, учих и
после работих в един кафе-бар около година.
Пламен: Аз също учих и работих в
областта на туризма. Първият ми
опит беше в Слънчев бряг, където
бях рецепционист, но после се дипломирах в Испания и последните
месеци прекарах в Кадис – отново
свързано с туризъм.
Любов: Уча психология в университета в Осло. Продължавам обучението
си, но дистанционно.
Как разбра за кампанията
„МОГА ТАМ, ИСКАМ ТУК“
на TELUS International?
Кристиян: От мой приятел.
Пламен: Приятел от Испания.
Любов: От социалните медии.
Кое те мотивира
да кандидатстваш?
Кристиян: България е основната
причина, както и възможността
да работя това, което ми е интересно – всичко свързано с информатика и игри.
Пламен: И България, и TELUS
International като компания, с възможностите за развитие, които
предлага. Когато хобитата се превръщат в професия, хората са пощастливи и по-добри един към друг.
Любов: Винаги съм искала да се върна. Вярвам, че българите трябва да
се връщат обратно, за да поддържат

развитието на страната ни. Харесах
кампанията на TELUS от първото
прочитане. За всеки българин, който
иска да се върне, тя дава помощ и решения по много важни и често трудни обстоятелства.
Дълго време ли ти отне да вземеш това решение?
Кристиян: Около година-две. Родителите ми също са в Испания и това играе голяма роля, но аз съм мотивиран да гоня целите си. Взех решението, след като го обсъдих с тях, и
също така препоръчах TELUS на други мои познати.
Пламен: И при мен родителите бяха фактор, защото бяха против връщането ми в България. Но така е –
родителите винаги искат децата им
да са около тях. Аз също споделих на
мои приятели за тази възможност.
Любов: От много дълго време обмислям прибирането ми и събирам
кураж, но решението да кандидатствам чрез „Мога там. Искам тук“
беше лесно и бързо.
Как си представяте бъдещето?
Кристиян: Трудно е да се каже, но мисля, че щом съм направил тази крачка,
всичко ще е нагоре и на добре.
Пламен: Трудното за мен мина. Сега
само напред и нагоре.
Любов: Ще се реализирам в България.
Ще напредна и ще се развия. Виждам се
като реализиран и успял професионалист. Смятам, че е възможно навсякъде, ако си достатъчно упорит.
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Таблица 3
Животните и стопанствата в България към 1-ви ноември 2016 г.

РЕСТАРТ
Показатели

Възраждането на
животновъдството започна
ЖИВОТНОВЪДСТВО

С

пециалното внимание на Европейския съюз (ЕС) и на държавата, което през последните две години получават
българските животновъди, започна да дава реални положителни резултати. Въпреки че последните данни са далеч от
нивата, отчитани преди началото на прехода през 2001 г.,
нарастването във всички области на сектор Животновъдство е видимо според последните данни на Агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите.
Сред факторите за това своеобразно възраждане на традиционния за българското селско стопанство сектор са отпуснатите субсидии, подобрените пазарни условия и навлизането на млади фермери.
Само за отминалите две години българските животновъди са получили над 23 млн. лева подпомагане по различни схеми
и за различни видове животни. От последното заседание на
Консултативния съвет по животновъдството става ясно,
че за стопанската 2017 г. са предвидени още около 21 млн. лева, като от тях 11 млн. лв. са с целево предназначение, одобрени от Европейската комисия, за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС.

че има още много да се желае. И това не бива да се подценява
и забравя, за което са и следните няколко конкретни доста
притеснителни примера.
За 15 години броят на стопанствата, в които се отглеждат животни, непрекъснато намалява, като за фермите, в
които се отглеждат говеда, спадът е от 241 142 през 2001 до
38 500 броя през 2016 г., но успокояващото е, че спрямо пред
ходната 2015 г. е отчетено нарастване с 1,5%. За същия период стопанствата за отглеждане на овце от 486 627 са спаднали на 32 300 броя през 2016, но спрямо предходната 2015 г. е
Има още какво да се желае
отчетен ръст от 2,1%.
Въпреки специалното отношение към сектора и видимиВ периода на прехода силно намалява броят на продуктивте добри резултати напоследък, ако се съпоставят статис- ните животни, като в сравнение с 2001 през 2016 г. при оттическите данни от 2001 и 2016 г., равносметката показва, делните видове намалението е, както следва: крави от 617
000 спадат на 271 300 броя; биволици – от 11 000 на
32-35 Таблица 1
7589 броя; овце майки – от 5 007 000 на 1 173 200 броя;
Потребление, внос и износ на месо през 2016 г. (тонове)
кози – от 367 000 на 210 500 броя; свине-майки – от 381
000 на 64 500.
Вид месо
Произведено
Внос*
Износ*
Потребление
В резултат на това родното производство на месо
от говеда
17 462.5
15 851.1
4 565.7
28 747.9
и
млечни
продукти не може да задоволи потребностиот свине
73 242.0
135 804.9
4 365.7
204 681.2
те на българското население и затова нараства вносът
от овце и кози
11 783.5
2 445.5
997.5
13 231.5
на некачествени животински храни или техни замесот други животни
227.6
1 972.8
1 630.4
570.0
тители. В момента според Националния съюз на гове*Предварителни данни на Агенция Митници за външната търговия на месо,
довъдите консумираме два пъти повече сирене от сукарантия и преработени месни продукти
Източник: Агростатистика, МЗХГ
хо мляко и палмова мазнина, отколкото сирене от краве мляко. За последните 15 години производството и
Таблица 2
Промишлено производство на червено месо в България (тона)
консумацията на месо българско производство е намаляло съществено.
Вид
2014
2015
2016
Разлика*
Общо**
Данните на „Агростатистика“ на МЗХГ показват,
От говеда
4 876
5 363
6 860
+27,9%
17 099
че през 2016 вътрешното потребление на червено месо
От свине
54 589
62 401
68 793
+10,2%
185 783
се увеличава с 4.4% в сравнение с предходната 2015 г. И
Общо месо
61 879
70 034
77 512
+10,7%
209 425
въпреки че износът на червено месо през миналата го32 | АГРОБИЗНЕСЪТ

* Разликата между 2016 и 2015 г.
** Общо за трите години
Източник: Агростатистика, МЗХГ

Говеда

Крави

Биволи

Биволици

Свине
общо

Свине
майки

Овце
общо

Овце
майки

Кози
общо

Кози
майки

Животни (хил. бр.)

557,9

357,2

12,3

7,6

616,4

47,2

1 360.1

1 128.9

237,5

199,4

Изменение 2016/2015

1.4%

1.3%

13.9%

11.8%

2.7%

0.6%

2.1%

1.1%

-14.2%

-9.3%

Стопанства (хил. бр.)

38.5

35,6

0,4

0,4

11.0

1,2

32.3

32.1

18.8

18.5

Изменение 2016/2015

-9.0%

-9.9%

0.0%

0.0%

-24.1%

-14.3%

-14.3%

-13.9%

-23.9%

-23.6%

Среден брой животни в стопанство

14.5

10.0

30.8

19.0

56.0

39.3

42.1

35.2

12.6

10.8

11.4%

12.4%

13.9%

11.8%

35.4%

17.4%

19.2%

17.4%

12.7%

18.6%

Изменение 2016/2015

Източник: Агростатистика, МЗХГ

дина е нараснал с над 27% спрямо предходната, а вносът е увеличен с 6.7%, в номинално изражение равносметката е в полза на вноса (виж Таблица 1 Потребление, внос и износ на месо).

Животните се увеличават,
стопанствата намаляват
Като цяло през 2016 броят на селскостопанските животни се увеличава, но стопанствата намаляват (виж 32-35 Таблица 3 Животните и стопанствата в България към 1 ноември 2016 г. ).

ство на основни млечни продукти в България). Основен дял
(93.6%) заема кравето мляко и е с 3.1% повече спрямо 2015
г. Овчето мляко е 4.0% от преработеното (+15.3%), а козето мляко заема 1.9% (+28.9%). Само преработеното биволско
мляко намалява с 2.6% и заема 0.5% от млякото, преработено
през миналата година.
Към края на 2016 г. в 213-те сертифицирани млекопреработвателни предприятия са заети 7346 служители и работници, наети на трудов договор, но въпреки че произведените млечни продукти са нараснали, общата им стойност (без
ДДС) възлиза на 691.4 млн. лева, което е с 1.4% по-малко спрямо 2015 г.

Увеличено е и произведеното червено месо

При животните по-съществено е увеличението при биволите (+13.2%), докато при говедата е по-малко (+1.4%). Запазва се и тенденцията на нарастване на броя на месодайните
крави (+12.4%), но пък намалява макар и незначително броят
на млечните крави (-1.7%). С 2.1% се увеличава общият брой
на овцете, като при овцете майки от месодайните породи
нарастването е с 11.0%, или с над 102.6 хил. броя. Козите и
козите майки намаляват съответно с 14.2% и 9.3%. Свинете са с 2.7% повече, а разплодните женски свине над 50 кг са с
10.9% повече.
Средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни и относителното
запазване на общия брой на животните. Наблюдава се увеличение на стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече
млечни крави (+17.1%). Стопанствата с над 100 овце майки
са се увеличили с 5.3%, а с над 100 кози – с 1.9%.

Произведените мляко и млечни продукти
също растат
Данните на „Агростатистиката“ на МЗХГ сочат, че през
2016 г. в 213 млекопреработвателни предприятия е преработено 544 млн. литра сурово мляко (виж Таблица 4 Производ-

Последните обобщени данни на „Агростатистика“ показват, че през 2016 г. на територията на страната са работили 76 одобрени по правилата на ЕС кланици, с 3 повече в сравнение с предходната година (Виж Таблица 2 Промишлено производство на червено месо). Произведеното месо в кланиците е 77
512 тона, или с 10.7% повече от 2015 г., като в 38 от анкетираните кланици се извършва клане на едър рогат добитък
(ЕРД), в 69 кланици се колят свине, в 50 – дребен рогат добитък (ДРД), а в 9 – биволи и еднокопитни. Кланиците, специализирани за клане само на свине, са 17.
През 2016 закланите говеда в кланици са с 27.1% повече в
сравнение с 2015 г., a кланичното им тегло е с 27.9% повече. Броят на закланите телета в категорията до 8 месеца и
на младите говеда от 8 до 12 месеца се увеличава съответно
със 120.0% и 14.3%, а месото от тях е повече съответно с
85.5% и 9.2%. Закланите крави се увеличават с 27.4% в сравнение с предходния период. Произведеното свинско месо е с
10.2% повече в сравнение с 2015 г., като броят на закланите
угоени свине се увеличава с 9.8%, както и произведеното месо
с 10.2% спрямо 2015 г. Наблюдава се увеличение на закланите
животни и кланичното тегло при категорията други свине с
12.6% и 14.3% спрямо същия показател през 2015 г.

Птицевъдството забавя темпа на растеж
Според последните данни на „Агростатистиката“ на МЗХГ птицевъдството, както и другите отрасли в сектор
„Живтоновъдство“, отчита повишение на отглежданите
животни и предлаганата на пазара продукция, но забавя темпа на растеж.
на стр. 35
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Таблица 4
Общият брой на птиците в края на
Производство на основни млечни продукти в България
2016 е 13.7 млн. броя, което е с 12% помалко спрямо предходната година. ЗаВид
2014
2015
2016
Разлика*
Общо**
това пък кокошките носачки и подраКашкавал (тона)
19 692
20 079
20 960
+4,4%
60 731
стващите се увеличават с 2.6% и досБяло саламурено сирене (тона)
51 225
51 089
53 034
+3,8%
155 348
тигат 7.158 млн. броя. От тях 4.920
Кисело мляко (тона)
120 678
128 404
134 410
+4,7%
383 492
млн. броя са стокови носачки, 1.144
Прясно
мляко
(хил.
литри)
64
614
74
493
65
296
-12,4%
204 403
млн. са родители и 1.094 млн. са подра* Разлика между 2016 и 2015 г.
стващите. Птицефермите с 10 хил. и
** Общо за трите години
повече кокошки носачки и подрастваИзточник: Агростатистика, МЗХГ
щи са 69 и в тях се отглеждат 80.8%
от птиците, или почти 5.8 млн. броя.
Таблица 5
Броят на живите пилета за угояване е намалял с
Основни видове птици в България през 2016 г. (хил. бр.)
27%, но закланите бройлери през 2016 г. са 47.6
Вид
2014
2015
2016
Разлика*
Общо**
млн. броя (+1.1%) и е произведено месо с 3% повеКокошки носачки и ярки
6 815
6 980
7 158
2,5%
20 953
че спрямо 2015 г.
Пилета за месо
6 155
7 278
5 290
-27,4%
18 723
Почти 98% от пилетата за угояване се отПуйки
45
28
32
14,3%
105
глеждат в 84 птицеферми с 10 хил. и повече птиПатици
1 517
1 229
1 128
-8,2%
3 870
ци. Нараства броят на пуйките и гъските съответно с 14.3% и с 6.3% спрямо 2015 г., но пък жиГъски
12
16
17
6,2%
45
вите патици са с 8.2% по-малко (32-35 Таблица 5
* Разлика между 2016 и 2015 г.
** Общо за трите години
Основни видове птици в България през 2016 г.).
Източник: Агростатистика, МЗХГ
Общият брой на другите видове птици се увеличава с 8.7%.
Брюксел на 18-19 октомври и ще е един от представителиПроизведените яйца в България през 2016 г. са 1.331 млрд. те на България на Европейския конгрес на младите фермери.
броя, което е с 3.5% повече в сравнение с предходната годиТеодора Вълова, подпомогната от съпруг и родители, рена. От тях 1.317 млрд. броя са от кокошки. Закланите пти- шава през 2012 г. да възстанови семейната овцеферма в родци през 2016 г. са 56.2 млн. броя, а произведеното месо е около ното село на нейните родители и започва с 50 овце, а сега ве109.3 хил. тона, или с 3.4% повече спрямо 2015 г. Заложените че отглежда 1000. С внедрената доилна зала и инсталация и
яйца за инкубация са 118.2 млн. броя, от тях 105.7 млн. броя изграденото специално помещение за съхранение на млякото,
са от кокошки. За производство на пилета бройлери са зало- финансирани през 2015 г. по подмярка 4.1 за модернизация на
жени 95.8 млн. броя (81.1% от всички яйца), за патета са за- земеделски стопанства, цялото стадо се издоява за около два
ложени 12.2 млн. броя яйца и за производство на кокошки но- часа. И най-важното - след внедряването на доилната инстасачки - 8.8 млн. броя.
лация млечната производителност е увеличена с около 25%.
Стремежът на семейство Вълови е да подобри млечността
Навлизането на младите
на животните (тази година закупуват и кочове лакон), а мечтата им е да затворят цикъла с малка семейна мандра за сирене и мляко.
Като Теодора Вълова вече има доста млади хора, които са
решили да възродят фермите и поминъка на дедите си, а и
ЕС и държавата им се отплащат. Те ще получат подпомагане освен по мерките за модернизация по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) заедно с другите животновъди, но и по замразената за известно време мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани. Приемът вече започна,
крайният срок е 23 септември 2017 г., а с бюджет от 35 млн.
евро ще може да се подпомогнат около 1400 проекта, тъй каВ началото на юли 32-годишната Теодора Вълова от пле- то финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовенското село Писарово спечели четвъртия национален кон- вата равностойност на 25 000 евро, разпределени на две плакурс “Европейска награда за млади фермери”, организиран от щания. Стартовата помощ е за отглеждане на следните жиевродепутата Владимир Уручев и Асоциацията на земеделски- вотни: телета, млечни и месодайни крави и биволици; млечни
те производители в България. Тя спечели отличието „Най- и месодайни овце; кози; свине и прасенца; кокошки, бройлери,
устойчив проект“ с внедрената доилна инсталация и ще пуйки, гъски, патици и щрауси; пчелни семейства.
Боряна Семкова
представлява България на заключителния етап на конкурса в
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По-висока стабилност и ефективност...
на нови по-продуктивни сортове и породи и нови високопроизводителни техники, за да се отговори на повишеното търсене.
Промени на потребителското търсене. С развитието на икономиката покупателната способност на консуматорите
става все по-голяма. Тези с по-големи финансови възможности се отказват от старите еднообразни диети и се ориентират
към консумация на повече продукти от
животновъдството (месни и млечни продукти), плодове и зеленчуци). По-предприемчивите земеделски стопани могат
да отговорят на тази тенденция чрез разнообразяване на производството.
Експортен потенциал. Земеделските
производители могат успешно да отговарят на търсенето в експортните пазари
чрез подходяща диверсификация с нови
видове и сортове земеделски култури и
породи животни.
Добавяне на стойност към земеделски продукти. Тенденция не само в развитите страни, но и в по-слабо развити,
е консуматорите да отделят все по-малко време за приготовление на храна. Нарастващо приложение намират удобни
опаковки, чрез които се пести труд, производство на продукти, ястия, салати и
десерти за пряка консумация и пр. Това
дава възможност на фермерите да разнообразят производството си с влагане
на допълнителна стойност. Това е много
важно за страните, в които доминират супермаркетите в търговията на дребно.
Промяна на маркетинговите условия. Промяната на правителствените политики, чрез които се контролират
начините за свързване на фермерите с
пазарите, открива нови възможности за
диверсификация. Примери са премахване на монопола на държавните „регулирани пазари“, даване възможност на земеделските производители да сключват
директни договори с купувачи за нови
продукти и пр.

Опасности

 Урбанизация. Това е едновремен-

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

но възможност и заплаха, тъй като
разширяването на градовете оказва
натиск върху земните ресурси и повишава стойността на земята. Ако земеделските стопани трябва да останат на земята, те трябва да генерират
по-големи приходи. Това обяснява
защо земеделските стопани в близост до градските райони са склонни да се диверсифицират в култури с

висока стойност•

 Земеделските производители са из-







правени пред рискове вследствие
на лошо време и от колебания на
пазарите. Диверсификацията дава
възможности и в двете направления.
Например някои култури и сортове
са по-устойчиви на висока температура и силна суша от други, но могат да имат по-лоши резултати при
благоприятни условия. Диверсифицирането трябва да гарантира, че
стопаните няма да понесат големи
вреди при лошо време и че ще получат достатъчно добри резултати
при добри условия. По подобен начин може да се управлява ценовият
риск, като се приема, че не всички
продукти ще страдат едновременно
и еднакво от ниски цени. Често обаче земеделските стопани правят обратното, като засяват култури с висока цена за една година, но получават
провал в следващата.
Външни заплахи. Земеделските
стопани, които са зависими от износа, често рискуват поради промяна в
политиките, а не вследствие изменение на потребителското търсене.
Заплахи от вътрешната политика.
Земеделското производство често се
извършва под влияние на държавни и външни субсидии, а не защото е
рентабилно. Намаляването или премахването на тези субсидии, независимо дали са преки или непреки, може да окаже значително въздействие
върху земеделските стопани и да даде значителен стимул за диверсификация или в някои случаи за връщане към производството на култури,
отглеждани преди въвеждането на
субсидии.
Изменението на климата. Видът
култури, който може да се отглежда,
се влияе от промените в температурата и продължителността на вегетационния сезон. В много страни вече
се извършва диверсификация като
реакция на променения климат. Правителствената политика може да отмени субсидиите за някои култури,
да въвежда райониране в земеползването и диференцирано данъчно
облагане на земята.

Диверсификация на културите
според новата ОСП до 2020
В контекста на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС земедел-

ските стопани, които имат право да получат плащане по СЕПП, трябва да спазват в
рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за
климата и околната среда. Тези земеделски практики могат да бъдат диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане
на екологично насочените площи.
Диверсификация на културите
включва изискване за отглеждане на няколко различни култури в стопанството с
цел избягване на монокултурното земеделие. Прилага се при стопанства с размер на обработваемата земя над 10 хектара.
 Стопанства с обработваема земя между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат
поне 2 култури, като основната култура да не заема повече от 75% от общата обработваема площ.
 Стопанства с обработваема земя над
30 ха следва да имат поне 3 култури.
Основната култура не трябва да бъде
на повече от 75% от обработваемата
площ. Двете основни култури не трябва да заемат повече от 95% от обработваемата земя.
Като означаване на „диверсификацията култура“ се ползва всяко едно от следните определения:
 Култури от различни ботанически родове. Например видове от родове, определени в ботаническата класификация на културите; Култура от който
и да е от видовете при Brassicaceae
(кръстоцветни или зелеви), Solanaceae
(картофени) и Cucurbitaceae (тиквови).
 Земя, оставена под угар (без производство).
 Треви и други тревни фуражи.
Изключения от изискването за диверсификация
 Когато повече от 75% от обработваемата земя е оставена под угар или
се използва за производство на трева
и тревни фуражи, при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара.
 Когато повече от 75% от отговарящата
на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ
или под вода през значителна част от
цикъла за отглеждане на културите,
при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара.
Проф. дсн Петко Иванов
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Табл.1.
Брутен вътрешен продукт на страните от ЕС-28 като
цяло и на земеделието
Страни членки

З

емеделието е основен сектор на икономиката, с решаваща роля за снабдяване на населението с храни, промишлеността - със суровини, обществото - с услуги, и търговията - със стоки за експорт и внос. Брутният вътрешен
продукт (БВП или GDP) е основен показател за количеството произведени стоки и услуги в определен период от време за дадена страна или отрасъл. Той е оценка на националния доход и продукция и често е използван като показател
за жизнения стандарт. За тази цел особено важен показател
е БВП на жител от населението. Значението на отделните
отрасли се оценява като част на брутния вътрешен продукт на съответната страна.
Общоприето е БВП да се определя за цялата икономика и трите основни сектора - земеделие, индустрия и услуги. Както общият размер, така и секторните показатели на БВП се различат в зависимост от икономическите и
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природните условия, етап на историческо и икономическо
развитие, политика и традиции. Съществува разлика между БВП и брутен национален продукт, в който влизат
и приходите от инвестиции в чужбина. Най-често БВП се
отчита за определена година.
Номиналната глобална стойност на БВП за 2014 г. според Световната банка възлиза на космическата сума от 74
699 258 милиона щатски долара, от които 4 407 256, или
5.9%, са от земеделието. Делът на земеделието от общия
БВП обаче варира в много широки граници – от около и
под 1% в силно развити индустриални и пазарни икономики (Германия, Белгия, Дания, Швейцария, Великобритания,
Япония, САЩ и др.) до десетки проценти за слабо развити
страни, в които основният поминък е примитивно земеделие (Либерия 76.9%, Централна африканска република 53.1%,
Конго демократична република 38% и др.).

Германия
Франция
Обединено кралство
Италия
Испания
Холандия
Швеция
Полша
Белгия
Австрия
Дания
Финландия
Гърция
Ирландия
Португалия
Румъния
Чешка република
Унгария
Словакия
Люксембург
Хърватия
България
Словения
Литва
Латвия
Естония
Кипър
Малта
Света

Общ БВП
(млрд. $)
3 820.0
2 902.0
2 848.0
2 129.0
1 400.0
880.4
559.1
552.2
527.8
436.1
347.2
276.3
246.4
245.8
228.2
202.5
200.1
129.7
100.1
63.9
58.3
55.1
49.9
48.7
33.1
26.4
21.3
10.3
478.220.0

Част на земеделието
млрд. $ % от общия
34.380
0.9
49.334
1.7
17.088
0.6
46.833
2.2
44.020
3.2
24.651
2.8
10.064
1.8
20.431
3.7
4.222
0.8
6.542
1.5
4.514
1.3
7.460
2.7
8,654
3.5
3.933
1.6
5.933
2.6
25,110
12.4
5.200
2.6
4,410
3.4
2.903
2.9
0.192
0.3
2.652
4.5
2.699
4.9
1,049
2.1
1.803
3.7
1.575
4.8
0.949
3.6
0.598
2.8
0.164
1.6
4,771
6.1

Като показател за националния доход БВП търпи известни критики. Например не са включени неотчетените
производства (сива икономика, за България 1/3 от БВП);
голяма част от населението има малък достъп до обществените блага; не се отчитат доходите, които не се измер-
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Анализирани са данните за брутния вътрешен продукт за страните от ЕС-28, частта на
земеделието от него като номинална и относителна величина. Съчетанието на нисък брутен
вътрешен продукт на България с относително висок процент на земеделието в него характеризира
икономиката на страната и в частност на земеделието като слаби и неефективни.

% от БВП

Земеделието като част от брутния
вътрешен продукт на страните от EС-28

Фиг. 1 Относителен дял (%) на земеделието в страни извън ЕС-28

ват в пари или не се пласират на пазара, както и услугите
вътре в семейството.
В настоящата статия се анализира размерът на БВП
на земеделието в страните на ЕС-28 като част от общия БВП. За целта са използвани статистическите данни
на Международния валутен фонд и Световната банка от
2016 за 2014 г.
Общ анализ
В таблица 1 са представени номиналните стойности
на БВП в щатски долари за страните на ЕС като цяло и
за земеделието, както и процентният дял на земеделието.
Страните са подредени по размера на общия БВП. Относителният дял на земеделието в БФП по райони на ЕС е показан нагледно с фиг.1.
Общият БВП на страните от евросъюза в (табл. 1, колона 2) варира в широкия диапазон от 3820.0 (млрд.) щатски долара за Германия до 10.3 млрд. за Малта. БВП на земеделието (табл.1, колона 2) варира от 43.9 млрд. за Франция
до 164 млн. долара за Малта. Процентът на земеделието в
общия БВП на страните (таблица 1, колона 3) е в границите от 12.4% за Румъния до 0.6% за Обединеното кралство.
Тъй като е очевидна липсата на ясна зависимост на номиналните и процентните стойности за БВП на земеделието с тези на общия БВП,
Номиналните и относителни стойности на БВП за земеделието не следват последователността на общия БВП
по страни. Като най-обща тенденция може да се забележи,
че ниските стойности на този показател преобладават
в страни със силна икономика и обратно – по-високи са в
страни и с по-голяма роля на земеделския отрасъл (Латвия,
България и Румъния).
За допълнителна информация и сравнимост във фиг. 1 са
представени относителните величини на БВП за земеделието на редица важни в света и интересни за нас страни. И
тук ролята на земеделския сектор е най-слаба в силно развитите промишлени страни.
на стр. 45
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Проццентно разпределение на земеделските стопанства и земя в Германия
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модерните и развити страни
в света. Въпреки двете
загубени войни тя е найголямата и мощна икономика
на ЕС-28 и петата в света.
Германия е ключов елемент на
икономически, политически и
отбранителни организации
на континента и света. По
земеделско производство
е на второ място след
Франция с 13.6% от БВП на
ЕС-28. Същевременно е найголемият донор на средства
за Общата селскостопанска
политика на ЕС.
Обща характеристика
Германия е разположена в Централна
Европа на територия 357 334 км2. Релефът на северната част на страната е подчертано равнинен, средната - хълмиста
до ниско планинска, а южната – преобладаващо планинска, граничеща с Алпийския масив. Средната надморска височина е 263 м, а най-високата точка е
2963 м.

Характерен ландшафт в селски район на Германия
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Климатът е умерен с морско влияние,
с хладно и влажно лято и по-силно континентално влияние на юг и на изток.
Използваемите земеделски земи
(ИЗЗ) са 48% от територията, орните земи - 34.1%, трайните култури - 0.6%,
постоянните пасища - 13.3%, горите 31.8%, и други 20.2%.
Германия е с най-многобройно население в ЕС-28 с 80.7 млн., от които германците са 91.5%1, турци 2.4% и други
общо 6.1%. Средната възраст е относително висока 46.8 години, а ръстът на населението слабо отрицателен – 0.1%.

Германия участва в две унищожителни световни войни, донесли огромни човешки и материални жертви, окупация
и разделение в две държави с различен политически строй. След приключването на студената война и разпадането на Съветския съюз двете германски
държави се обединиха и за кратко време обединена Германия се превърна в
най-мощната икономика на континента
благодарение на прословутата дисциплина и организираност на германеца.
Брутният вътрешен продукт на страната
при настоящи цени е 3.133 трилиона евро, а на глава от населението - 35.8 хил.
евро. Експортът (стоки и услуги) възлиза
на 1.441 трилиона, а импортът – на 1.203
трилиона евро. Износът на земеделски
продукти е 72.9 милиарда, вносът 94.6
милиарда евро. Безработицата възлиза
на 4.1% от работната сила.

Структура на земеделските
стопанства
Земеделието на Германия разполага
със 167 млн. декара използваема земеделска земя. По този показател страната е на 3-то място след Франция и Испания и равна с Обединеното кралство. В
последните десетилетия е регистрирано
системно намаление в броя на земеделските стопанства и увеличаване на размера им при почти неизменна ИЗЗ. Според преброяването през 2000 г. е имало
472 хил. стопанства, а през 2010 г. те са
намалели с 36.5% - до 299.1 хил. При
междинното преброяване през 2013 г.
броят на стопанствата намалява с още
4.7% до 285 хил.
Средният размер на земеделските
стопанства през 2013 г. е 596 декара, петата величина в рамките на ЕС-28 след
Чешката република, Обединеното кралство, Словакия и Дания (съответно 1330,
923, 807, 675 декара). Размерът на животновъдство, изразен като животновъдни
единици (ЖЕ или LSE), е 21.9 млн., с който Германия е на второ място след Франция.
Структурата на земеделските сто-
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Фиг. 1. Стойност на земеделското производство по цени в Германия 2016
панства е представена във фиг.1. чрез
ствие от едрите агропромишлени компроцентното съотношение между броя
плекси на бившата ГДР.
стопанства и земеделската земя по каСтруктурата на земеделските стотегории стопанства с различни размери.
панства в Германия се характеризира
Наблюдава се ясно изразена диференсъс следните особености:
циация в размера на стопанствата меж Относително
Житни слабото представяне на
ду западните провинции (бивша ФРГ) и
малките17%
стопанства до 100 дка ИЗЗ
Мляко ГДР). По-големиизточната част (бивша
(първите четири групи във фиг.1) Технически
22%
ят размер на стопанствата
в Източна Героколо една четвърт от стопанствата
мания се определя
от два фактора: а/ ха(24%) са със само 2.4%култури
земеделска зеПтици
рактера на земеделието – доминиране
5%
мя.
3%
на зърненото производство
и б/ следОвце, кози
Фуражни
1%
Структура на земеделското производство на Германия15%
през 2015 г.

Свине
Зеленчукови
Говеда
Компоненти на производство
млн. евро
% от общо
% от ЕС-28
16%
8%
Картофи
6%
Общо земеделско производство
48 330
100
13.43
Плодове
6%
Растениевъдство
24 575
50.8
12.1
1%
Житни
5 956
24.2
15.6
Индустриални култури
2 816
11.5
15.6
Фуражни култури
7 113
28.9
28.3
Овес, 0.64 464
Зеленчукови и градински
18.2
8.5
Царевица,
Картофи
1 971
8.1
16.5
4
Плодове
829
3.4
3.2
Вино
1 292
5.3
6.1
Ръж, 3.3
Други растителни продукти
133
0.5
4.8
Животновъдство
23 755
49.2Пшеница, 15.3
Животни
14 047
59.1 26.5
14.6
Говеда
3 716
15.6
12.1
Свине Ечемик ,
7 264
30.6
20.7
Коне
63
0.3
6.3
11.6
Овце и кози
156
0.7
3.1
Птици
2 404
10.1
11.4
Други животни
443
1.9
18.5
Животински продукти
9 708
40.9
16.4
Мляко
8 547
36.1
17.7
Яйца
906
3.8
10.4
Други животински продукти
255
1.1
11.6
Брутна прибавена стойност
13 567
9.1
при базисни цени
Данни от „Agriculture in EU and Member States – Statistical Factsheet, June 2017”

 Малко на брой (11.9%) едри стопан-

ства с над 1000 декара, притежаващи
над половината ИЗЗ (55.1%). Те преобладават в Източна Германия.
 Добре са представени стопанствата от 200 до 1000 декара (пета до осма група), условно определяни като
средни. Те са 64% от общия брой и
стопанисват 42.6% от ИЗЗ. В тази група преобладават стопанства от западните провинции на Германия.
От икономически и социални съображения тази структура на германското земеделие е по-благоприятна от средната обща структура на всички страни от
общността, където поляризацията във
владеенето на земята е много по-силно изразено - само 2.7% от стопанствата
владеят 50.2% от земеделската земя
Германското земеделие е несравнимо
по-добре структурирано от българското, което е с най-остра поляризация във
владеенето и използването на земеделската земя. У нас 79.5% от стопанствата използват само 3.2%, а 1. 54% крупни
фирми ползват или притежават 82.4% от
ИЗЗ.

Структура на земеделското
производство
Земеделското производство на Германия възлиза на 48.3 милиарда евро,
представляващо 13.4% от това на ЕС-28
и е второ по големина след Франция.
По производителност на земеделието,
дефинирано като стойност от единица
площ, Германия е на четвърто място. Например по този показател германското
земеделие е около 5 пъти по-производително от нашето (предшестваща публикация на автора, 2015).
Земеделското производство на Германия е добре балансирано между двата основни сектора - растениевъдство
и животновъдство, които са в отношение 50.8:49.2% за разлика от българското земеделие, в което отношението е
75.3:24.7%, т.е. животновъдството е силно редуцирано.
Житните зърнени и маслодайните
култури са водещи в растениевъдството
на Германия, но те са общо 30.9% от общата стойност на растителното производство, докато в България са 78.4%. За
сметка на това в германското земеделие
много по-добре са представени фуражните култури, захарното цвекло, картофите и дори зеленчуковите култури. В
нашето земеделие относително по-голямо е участието само на тютюна и плодовете.
на стр. 46
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И.П.И
Институт за пазарна икономика

Разликите в доходите
между областите в България
Задълбочават ли се разликите в доходите между областите в България – на
този въпрос търсят отговор Институтът
за пазарна икономика (ИПИ) и Българската геоинформационна компания Мапекс. ИПИ и Мапекс наскоро стартираха
проект за съвместен геоинформационен
анализ на икономически данни.
През последните години ИПИ натрупа
значително знание за развитието на районите, областите и общините в България благодарение на проекта си „Регионални профили: показатели за развитие”.
Важно за нас е да представяме резултатите в разбираем вид и смятаме, че Мапекс ще ни помогнат в тази посока, отбелязва Десислава Николова, главен
икономист на ИПИ.
Проектът с ИПИ е интересен за Мапекс, защото, от една страна, можем да
демонстрираме пълните си възможности
по отношение на географски и информационни технологии, а в същото време да
покажем огромните възможности на ГИС
технологиите за анализ на големи и сложни масиви от данни за по-качествено уп-

равление, посочва Александър Лазаров,
изпълнителен директор на Мапекс.

Ниво на доходите през 2016 г.
Като първа стъпка от проекта за анализ на доходите в България Мапекс създаде специален вид карти, наречени
картограми, които показват средния годишен доход на лице от домакинството
чрез промяна на географската „значимост“ на съответните области. Представените карти се наричат картограми,
или “стойност по площ” карти, като чрез
този подход може да се изобразят относителните нива на доходи спрямо територията на посочените административни области. Чрез този метод се запазва
топологичната свързаност между отделни области, а се променя формата на
конкретната фигура.
Картограмите бяха създадени в среда на Тобел ГИС, в който бяха зададени
конкретните параметри от настоящото
изследване. Приложеният геоинформационен похват позволява по- интуитивно визуализиране на данните и проследяване на тенденции в тях.

Стойността на използваните променливи (средногодишен доход на лице от
домакинството, брой на населението и
големина на територията) води до преначертаване на картата на България, показвайки ролята на областите като генератори на благосъстояние.
Разпределението на доходите през
2016 г. показва ясно покачващата се роля на столицата като областта, където се
генерират най-голяма част от доходите
в българската икономика. Ефект от тази концентрация на доходи се вижда и в
област Перник вероятно поради интензивната ежедневна трудова миграция на
работещи от Перник към София.
Други области като Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и Пловдив успяват в
известна степен да съхранят своята форма и мащаб, макар доходите в тях да остават далеч от нивата в София.
Тежестта на редица области от Северна България (Видин, Монтана, Ловеч, Силистра, Разград и Търговище), както и на
Пазарджик, Кърджали и Сливен в южната част на страната, е далеч по-малка от
гледна точка на приноса им в общите доходи на домакинствата в страната.

Динамика на доходите в периода
2001 - 2016 г.
В периода 2001 - 2016 г. средногодишният доход на лице от домакинството в страната се увеличава средно с 240
лв. Годишно, или с 20 лв. месечно, достигайки 5167 лв. След известно колебание
в годините на кризата делът на доходите от работна заплата нараства чувствително. Това означава, че значителна част
от доходите на българските домакинства
в някои области се формират на първо
място от работна заплата и едва след това от други приходоизточници като пенсии и социални помощи.
През 2016 г. най-високи са доходите
в столицата – 7349 лв./човек годишно, а
най-ниски – във Видин, Кърджали, Сливен, Силистра и Търговище (под 4 хил.
лв./човек годишно). Разликата между областта с най-високи средногодишни доходи и тази с най-ниски такива се увеличава от 1,8 пъти през 2000 г. до 2,1 пъти
през 2016 г. Най-висока е била тя през
2013 г., когато е 2,5 пъти, най-вече в ре42 | АГРОБИЗНЕСЪТ

зултат на сериозната криза на пазара на
труда в много от областите на страната
за сметка на относителна стабилност в
столицата. Бързото нарастване на доходите в столицата започва едва след 2005
г., като преди това (в периода 2001 - 2005
г.) те се движат около средните за страната. Като цяло за периода 2001 - 2016
г. най-висок растеж на доходите се наблюдава именно в столицата – 4,4 пъти,
следвана от Стара Загора - 4 пъти.
Относителен спад на доходите пък
се вижда в смесените области, както и
в Северозападна България. Съпоставката между доходите на човек от домакинството, местното население и територията показва, че приносът на тези
области към общия доход на населението става все по-ограничен. Това се
дължи както на тяхното намаляващо население, така и на сравнително неблагоприятната структура на доходите на
домакинствата и тежкото състояние на
пазара на труда. Все още е видимо изоставането в други области като Пловдив
и Бургас. Там обаче повишената инвестиционна активност и възстановяването на трудовите пазари дават надежда за
покачване на благосъстоянието на домакинствата в следващите години.
Предвид наблюдаваното покачване
на тежестта на доходите от работна за-

плата в общите доходи през последните години можем да очакваме разликата
между най-богатите и някои от най-бедните области да продължи да се задълбочава. Причината е, че доходите от пенсии не могат да поддържат същия темп
на растеж, какъвто виждаме в трудовите
доходи. Това важи с особена сила за области със застаряващо население и недостатъчно добре развит пазар на труда
като Видин и Кюстендил. Това са и областите, в които пенсиите формират найвисок относителен дял от общия доход
на домакинствата – съответно 48% във
Видин и 41% в Кюстендил.
Като следващ етап на проекта Мапекс
ще създаде интернет инструмент за интерактивно проследяване на структурата на доходите в различните части на
страната през годините.
Състоянието на доходите през 2016
г. и картограми на развитието им по области в периода 2001 - 2016 г. може да
видите на следния линк: https://goo.gl/
eqtQA7

За ИПИ | www.ime.bg
Институтът за пазарна икономика е
неправителствена организация, създадена на 15 март 1993 г. Мисията на ИПИ е
да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикател-

ствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.
ИПИ предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и служи като трибуна за
обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

За Мапекс АД | www.mapex.bg
Мапекс АД е водеща българска геоинформационна компания, предоставяща геодезически услуги и ГИС решения
за частния и публичния сектор. Иновативните технологични решения и геоинформационни технологии на Мапекс
дават възможност за ефективно управление на геоинформация и активи от
всякакъв вид организации в публичния
и частния сектор и за тяхното успешно
бизнес развитие.
Компанията предлага пълна гама от
услуги, свързани с геодезия и кадастър
като геодезическо измерване, GPS измерване, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри,
както и готови софтуерни и ГИС технологии. Сред тях е и географска информационна система ТОБЕЛ, създадена от
Мапекс.
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Земеделието като част от БВП на страните от EС-28
Заслужават внимание много ниските
величини за процента на земеделието в
БВП на САЩ, Япония и Швейцария - от
една страна, и високите за Украйна, Китай и Индия – от друга.
Специфика на отделни страни
Подробна и добре обоснована характеристика за БВП на всички страни от
ЕС-28 не е възможна поради ограничения
обем на данни и място в подобна статия, поради което ще се спрем на няколко примера.
Германия е най-голямата икономика в
евросъюза с БВП 3.82 трилиона щатски
долара. Обаче по отношение на размера
на БВП на земеделието страната е на
четвърто място след Франция, Обединеното кралство и Испания с 34.4 млрд.
щатски долара, които са само 0.9% от
общия БВП. Основната причина за това разминаване е по-малкото използваема
земеделска земя (ИЗЗ), въпреки че Германия е водеща в няколко важни земеделски
производства (месо и мляко).
Франция е втората страна по общ
национален доход с 2.9 трилиона US$ национален доход, но с най-голямо земеделско
производство от 49.3 милиарда щатски
долара, представляващо и 1.7% от общия
БВП в съответствие с по-голяма територия и повече земеделска земя.
Обединеното кралство е третата
по размер национална икономика в ЕС28, с много близък общ БПВ с Франция,
но със значително по-малко земеделско
производство - около 2 пъти от това
на Германия и само 0.6% от общия БВП
на страната.
Италия заедно с Испания са двете големи южни средиземноморски страни с
характерно производство, доминирано
от плодове, зеленчуци, вино и маслини.
Тя е на трето място по БФП с около
2.1 трилиона долара. От тях 46.8 млрд.,
или 2.2%, са от земеделие.
Испания е четвъртата страна с помалък национален доход от Италия, с
1.4 трилиона, но с номинално близко земеделско производство, което е с относителен дял от 3.2%.
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Холандия с малките размери на територия и земеделски земи е на впечатляващото пето място с БФП от 880.4
млрд. от които 24.7 млрд., или 2.8%, от
земеделие. Страната е с най-интензивното земеделие в ЕС и вероятно в света, заемайки призови места в редица земеделски производства.
Полша. Най-стабилно развиващата
се страна от ЕС-13 в условия на криза
и е във възход през последните години.
С БВП общо около 10 пъти по голям,
а за земеделието 7.6 пъти, от България
Страната е водещ производител в Европа на ябълки, гъби, зеленчукови и други
земеделски продукти.
Скандинавските страни. Не е изненадващо, че Швеция има около 10 пъти по-голям БВП, но че при северното
си географско положение произвежда 3.7
пъти повече земеделски продукти по
стойност. С близки показатели е и Финландия. Малката по територия и земеделска земя Дания произвежда повече зърно от България и е един от най-крупните производители на месо.
Гърция и Португалия. Двете средиземноморски страни са сходни по климат, големина и характер на земеделието, имат съответно 4.5 и 4.1 пъти поголям БВП, но произвеждат 3.2 и 2.2%
по-голяма по стойност земеделска продукция, представляваща по-малка част
от националния доход.
Средноевропейските страни – Унгария, Чехия и Австрия, са близки по
територия, население и земеделска земя, но трите страни имат съответно

около 2.4, 3.6 и 7.9 пъти по-голям БВП
от България. Земеделското им производство превишава това на България
съответно 1.6, 1.9 и 2.4 пъти, но представлява по-малка част от общия БВП
(3.4, 2.6 и 1.5%).
На фокус България
България е на 22-ро място по БВП с
55.1 млрд. щатски долара, представляващи само 0.3% от икономиката на ЕС.
Шестте страни след България в табл. 1
са значително по-малки по територия,
население и икономика.
Общият БВП на България е по-малък от страни, които по територия
и земеделска земя са по-малки. Например
БВП на Холандия е 16 пъти по-голям, а
на Белгия 9.6 пъти по-голям от този на
България. Дори Люксембург има с около
20% по-висок БВП.
БВП на България е по-малък и от
страни, които са равни или близки по
територия, земеделска земя и население.
Например БВП на Австрия е 7.9 пъти
по-голям, на Ирландия 4.5 пъти, на Португалия 4.1 пъти, на Чешката република 3.6 и на Унгария 2.4 пъти по-голям от
този на България. Тези сравнения обясняват защо БВП на глава от населението е
най-нисък в България.
Настина тук са използвани номиналните стойности на БВП вместо
т.нар. паритетни стойности, които
в известна степен стесняват разликите в жизнения стандарт на българина в
сравнение с гражданите от останалите
страни на ЕС-28. Сравнението обаче на
цените на редица стоки от жизнена необходимост показват, че паритетните
стойности на БВП не са обективни.
България е на второ място с 4.9%
след Румъния по величина по БВП за земеделие. Това не е положителен показател
за висока производителност на отрасъла, а по-скоро е следствие от ниска база
- общия БВП. Това се доказва от сравнението със страни с близка територия
и население
Проф. д-р сн Петко Иванов
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Животновъдството на Германия е много добре развито и балансирано.
Овес, По
0.6 производствоЦаревица,
на мляко и месо Германия е на
4 Франция и другите вопърво място пред
дещи страни на ЕС-28.
Ръж, 3.3

Продукти от растениевъдството

Зърнени житни култури. През 2015 г.
производството на зърно от житни култури е 48.9 млн. тона, разпределени по култури
съгласно
фиг .2.
Ечемик
,
Водещите зърнени житни култури са
11.6
пшеница и ечемик, представляващи съответно 54.1 и 23.7% от зърненото производство. С тях страната е на второ място в
ЕС след Франция. Германия е най-големият производител на ръж в ЕС.
Във връзка със силно развитото млечно животновъдство в Германия се култивират големи площи с царевица за зелен
фураж или силаж. През 2015 г. са произведени 79 млн. тона, представляващи 32% от
общото производство на ЕС.
Основната маслодайна култура на Германия е рапицата с производство на 23.1
млн. тона, с което се доближава плътно до
Франция. Германия е голям вносител на
маслодайни семена от слънчоглед, соя и
рапица.
Впечатляващ е значителният дял на
зеленчукови и други градински култури,
представени главно от по-малко взискателните листни, лукови и кореноплодни
култури. Зеленчуците представляват 6.3%
от производството на ЕС, а плодовите около 1.1%. Въпреки това Германия е на
4-то място по производство на ябълки с
898 хил. тона (след Полша, Италия и Франция) и на 3-то място на ягоди (след Испа46 | АГРОБИЗНЕСЪТ
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ния и Полша).
Германия е на първо място в ЕС по производство на картофи с 11.6 млн. тона, на
захарно цвекло - с 29.7 млн. тона (23% от
ЕС).
Учудващо е значителното производство наПшеница,
грозде и вино въпреки северното
разположение на страната. В специфични
26.5
микрорайони край големите реки, главно
на наклонени терени и слабо плодородни
почви, се произвеждат около 9 млн. хектолитра вино, с което Германия е на 4-то
място в ЕС след големите три (Франция,
Италия и Испания) и на 10-о място в света (България с около 1.5 млн. хектолитра е
съответно на 10-о и 20-о място).

Производство на
животновъдството
По общ обем на животновъдството, изразен като животновъдни единици, Германия е на второ място след Франция, с 18.4
млн. ЖЕ, представляващи 14.2% от ЕС-28.
В Германия се отглеждат 12.6 млн. говеда, от които 4.18 млн. млечни крави със
средна млечност около 7.087 млн. кг (в
България аналогичните данни са съответно: около 600 хил. говеда, 290 хил. крави
с 3.65 хил. кг/крава). Германия е най-големият производител на мляко в ЕС с 18.4%.
Средната млечност на крава е 7097 кг,
което е седмото постижение след Дания,
Швеция, ОК, Австрия, Испания и Чехия.
По общо производство на основните
животински продукти мляко и месо Германия е на първо място в ЕС. Най-голяма е
продукцията на свинско месо - 5.111 млн.
тона (67.6% от ЕС), следвана и почти по равно от говеждо и пилешко месо – съответно

1.209 и 1.191 млн. тона (16.0 и 15.8% от ЕС).

Едно сравнение като заключение
Германия и България са трудно съпостави поради големите разлики в абсолютните величини по всички показатели. По
територия Германия е 3.2 пъти по-голяма
от България , по население - 11.5 пъти, по
БВП - 66.0 пъти /!?/, по земеделско производство – около 13 пъти. Въпреки това земеделското производство на Германия
дава само 0.9% от БВП на страната, а на
България 4.9%.
Германия е една от най-гъсто населените страни в Европа с около 229 души/
км2, а България - около 65 души/км2. На
жител се падат съответно 1.36 и 6.5 до 7.2
дка ИЗЗ.
Едно относително логично обективно
сравнение за производителността на земеделското производство на двете страни може да се направи по отношение на
два показателя: стойност на земеделските продукти на жител и на единица площ.
В Германия на декар ИЗЗ се произвеждат
4.3 пъти повече земеделски продукти, а на
жител - 1.5 пъти.
Изброените показатели подлежат на
проверки и прецизиране поради съмнения в обективността и достоверността на
статистическите показатели и променливостта им по години. Не подлежи на съмнение обаче огромната разлика в продуктивността на земеделието на двете страни
въпреки самодоволството за големите ни
успехи в зърненото производство.
Проф. дсн Петко Иванов

Кални ниви, хлъзгави пасища, планинските терени и дълги пътища.
Гуми Mitas работят надеждно и ефективно при всякакви условия.
Монтирани на различни видове селскостопанска техника и подходящи
за различни приложения, гуми Mitas позволяват на земеделските
професионалисти да не изостават от бързо развиващия се свят на
селското стопанство. Mitas - неуморни гуми от 1932.
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