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Еврофермер на 
годината по време на 
европредседателство? 

Пенка Каменова, главен редактор

РЕДАКТОРЪТ

От 1 януари 2018 г. България пое председателството 
на Съвета на ЕС, което ще продължи 6 месеца. В Про-
грамата на българското европредседателство в облас-
тта на земеделието са маркирани 8 позиции: 
• Модернизиране и опростяването на ОСП след 2020 

г. и бюджетът за земеделие 
•  Положението на селскостопанските пазари
• Нелоялните търговски практики 
• Регламент за спиртните напитки • Участието на ЕС в 

13-ата сесия на Форума на ООН по горите 
• Устойчивото здравеопазване на животните и хуман-

но отношение към тях по време на транспорт
• ветеринарномедицински продукти 
• Растителна защита

А вашето списание „Агробизнесът“, посветено на ев-
роинтеграцията, за 16-а година ще се опитва да ви пра-
ви съпричастни на събитията и явленията в сектора. 
По първа точка от програмата на председателството 
в земеделието започваме с материала на Боряна Сем-
кова за Модернизиране и опростяването на ОСП след 
2020 г. Продължаваме с пазара на земеделски стоки, 
здравеопазването в животновъдството, растителната 
защита, земеделската техника, цената на земеделската 
земя… А за десерт - вижте колко достойно се предста-
вяме пред Европа на Зелената седмица в Берлин, къде-
то България е официален партньор. И не забравяйте да 
гласувате за своя фаворит в конкурса ни „Еврофермер 
на годината“, „Евробизнес дама на годината“ и „Млад 
еврофермер на годината“ за 2017 г. Конкурсът се про-
вежда за седемнайсти път и е първият, който обръща 
внимание на българските производители, които дават 
тон на европейския агробизнес. А тази година съвпада 
с председателстовото на България на ЕС. Представяте 
ли си? Правите избор на еврофермер по време на ев-
ропредседателство!

Направете го на www.agrobusiness.bg 
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тел.: 0889 979 789; 0884 944 951; 
тел./факс +359 2 426 74 43; 
e-mail: kamenova@gbg.bg, 
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agrobusiness@agrobusiness.bg
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национално месечно списание за лидерите в българското земеделие

АГРОБИЗНЕСЪТ е списанието за вас!

	Искате да сте в крак с модерното земеделие?

	Искате да знаете тенденциите в съвременната 
хранителна индустрия?

	Искате Европейският пазар да ви забележи?
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ДОНАЛД ТУСК , ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ОТКРИ БЪЛГАРСКОТО 
ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО С 

„Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 

Председателят на Европейския съ-
вет Доналд Туск поднесе най-емо-
ционалната реч при откриването 

на българското европредседателство. 
Той започна с рецитиране на стихотво-
рението „Отечество любезно, как хубаво 
си ти“ на Иван Вазов под аплодисменти-
те на залата. И продължи на чист бъл-
гарски: „Никой не ви е дал нищо даром, 
вие на първо място сте творците на то-
зи исторически обрат и тези нови красо-
ти. Добре е, че един от приоритетите на 
българското председателство е бъдеще-
то на Западните Балкани. Кой друг, ако 
не вие, потомците на Спартак, наследни-
ците на най-старата държава в Европа, 
вие, които никога не сте загубили бойно 
знаме в битка, кой друг би бил на висо-
тата на тази важна и изключително труд-
на задача да се поднови европейската 
перспектива за целия регион, продължи 

полякът.  По-младите поколения навяр-
но свързват театъра, в който се намира-
ме, по-скоро с известния актьор Захари 
Бахаров и ролята му в култовия сери-
ал „Игра на тронове», отколкото с пое-
зията на Вазов. Историята на Балканите 
обаче е по-интересна отколкото „Игра 
на тронове». Вие винаги сте били реши-
телни и смели, което потвърдихте и през 
последните години. Ето защо аз вярвам, 
че вашето председателство ще бъде тол-
кова резултатно, колкото преди четвърт 
век беше Христо Стоичков в световна-
та купа. С министър-председател, който 
би могъл да сплаши не един тракийски 
войн, ще се справите», каза Туск.

При засилени мерки за сигурност на 
11 януари в София официално беше от-
крито българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз. За специ-
алната церемония в Народния театър 

бяха  лидерите на европейските инсти-
туции - председателят на Европейския 
парламент Антонио Таяни, на Европей-
ския съвет Доналд Туск и на Европейска-
та комисия Жан-Клод Юнкер, както и ко-
легиумът на Европейската комисия.

След химна на България и встъпи-
телното слово на министъра по пред-
седателството Лиляна Павлова слова 
произнесоха президентът Румен Радев, 
председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева, председателят на ев-
ропарламента Антонио Таяни, председа-
телят на Европейския съвет Доналд Туск, 
председателят на еврокомисията Жан-
Клод Юнкер и премиерът Бойко Бори-
сов.

„Историята ни е научила да бъдем 
толерантни, гостоприемни и диалогич-
ни. Така сме се съхранили 13 века, така 
вярваме, че ще запазим и ще проспери-

ра ЕС, а не ако се делим на малки и големи, на 
богати и бедни, на Изток и Запад, а само чрез 
обединението около това, което ни сближава, 
заяви Лиляна Павлова. За нас, българите, при-
съединяването към ЕС преди 11 години беше 
сбъдната мечта. Днес ми позволете от сърце 
да благодаря на всички, които през изминали-
те години и до ден днешен работиха усилено, 
за да достигнем днес до този исторически за 
България момент», посочи тя. „С гордост и са-
мочувствие поемаме отговорността на предсе-
дател на Съвета на ЕС. Ние, българите, вярваме 
в доброто, в доброто утре, имаме волята, енер-
гията и решимостта да работим за него заедно 
с вас. България има много какво да даде на Ев-
ропа - от нашата богата култура, история, тра-
диции, фолклор, изкуство до иновациите, тех-
нологиите, знанията и таланта на българите. 
Нашата древна култура събира най-доброто от 
всички цивилизации, преминали през земите 
ни», посочи министър Павлова.

Евроинтеграцията  на Западните 
Балкани - приоритет по време на 

българското  председателство

Българският министър-председател заяви, че темата за интеграция-
та на Западните Балкани остава водещ приоритет по време на наше-
то председателство и страната ни ще разчита на подкрепата на всич-

ки европейски институции и държавите членки. „Европейските надежди на 
гражданите на страните от Западните Балкани ще съберат заедно на една 
маса всички лидери. Знам, че това ще е дълъг процес, но това е процес, кой-
то ни учи на помирение и на това да обърнем погледа напред. Очакванията 
на моите колеги са за ускоряване на процеса на евроинтеграция“, подчер-
та българският премиер. Бойко Борисов и Доналд Туск бяха единодушни, че 
темата за интеграцията на държавите от Западните Балкани е важна не само 
за региона, но и за целия Европейски съюз. Двамата обсъдиха възможности 
в сферата на инфраструктурата и свързаността в региона. Доналд Туск изра-
зи благодарност за инициативата на българския премиер за срещата на вър-
ха в София на 17 май, когато се очаква лидерите да обсъдят темата „Западни 
Балкани“. По време на разговора двамата дискутираха и организацията на 
срещата на върха, на която двамата ще бъдат домакини. 

Министър-председателят заяви, че подобряването на диалога с турската 
държава трябва да става с консенсус и с мъдри и спокойни решения. Поли-
тиката на отчуждаване не трябва да продължава, защото за България, а и за 
ЕС Турция е стратегически партньор в борбата с миграцията. 

Бойко Борисов и Доналд Туск бяха единодушни, че Кохезионният фонд и 
селскостопанската политика трябва да бъдат запазени.

Българският министър-председател увери Доналд Туск, че страната ни е 
готова за своето първо председателство и че България ще бъде балансьор и 
ще търси консенсус по актуалните теми на Европейския съюз.

Историята ни е научила да бъдем 
толерантни, гостоприемни и 

диалогични. Така сме се съхранили 
13 века, така вярваме, че ще 

запазим и ще просперира ЕС, а не 
ако се делим на малки и големи, на 
богати и бедни, на Изток и Запад, 
а само чрез обединението около 

това, което ни сближава.



Премиерът Бойко Борисов се срещна с председателя на 
Европейския съвет Доналд Туск в рамките на официалното 

откриване на българското председателство на Съвета на ЕС.
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Девизът на българското председателство „Съединението прави силата“ се 
свързва с държавността и историята на страната ни и, следвайки Декларацията 

от Рим, отразява идеята за обединена и солидарна Европа

Българско председателство на 
съвета на Европейския съюз

100 млн. евро за „Биовет“по плана „Юнкер“

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 
премиерът Бойко Борисов, министърът на земеделието Ру-

мен Порожанов, вицепрезидентът на европейската инвести-
ционна банка Андрю Макдауел и изпълнителният директор на 
Хювефарма Кирил Домусчиев подписаха споразумение за отпус-
кане на заем по плана „Юнкер“ в размер на 100 млн. евро за пред-

приятието за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“.
Със средствата ще бъде изграден завод в Пещера за произ-

водство на активни вещества, хранителни добавки, ензими и 
пробиотици, готови за подобряване на здравето на животните 
и човешкото здраве, както и завод в Разград за производството 
на ваксини за животни. 

ри като мляко и млечни продукти, го-
веждо, свинско и пилешко месо, плодо-
ве и зеленчуци. Внимание ще бъде от-
делено и на развитието на цените и 
на нивата на производство в секто-
ра на захарта след премахването на 
квотния режим. В зависимост от раз-
витието на пазара председателство-
то ще прикани комисията редовно да 
представя актуална информация по 
тези въпроси на заседанията на Спе-
циалния комитет по селско стопан-
ство и на съвета.

	 Изключително важна е темата за 
НЕЛОЯЛНИТЕ	ТЪРГОВСКИ	ПРАКТИКИ.	

Очаква се законодателно предложение 
на комисията през първото триме-
сечие на 2018 г. и българското предсе-
дателство ще работи за напредък по 
разглеждането му в рамките на съве-
та.

	 Въз основа на работата на естон-
ското председателство българското 
председателство ще се стреми да фи-
нализира първоначалната позиция на 
Съвета по ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	 ЗА	 РЕ

ГЛАМЕНТ	 ОТНОСНО	 СПИРТНИТЕ	 НА

ПИТКИ	с оглед успешно провеждане на 
тристранни срещи с ЕП.

	 По отношение на СЕКТОРА	 НА	

ГОРСКОТО	 СТОПАНСТВО се очаква 
българското председателство да под-
готви участието на ЕС в 13-ата сесия 

на Форума на ООН по горите (UNFF) 
чрез приемането на заключения на съ-
вета. Председателството ще продъл-
жи да проучва начини за подновяване 
на преговорите по правно обвързва-
щото споразумение за горите. Предсе-
дателство ще следи за редовното ин-
формиране от ЕК на Съвета по земе-
делие и рибарство относно състоя-
нието на МЕЖДУНАРОДНИТЕ	 ДВУ

СТРАННИ	 И	 МНОГОСТРАННИ	ТЪРГОВ

СКИ	ПРЕГОВОРИ, а държавите членки 
ще имат възможност да изразят мне-
нието си.

 Във ветеринарната област българ-
ското председателство ще се съсре-
доточи върху	 УСТОЙЧИВОТО	 УПРАВ

ЛЕНИЕ	НА	ЗДРАВЕТО	НА	ЖИВОТНИТЕ. 
В този контекст ще бъде обърнато 
специално внимание на РОЛЯТА	НА	ДИ

ВИТЕ	 ЖИВОТНИ	 ЗА	УПРАВЛЕНИЕ	 НА	

БОЛЕСТИТЕ, като разгледаме въпроси 
като наблюдение, контрол, икономи-
ческо въздействие, ловни практики, 
регионално сътрудничество и стра-
тегии с цел постигане на цялостен 
и интегриран подход към подобрява-
не на управлението на здравето на 
животните в ЕС. През март 2018 г. 
председателството ще организира се-
минар в София на тема „Ролята на ди-
вите животни в контекста на здра-
вето на животните“.

 Темата за хуманното отношение 
към животните и по-специално ХУ

МАННОТО	 ОТНОШЕНИЕ	 КЪМ	 ЖИВОТ

НИТЕ	 ПО	 ВРЕМЕ	 НА	 ТРАНСПОРТ ще 
бъде друг приоритет на българското 
председателство. Обсъждането на 
хармонизираното прилагане на дейст-
ващото законодателство ще бъде ва-
жна част от българската програма. 
Конференция по темата ще се прове-
де преди срещата на главните ветери-
нарни служители в България през ап-
рил 2018 г.

 Българското председателство съ-
що така ще продължи усилията, по-
ложени от предишните председател-
ства, във връзка с предложенията за 
регламенти относно	 ВЕТЕРИНАРНО

МЕДИЦИНСКИТЕ	ПРОДУКТИ	И	ОТНОС

НО	 МЕДИКАМЕНТОЗНИТЕ	 ФУРАЖИ	 с 
цел постигане на възможно най-голям 
напредък по време на разискванията в 
съвета и на междуинституционални-
те преговори.

 В областта на	ЗДРАВЕТО	НА	РАС

ТЕНИЯТА. Председателството ще 
продължи работата по темата за го-
товност за реакция в извънредни си-
туации и изграждане на капацитет на 
националните компетентни органи в 
контекста на новото законодател-
ство на ЕС за здраве на растенията и 
официалния контрол.

Програмата с приоритетите 
на българското 
председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз определя основните 
послания и конкретни теми, 
по които нашата страна ще 
работи през първите шест 
месеца на 2018 г.

Четири са водещите приорите-
та по време на българското председа-
телство: Бъдещето на Европа и мла-
дите хора – икономически растеж и 
социално сближаване; Европейска перс-
пектива и свързаност на Западните 
Балкани; Сигурност и стабилност в 
силна и единна Европа; Цифрова ико-
номика и умения на бъдещето.

По първия приоритет во-
дещи за страната ни ще бъ-
дат: многогодишната финан-

сова рамка след 2020, кохезионната по-
литика след 2020, бъдещето на обща-
та селскостопанска политика, иконо-
мическият и паричен съюз, устойчи-
вата и ориентирана към бъдещето 
околна среда, културата като стра-
тегически ресурс за по-доброто бъде-
ще на ЕС, младите хора, които заемат 
основно място в дебата за бъдещето 
на Европа.

По втория приоритет 
председателството ще ра-
боти за предоставянето на 

осезаема европейска перспектива за 
всички страни от Западните Балка-
ни, като от особена важност за нас 
ще бъдат задълбочаването на регио-
налното сътрудничество и развитие-
то на добросъседските отношения.

По третия приоритет уси-
лията ще бъдат насочени към 
повишаване сигурността на 

гражданите на Европейския съюз, ук-
репване на контрола по границите и 
по-ефективно управление на мигра-
ционните процеси, като основните 
теми по този приоритет включват: 
миграция, ефективно, бързо и справед-
ливо правосъдие, енергетика. 

По четвъртия приоритет 
ще поставим акцент върху 
конкурентоспособността, 

цифровия единен пазар, насърчаването 
на предприемачеството и социални-
те иновации и бъдещето на труда в 
цифрова и по-справедлива Европа.

Българското председателство ще 
бъде „председателство на граждани-
те“ и посредник, който търси балан-
са и консенсуса по важните за европей-
ските граждани теми. Крайната цел е 
утвърждаването на силна, цифрова и 
единна Европа.

Какво е записано в 
Програмата на България 
за председателството на 
Съвета на Европейския 

съюз за земеделието

	 	 МОДЕРНИЗИРАНЕТО	 И	 ОПРОСТЯ

ВАНЕТО	 НА	 ОСП	 СЛЕД	 2020	 Г.	 И	 БЮ

ДЖЕТЪТ	ЗА	ЗЕМЕДЕЛИЕ в рамките на 
следващата Многогодишна финансо-
ва рамка са основните приоритети 
на българското председателство в об-
ластта на земеделието.

Възнамеряваме да организираме фо-
кусирани дебати в съвета въз осно-
ва на съобщението на комисията от-
носно бъдещето на ОСП. Обменът на 
мнения между министрите и комиса-
ря следва да допринесе за по-добро раз-
биране на основните притеснения и 
цели на държавите членки в момент, 
когато комисията подготвя законода-
телните предложения. Целта на бъл-
гарското председателство е да подпо-
могне и да насочи комисията при из-
готвянето на законодателните пред-
ложения. Темата ще бъде обсъдена и 
на неформалната среща на министри-
те на земеделието в София през юни 
2018 г.

	 Българското председателство ще 
продължи да следи отблизо ПОЛОЖЕ

НИЕТО	НА	СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ	ПА

ЗАРИ,	особено в чувствителни секто-
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

„Добрата новина за българските и ев-
ропейските земеделци е, че Великобри-
тания пое ангажимент да плаща редов-
но и в пълен размер до края на сегашната 
ОСП и многогодишна финансова рамка“. 
Това коментира българският евродепу-
тат Момчил Неков във връзка с диску-
сията в Европейския парламент за бъде-
щето на отношенията между Обедине-
ното кралство и ЕС. Очаква се по вре-
ме на срещата на върха, която ще се със-
тои в петък, да се даде препоръка за на-
чало на втората стъпка на преговори-
те по напускането на Великобритания.
„Макар и договорен в „12 без 2“, съв-
местният доклад на Европейската ко-
мисия и Великобритания от 8.12.2017 
съдържа добри новини и за европейци-
те, и за българите. Освен правата на ев-
ропейските граждани да пребивават в 
Обединеното кралство, смятам за го-
лям успех, че държавата е поела ангажи-

мент да плаща към бюджета на ЕС ка-
то пълноправен член до 31.12.2020 г. То-
ва е добра новина, защото още от ми-
налата година има спекулации какво ще 
стане със сегашната многогодишна фи-
нансова рамка на ЕС, която е за периода 
2014 - 2020 г.

Като член на Комисията по земеде-
лие в Европейския парламент следя от 
близо развитията и ефекта върху сек-
тор „Селско стопанство“ във връзка 
с т.нар. Брекзит. И в България, и в ЕС 
имаше опасения дали фермерите ще мо-
гат да получат обещаното и полагащо-
то им се. До края на сегашния програмен 
период обаче нещата остават непро-
менени“, заяви Неков след приемането 
на резолюция относно преговорите по 
Брекзит в Страсбург.

Годишната вноска на Великобрита-
ния се равнява на около 10 милиарда ев-
ро. Въздействието върху ОСП от из-

лизането на Обединеното кралство 
от ЕС от 2021 г. се очаква да бъде меж-
ду 3,8 и 4,1 милиарда евро годишно. Су-
мата е значителна. Държавите член-
ки обаче обмислят вече как може да се 
компенсира това намаляване. 



„Земеделието и земеделските 
субсидии не могат да бъдат 

жертва на опитите за 
пренаписване на европейския 

бюджет. Селското стопанство 
зависи от динамични климатични 

условия, които бяха пагубни 
през последните години. Все 

повече кризи и сътресения има с 
различните сектори. Селските 

райони обезлюдяват. Секторът 
е много специфичен и зависим 

от редица странични фактори 
и не може да бъде поставян на 

една плоскост с другите видове 
производство“,  
допълни Неков. 



Плащанията за 2017 г. надхвърлят 2 
млрд. и 800 млн. лева, като само последния 
месец са оторизирани и изплатени над 820 
млн. лв. в сектор „Земеделие“.

Активната работа, особено през по-
следните седмици, спомогна за финализи-
ране на последните плащания към земедел-
ските производители за годината, под-
черта земеделският министър Румен По-
рожанов. 

От тях по-големите плащания са 
636 милиона лева по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП). Средствата са 
изплатени на 57 826 кандидати по схемата, като изчисленията 
са извършени по индикативна ставка от 194,63 лв. за хектар. За 
Кампания 2017 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в 
размер на 741 млн. лева. 

73 млн. са изплатени от отстъпката от акциза на газьола за 
земеделски нужди, като до момента са изплатени 87 % от став-
ката – 0,40 лв. за литър. Останалите 13% ще бъдат изплатени 
в началото на 2018 година, увери още министърът.

Другото голямо плащане от 93 млн. лв. е по 8-те схеми за об-

вързано производство, разработени през 2016 година. 
През годината са оторизирани 1 млрд. 280 млн. лв. по кам-

панията за 2016 година, а от настоящата кампания за 2017 г. 
са изплатени 774 млн. лева по схемите за директни плащания. 
Относно националните мерки и държавни помощи, включител-
но и De minimis, са усвоени 99,99 % от ежегодния бюджет 300 
млн. лева.

Предоставени са и 36,9 млн. лв. като отстъпка от плате-
ния данък печалба на земеделските производители, които са ги 
инвестирали в материални активи.

ОТЧЕТЪТ

МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ:

Плащанията за 2017 г. 
 надхвърлят 2 млрд. и 800 млн. лева

МОМЧИЛ НЕКОВ:

ОСП субсидиите ще останат без 
промяна поне до 2021 въпреки 

Брекзит

Ангажиментът, поет от Великобритания след 
напускането на ЕС, дава гаранции за субсидиите, които 

ще получават земеделските производители.

До края на сегашния програмен период фермерите ще могат да 
получат обещаното и полагащото им се“, заяви Неков след приемането 

на резолюция относно преговорите по Брекзит в Страсбург.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

От 1 януари 2018 г. България пое председателството 
на Съвета на ЕС и във връзка с това е официална страна 
- партньор на Международната зелена седмица в Берлин 
„Вкусът на слънцето“.

Участието като страна - партньор на Зелената седми-
ца в Берлин, през януари 2018 г. е добро начало на българско-
то председателство на Съвета на ЕС, заяви министърът 
на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Миналата година на Зелената седмица страната ни раз-
полагаше с щанд от 140 кв.м, на които 14 фирми предста-
виха свои продукти, сред които храни по традиционни 
месни рецепти като Панагюрска луканка, филе „Елена“, ро-
ле „Трапезица“, „Кайсерован врат Тракия“, както и суджук, 
старец, пастърма,  малиново, капиново вино, био сокове и 
сиропи от ябълки, роза, арония, бъзов цвят, малини, био 
орехи, екологичен мед, сладка, сушени плодове, биволско, ов-
че, козе и краве сирене, кашкавал, чай, подправки и др.

Като страна - партньор на изложението, България се 
представя на Зелена седмица 2018 с щанд от 1600 кв.м. На 
него ще бъдат изложени млечни и месни продукти, вина, 
мед, продукти от рози и др. Министър Румен Порожанов 
подчерта, че това е добра възможност родните произво-
дители да завоюват нови пазарни позиции за продуктите 
си.

През октомври 2017 г. правителството прие решение, 
което създаде възможност част от разходите по подго-
товката и участието на България като официална стра-
на - партньор на Международното изложение за селскосто-
пански и хранителни продукти Зелена седмица Берлин 2018, 
да бъдат допустими по държавна помощ SA 47097 „Помощ 

за участие в изложения“. Съгласно нея допустими за подпо-
магане са такси, пътни разходи, разходи за публикации и уе-
бсайтове за обявяване на събитията, наем на изложбени по-
мещения и щандове, както и разходите за тяхното монти-
ране и демонтиране

Миналата година министър Порожанов се срещна с 
представители на германски медии, които посетиха стра-
ната ни във връзка с участието на България като страна 
- партньор на „Зелена седмица» . Журналистите разгледаха 
винарски изби, мандри, розоварни и производители на пло-
дове и зеленчуци. Ето тяхното мнение, отразено на сайта 
на Зелена седмица:

Природа, гостоприемство и автентичен 
кулинарен опит

България е известна със своите зашеметяващи пейза-
жи, които редуват величествени планини с красивото 
Черно море. Но това, което най-вече прави тази стра-
на толкова популярна, е гостоприемството на хора-
та. Това е нещо, което посетителите на Зелената сед-
мица 2018 могат да открият на щандовете на българ-
ското търговско изложение, където древните традиции 
ще оживеят. Автентични обичаи ще напомнят за мина-
лото, а на техния фон ще бъдат представени нови, все 
още неразкрити туристически дестинации. Домакини-
те от България ще дадат на посетителите поглед към на-
чина на живот на страната и ще изложат вкусни и еко-
логично устойчиви храни, които се ползват от векове. 
България произвежда автентична храна, която се стреми 
да предлага на пазара на все повече европейски потребите-

ли. Причината, поради която тези продукти са специални, 
има много общо с историята, географското разположение, 
климата и гостоприемството на България. Посетители-
те лесно ще бъдат убедени в качеството на българските 
продукти, като ги дегустират.



Като член на голямото европейско семейство 
България е особено загрижена за поддържането 

на безопасността на храните. Не се правят 
отстъпки в това отношение или по 

отношение на качеството на храните. 



Българските продукти отговарят на всяко изискване 
от гледна точка на вкус и хранителни стойности, което 
ги прави много важни за европейските потребители. То-
ва внимание към качеството се забелязва и в лозарството, 
което е дългогодишна индустрия в България. Българските 
вина се отличават с характерен вкус и са добре познати на 
много потребители в Германия.

Българските политици се стремят да защитават инте-
ресите на местните земеделски производители, като пре-
доставят държавни субсидии за ключовите селскостопан-
ски сектори. Земеделските стопани получават също по-
мощ от европейски фондове по отделните програми. Ин-
вестиционният климат се е подобрил значително след при-
съединяването на България към Европейския съюз и много 
чужденци се възползват от възможността да правят биз-
нес в България. Това е очевидно в области като лозарство-
то и винопроизводството. 

В България земеделските площи обикновено са малки. 
Въпреки това, за да се постигнат по-високи печалби и до-
биви и да се увеличат доходите на земеделските стопани, 
тече процес на уедряване на земеделските земи. Животно-
въдството макар и бавно бележи растеж. Зърнопроизвод-
ството допринася значително за икономиката на страна-
та. Навсякъде се използват съвременни селскостопански ма-
шини.

Не по-малко важно е, че България играе активна роля в ли-
берализирането и глобализацията на международната тър-
говия. Правителството активно подкрепя сектора на хра-
ните за справяне с предизвикателствата, свързани с разви-
тието на индустрията.

Над 400 000 участници
Международната зелена седмица ще се проведе за 83-ти 

път от 19 до 28 януари 2018 г. и ще събере представители 
на 80 държави и над 400 000 участници.

Изложението води началото си от 20-те години на XX 
век и е единствена по рода си международна изложба на хра-
нително-вкусовата, селскостопанската и градинарската 
промишленост.

Какво може да се види на Международната 
зелена седмица?

  Цялостна гама от чуждестранни и местни храни и на-
питки

  Продуктови пазари на бира, вино и шампанско, месо и 
колбаси, морски дарове, чайове, билки и подправки

  Земеделски и градинарски машини и оборудване, семена и 
оранжерии

  Градинарство, животновъдство, домашни любимци и 
всичко, свързано с лов и риболов

  Кухненски уреди, кухненски принадлежности и домакин-
ски уреди.
В Берлин ще се съберат над 1600 изложители от цял   

свят, които ще покажат над 100 000 продукта. Сред тях 
са представители на хранителната промишленост, тър-
говци на едро, търговци на дребно, заведения за обществе-
но хранене.

Наричат Международната зелена седмица в Берлин земе-
делския Давос, тъй като в рамките на форума се органи-
зират над 300 форума, семинари, конференции и заседания 
на комисии с участието на международни специалисти от 
всички области на селското стопанство, горското сто-
панство, градинарството и търговския риболов, както и 
експерти по земеделска политика и администрация. Ето и 
някои от по-важните от тях:

  11-а международна конференция на министрите на земе-
делието

  10-а среща на върха на министрите на земеделието в 
Берлин

  10-и международен форум на земеделието и хранителна-
та промишленост

  10-и форум за бъдещото развитие на селските райони
  Конгрес за биогорива.
По време на Зелената седмица България ще представи 

традиционни местни продукти, които са се утвърдили на 
пазара на дребно въз основа на тяхното изключително ка-
чество и екологична устойчивост. Интересът към Зелена-
та седмица от страна на българските компании, асоциации 
и институции е огромен и се е увеличил устойчиво през по-
следните години. България произвежда уникални храни с ав-
тентични вкусове. Целта е да се направят тези продукти 
достъпни за нарастващ брой потребители в Европа. 

Зелена седмица 2018
България е официален партньор на Зеления Давос
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

В един от последните работни дни 
от миналата година (12 декем-

ври 2017) Европeйският парламент 
прие Законодателна резолюция, с коя-
то промени 5 регламента, за да опро-
сти селскостопанската политика на 
ЕС. Основната цел на реформата е да 
се засилят позициите на земеделските 
стопани в преговори със супермарке-
тите и да ги подготви по-добре за ри-
скови ситуации, свързани с пазарните 
промени, със здравето на животните, 
защитата на растенията и околната 
среда. 

Управление на риска
За предотвратяване на пазарните 

и производствените рискове и за въ-
веждане на предпазни мерки земедел-
ските стопани ще получат подпома-
гане чрез специфични за селското сто-
панство инструменти, включител-
но и финансово подпомагане в секто-
рите, засегнати от сериозен спад на 
доходите, който би имал значително 
икономическо въздействие върху кон-
кретен селски район.

Разходи, свързани с програмите за 
развитие на селските райони за пери-
ода 2014 - 2020 г., ще продължат да се 
финансират най-късно до 31 декември 
2023 г., ако са утвърдени до края на 
програмния период. Европейската ко-
мисия ще разгледа възможностите за 
продължаване на подкрепата за разви-
тие на селските райони след 2020 г. в 
контекста на своето предложение за 
следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР).

Резервът за кризисни ситуации в 
селскостопанския сектор и възстано-
вяването на бюджетните кредити, 
свързани с финансовата дисциплина, 

ще бъдат преразгледани в контекста 
на подготовката за следващата МФР. 
Освен това Европейската комисия 
получи правомощия да реагира по-бър-
зо на кризи с извънредни мерки за под-
помагане на земеделските стопани.

Срещу нелоялните 
търговски практики

Комисията потвърждава, че е 
стартирала инициатива за веригата 
за доставка на храни, която понасто-
ящем се осъществява чрез различните 
етапи, изисквани от Насоките за по-
добро регулиране. Тя ще вземе решение 
относно евентуално законодателно 
предложение след приключването на 
тази процедура, ако е възможно през 
първата половина на 2018 г.

В помощ на новото законодател-
но предложение, което ще разработи 
Европейската комисия, са резултати-
те от проведена анкета с над 1500 въ-
проса и последвало обществено об-
съждане в периода август – ноември 

2017 г. Целта по думите на еврокоми-
саря по земеделие Фил Хоган е била да 
се събере информация за три ключови 
въпроса, свързани с позицията на земе-
делските стопани по веригата на дос-
тавки: нелоялни търговски практи-
ки, прозрачност на пазара и сътруд-
ничество на производителите. На за-
ключителен форум на високо равни-
ще, проведен на 6 декември 2017 г., бя-
ха обобщени събраните мнения. Око-
ло 90% от анкетираните потвържда-
ват изцяло или частично, че в Общ-
ността съществуват неприемливи 
търговски практики. Като примери 
са цитирани плащане на селскостопан-
ска хранителна продукция в периоди, 

по-дълги от 30 дни, както и промени в 
договорите, които се извършват ед-
ностранно или имат обратна сила.

Сътрудничество между 
производителите

Новата реформа, която влезе в си-
ла от началото на настоящата 2018 
г., ще позволи на всички признати ор-
ганизации на земеделски стопани да 
планират производството и да пре-
говарят за доставки от името на 
своите членове, без да се нарушават 
правилата на ЕС в областта на кон-
куренцията.

Правилата относно сътрудни-
чеството между производителите за 
признаване на транснационални орга-
низации на производители и на меж-
дубраншови организации, включител-
но необходимото административно 
сътрудничество между съответните 
държави членки, са установени в Деле-
гиран регламент (ЕС) 2016/232. В при-
етата от европарламента Законода-
телна резолюция е записано, че функ-
ционирането и адекватността на те-
зи правила ще бъдат преразгледани в 
контекста на текущия процес на мо-
дернизиране и опростяване на Обща-
та селскостопанска политика (ОСП).

Различни мерки за засилване на пози-
циите на земеделските стопани при 
водене на търговски преговори вече 
са въведени като част от Регламента 
за обща организация на пазара (ООП) 
- общите правила, които обхващат 
селскостопанските пазари на ЕС.

Критериите за активен 
земеделски стопанин

Държавите от ЕС ще имат пове-
че гъвкавост в определението за „ак-

тивен земеделски стопанин“, което 
означава лице, отговарящо на условия-
та за отпускане на субсидии от ЕС за 
селското стопанство. Според нови-
те правила и с цел да се намали адми-
нистративната тежест, свързана с 
прилагането на трите критерия, дър-
жавите членки ще имат право да ре-
шат да въведат възможност да се из-
ползват само един или два от тях за 
доказване, че определено лице е акти-
вен земеделски стопанин. Трите кри-
терия, определени в Регламент (EС) 
№ 1307/2013 за установяване на пра-
вила за директни плащания за земедел-
ски стопани по схеми за подпомагане в 
рамките на общата селскостопанска 
политика, се запазват и те са:
а)  годишният размер на директните 

плащания е най-малко 5% от общия 
размер на постъпленията, които 
са получили от неселскостопански 
дейности през най-близката данъч-
на година, за която са налични та-
кива доказателства

б)  техните селскостопански дейнос-
ти не са незначителни

в)  тяхната основна дейност или 
предметът на дейността на пред-
приятието е упражняване на сел-
скостопанска дейност.
Държавите от ЕС също така мо-

гат значително да увеличат подпома-
гането на млади земеделски стопани, 
за да ги привлекат към селскостопан-
ския сектор. 

ОСП

Кои регламенти се изменят


С приетата от Европейския парламент Законодателна резолюция се допълват и 
променят общо 5 регламента:

 Регламент (EС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селски-
те райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)

 Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и монито-
ринга на общата селскостопанска политика

 Регламент (EС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плаща-
ния за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата сел-
скостопанска политика

 Регламент (EС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите 
на селскостопански продукти и 

 Регламент (EС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на 
разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репро-
дуктивен материал.

Европейският парламент опрости 
правилата на селскостопанската 

политика на ЕС



Новата реформа, която влезе в сила от началото на 
настоящата 2018 г., ще позволи на всички признати организации 

на земеделски стопани да планират производството и да 
преговарят за доставки от името на своите членове, без да се 

нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията..
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На рекордни цени за България се 
сключваха сделки със земедел-
ски земи през последните два 

месеца на миналата година. Този пери-
од традиционно е силен за покупки, но 
в същото време реалните сделки вече 
две-три години намаляват като брой, 
защото търсенето изпреварва значи-
телно предлагането, а това води и до 
нарастване на цените. 

Наблюденията на посредниците на 
пазара – агенциите за недвижими имо-
ти, показват на база реално сключе-
ни сделки при нотариуси, че единични 
сделки в Добруджа и Южна България 
около Стара Загора и Пловдив, както 
и в Югоизточна България са финализи-
рани на цена 2800 лв. на декар, при ре-
гистрирани от НСИ най-високи цени 
в същите региони през 2016 г. от 2500 
лв. на декар.

Въпреки огромния дефицит между търсенето и предла-
гането последните месеци на годината остават силен пе-
риод при сделки със земеделски земи, потвърждават от бъл-
гарската компания за управление на земя „Агрион“.

Според анализатори на компанията две са основните 
причини за тези продажбите в края на годината. От ед-
на страна, е необходимостта от свежи пари на собствени-
ци и наследници, с които да посрещнат спешни нужди, или 
да инвестират освободен финансов ресурс в земеделие. Дру-
гата причина са изгодните кредити и ниските лихви, кои-
то се предоставят на земеделски производители при дос-
та по-лесна и облекчена за кандидатстване процедура.

Има една категория продавачи, които периодично се по-
явяват на пазара в края на годината. Това са собственици 
на земеделски земи на средна или напреднала възраст, кои-
то са наследили по около 20-30 дка земя и живеят предим-
но в столицата или другите големи градове, а парцелите им 
се намират в отдалечени райони. Те, освен че нямат инте-
рес и желание да обработват нивите си, не са доволни мно-
го често и от рентата, която получават, особено в Цен-
трална и Северозападна България. 

Напоследък според анализаторите от „Агрион“ на паза-

ра се появяват земи с неуредени права, които са обект на 
съдебни спорове, което често води до допълнително раз-
покъсване на парцелите. За съжаление разпокъсаните и мал-
ките имоти в България са много, а това е и основната спи-
рачка за навлизането на по-мащабни нови инвеститори в 
селското стопанство.

Последните статистически данни сочат, че 60% от об-
работваемата земеделска земя се контролира от 22 големи 
стопанства, а останалите 40% - от средни и малки ферме-
ри, както и земеделски стопани, които произвеждат про-
дукция за лично ползване. В същото време най-дребните 
ферми осигуряват половината от заетостта в сектора.

Обобщените данни на Института за икономически из-
следвания към БАН показват, че делът на стопанствата, 
които произвеждат за пазара, е само 6%, докато останали-
те 94% произвеждат основно за лично потребление и зато-
ва на пазара за продан много често се появяват земи точ-
но на такива дребни собственици или по-скоро на техни 
наследници. От такива имоти обаче високи цени не може 
да се очакват.

От какво зависи цената
Освен от големината на парцела и местоположението 

на земята, както и от достъпа до пътна инфраструктура, 

до ток, вода и възможности за напояване, цената се форми-
ра и от доходите, които носи имотът. Най-скъпи са парце-
лите, за които се изплащат ренти от порядъка на 100 - 120 
лв. за декар. Такива са районите на Генерал Тошево, части 
от община Добричка, а най-високи са цените в общините 
Балчик и Каварна, където средната рента е най-висока не са-
мо за Добруджа, но и за цялата страна. По данни на агенции-
те за недвижими имоти в тези региони средното увеличе-
ние на цените е около 12% през миналата година. Докато за 
другите части на страната също има нарастване, но то е 
от порядъка на традиционните 3-5 процента, каквито от-
чита националната статистика за 2015 и 2016 г.

Интересът към нивите ще продължи да нараства заради 
сигурните и гарантирани от държавата и ЕС субсидии до 
края на настоящия програмен период 2014 - 2020 г., както и 
за по-далечен хоризонт, за който яснота ще има след 2020 
г. Не са малко и притежателите на земи, които се въздър-
жат да продават, защото чрез държавното подпомагане си 
осигуряват доходност от порядъка на 3-4 процента годиш-
но, каквато депозитите в банките не могат да им дадат. 

Друг немаловажен фактор за нарастване на цените е 
ограниченият ресурс на земеделските земи в България. По 
статистически данни обработваемите площи у нас в мо-
мента са около 38 млн. декара, а прогнозният потенциал е 

за разработване на максимум около 10 млн. декара. 
На брокерите на имоти прави впечатление, че през ес-

ента и особено през декември миналата година търсенето 
на земи в Северозападна и Централна България, както и в 
района на Пазарджик, е било доста по-силно от други годи-
ни. Добрите оферти в тези региони се движат в диапазона 
900 - 1000 лв. на декар. На подобни цени има сключени сдел-
ки в Шуменско. Това се дължи на допълнителните бонуси за 
тези региони, които се предвиждат по различните схеми 
за допълнително подпомагане през следващите години чрез 
схемите за директни плащания.

Преди време на аграрен форум заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева от-
беляза, че в периода 2014 - 2020 г. средствата по схемите за 
директните плащания са в размер на 5.4 млрд. евро, което 
означава, че и през следващите три години ще се отпускат 
по около 800 млн. евро годишно. 

Прогнозата
Наблюдателите са категорични, че поскъпването на зе-

мята ще продължи и през 2018 г., но темпът на нараства-
не на цените ще се забави. Брокери на имоти не изключват 
на места и дори поевтиняване спрямо цените от 2017 г.

Двата основни и определящи показателя за цената на зе-
меделската земя си остават нейната категория (нивото 
на плодородност в скала от 1 до 10), както и географското 
й разположение - дали е в област с по-интензивно земеделие 
или не, прогнозират от фондация „Интели агро“. Друг фак-
тор е колко окрупнена е земята - един парцел от 10 декара 
например ще струва много повече от четири парцела по 2.5 
декара, дори и да се намират в едно и също землище. Важен 
е достъпът до напоителна инфраструктура - ако има та-
кава, цената също ще е по-висока. По-висока ще е цената за 
ниви, които имат достъп до пътна инфраструктура и да-
ли земята е била обработвана през последните години и др.

Оceзaeмa aктивнocт ce oчaквa дa нacтъпи oт cpeдaтa 
нa cлeдвaщaтa гoдинa, кoгaтo ще имa яcнoтa пo бъдeщaтa 
Oбщa ceлcкocтoпaнcкa пoлитикa (OCП) нa Eвpoпeйcкия 
cъюз, като цените тогава биха могли да се покачат с около 
10 - 15%, прогнозират от Асоциацията на собствениците 
на земеделска земя.

Чувствителна промяна на цената на земеделската земя 
се очаква след 2020 г. Тогава ще стане ясно каква ще бъде но-
вата реформа в ОСП на ЕС за следващия рамков период (се-
демгодишен до 2027 г. или 5+5 до 2030 г.) и дали ще продъл-
жат да действат схемите на директните плащания или те 
ще бъдат заменени с други инструменти, които ще окажат 
обратния на досега наблюдаван ефект върху пазара на земя и 
рентите за постоянно нарастване на цените. 

НИВИТЕ

Цената на земеделската земя  
с нов рекорд в края на 2017 г.

Най-скъп е черноземът


Традиционно земеделската земя в Добруджа е най-скъ-
па в сравнение с останалите части на страната, което 
се дължи на високото плодородие на чернозема в този 
регион на страната. В края на 2017 г. реални сделки се 
сключваха на цени от 2200 до 2700 лв. за декар, което се 
дължи на два основни фактора. От една страна, търсе-
нето изпреварва предлагането, от което реално се раж-
да дефицит, който продължава вече втора година. Дру-
гият фактор е свързан с навлизането на етерично-ма-
слените култури, които изместиха традиционните за 
Добруджа площи със зърнени култури.

Наблюдения на местни агенции за недвижими имо-
ти показват, че най-активни на пазара от началото на 
годината са средните търговци. Тяхната цел е да ин-
вестират в земеделска земя с перспективата впослед-
ствие да обработват и да развиват бизнес с добра до-
ходност. 

Когато се стигне до сделка за земеделска земя, която 
дава добри добиви, преговорите се финализират на ни-
ва 2200 – 2400 лв. за декар, но има и доста единични слу-
чаи цените да скачат до 2700 – 2800 лв./дка.
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Всички предварителни данни за производството на зелен-
чуци през миналата година сочат, че отново ще бъдат отче-
тени високи резултати в сектора след рекордните добиви 
и продажби през предходната 2016 г., която беше най-добра-
та за зеленчукопроизводителите през последните 10 години.

Въпреки че все още няма официални данни за използваните 
в земеделските стопанства площи за зеленчукопроизводство 
през 2017 г., предварителните данни на ДФ „Земеделие“ показ-
ват, че има ръст на подадените заявления на кандидатства-
щите по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зелен-
чуци и за зеленчук оранжерийно производство, с които се до-
казват минимални добиви и реализация на произведената про-
дукция, както и използваните площи. Кампанията приключ-
ва на 31 януари 2018 г. и след като бъдат обобщени данните, 
към средата на настоящата година ще стане ясно съвсем точ-
но колко и какви площи са засадени със зеленчуци през минала-
та година и дали, каквито са прогнозите, ще има нарастване. 

Според окончателните данни на МЗХГ през 2016 г. в сек-
тор „Земеделие“ се отбелязва значителен напредък - площите, 
използвани в земеделските стопанства за зеленчукопроизвод-
ство, показват ръст от 30% спрямо предходната година. На 
годишна база е налице увеличение на произведената продукция 
от зеле със 78%, кромид лук – 67%, краставици и корнишони – 
с 32%, домати - с 16,2%, картофи – с 12.7%.

Най-голяма е концентрацията на зеленчукови площи в 
Южен-централен район, където са разположени около 18 хил. 

ха от общо 60,3 хил. ха. Към тях през 2016 г. трябва да се при-
бавят около 1000 ха оранжерийни площи.

Въпреки това секторът изостава от средните стойно-
сти за засадени площи в ЕС. Според статистиката на ЕС 
„Евростат“ в България през 2016 г. площите, заети с пресни 
зеленчуци, са 1,7% от цялата обработваема земя в страната, 
докато в ЕС е средно 2%. 

Двигател в сектора на зеленчуците ще бъде оранжерийно-
то производство, тъй като то предлага по-високи добиви, 
добри цени в определени сезони и по-малък риск от природни 

ЗЕЛЕНЧУЦИ ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ АПРИЛ МАЙ ЮНИ ЮЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ
ДОМАТИ 
ОРАНЖЕРИЙНИ 2�10 2�03 2�55 2�80 1�85 1,61 1,25 1,22 1,43 1,93 1,92 2,18
ДОМАТИ ОТ ОТКРИТИ 
ПЛОЩИ - - - - - - 1,21 1�20 0,97 1�60 - -
ДОМАТИ ВНОС 1�96 1�85 1�84 2�07 1�58 - - - - - - -
КРАСТАВИЦИ 
ОРАНЖЕРИЙНИ 3�04 3�86 2�75 2�02 1�81 1,09 1,25 1,24 1,24 1,85 2,39 2,58
КРАСТАВИЦИ ОТ 
ОТКРИТИ ПЛОЩИ - - - - - - 1,25 1,26 1�40 - - -
КРАСТАВИЦИ ВНОС 2�80 3�02 1�93 2�02 1�32 - - - - - - -
КАРТОФИ 0�70 0�75 0�73 0�73 0�77 0,77 0�60 0,55 0,52 0,57 0,58 0,58
ПИПЕР ЗЕЛЕН - - - - - - 1,44 1,35 0�90 1�10 1,37 1,48
ПИПЕР ЧЕРВЕН - - - - - - - 1�60 1,11 1,32 1,88 2,04
ЗЕЛЕ 0�62 0�56 0�62 0�75 0�60 0,47 0,46 0,46 0,51 0,55 0,53 0,56
МОРКОВИ 1�04 1�06 0�98 1�07 0�94 0,9 0,7 0,76 0,69 0,71 0,69 0,67

Източник: ДКСБТ

ПАЗАРЪТ

Десетгодишната равносметка: 
Вносът на зеленчуци  
изпреварва износа
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Лубрифилт ЕООД - официален вносител за България    
София 1574, тържище Слатина - Булгарплод, ул. Проф. „Цветан Лазаров“ 13,
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С одобрения по

бедствия като засушавания, проливни валежи, градушки и 
т.н., прогнозират от Центъра за икономически изследвания 
в селското стопанство - САРА. И въпреки че през последни-
те години общата оранжерийна площ у нас е константна – 
около 1000 ха, в края на 2016 г. се отчита преструктурира-
не на оранжерийното производство, като в 90% от всич-
ки оранжерии се отглеждат трите основни български зелен-
чука – домати, пипер и краставици, тъй като тяхната кон-
сумация на българския пазар нараства, но се увеличава и тех-
ният износ от 2015 г. насам.

Износът
При износа също се забелязва нарастване. Според оконча-

телните данни на Националния статистически институт 
(НСИ) за първото полугодие на 2017 г. експортът на зелен-
чуци, годни за консумация, се увеличава с 33.8 процента спря-
мо същия период на 2016. От януари до юни 2016 г. е изнесе-
на зеленчукова продукция за 4,030 млн. евро, което предста-
влява 0,2% дял от общия износ на селскостопански стоки. 
През първото полугодие на миналата година износът на зе-
ленчуци възлиза на 5,390 млн. евро, или 0,3% дял от общия 
селскостопански износ.

И всичко това при спаднал износ с 5,3 процента на сел-
скостопански стоки през първото полугодие на 2017 г. до 
1615,2 млн. евро, основно в резултат от свиване на експор-
та на царевица и пшеница (съответно с около 50% и 22%). 
Като се има предвид обаче много добрата миналогодишна 
реколта от основните зърнени и маслодайни култури, то-
ва изоставане може да бъде компенсирано до края на година-
та, уточняват от НСИ.

Поради нарасналата консумация на пресни зеленчуци се е 
увеличил и вносът им, като НСИ отчита нарастване с 32,8 
процента през януари - юни 2017 г. спрямо същия период на 
2016 г. Тогава са внесени повече зеленчуци за 17,881 млн. евро, 
или 1,2 на сто от общия селскостопански внос, докато през 
2016 г. вносът съставлява 13,469 млн. евро, или 1,0 на сто 
от общия селскостопански внос. Въпреки ръста на износа 
и нарасналият внос, салдото продължава да е отрицател-
но: за 2016 г. е 9,439 млн. евро, а за 2017 г. е 12,491 млн. евро.

Десетгодишната равносметка показва, че темповете на 
ръст на вноса на зеленчуци през последните години изпре-
варват тези на износа, като за периода на членство на Бъл-
гария в EС (2007 - 2016) вносът е нараснал със 110%, а изно-
сът - с около 90%. Затова и държавата предприема мерки. 
На последния Консултативния съвет по овощарство и зе-
ленчукопроизводство, проведен през октомври 2017 г., аг-
рарният министър Румен Порожанов съобщи, че започва ра-
бота по подобряване на условията за експорт на зеленчу-
ци. Участващите в съвета констатираха, че се наблюдава 
оживление в производството на зеленчуци, но нивата са все 
още ниски. Според тях това ще продължи още, ако реализа-
цията на продукцията не бъде подсигурена, затова ще се ра-
боти активно за стимулиране на износа.

от стр. 19   

Цените
Предварителният анализ на движението на цените на едро 

на зеленчуците през 2017 г. на база месечните бюлетини на ДКС-
БТ показва няколко трайни тенденции, валидни за последните 
две-три години, а за някои зеленчуци и за по-дълъг период. На пър-
во място е сезонният характер – през цялата година се запаз-
ват характерните сезонни тенденции на намаляване на стой-
ностите през лятото и високи стойности през зимните ме-
сеци. Сравнителният анализ на цените през последните годи-
ни илюстрира силното влияние на климатичния фактор, което 
води до чести колебания в двете посоки в зависимост от кон-
кретните метеорологични условия, и те варират в сравнител-
но големи диапазони за кратки времеви периоди.

Цените на българските зеленчуци са по-високи от вносните. 
В същото време се наблюдава по-слабо предлагане на български зе-
ленчуци и увеличаване на количествата от внос. През зимните и 
пролетните месеци относителният дял на българските зеленчу-
ци е изключително нисък и е най-силно изразен при продажбите 
на доматите и краставиците. 

При доматите средната разлика на цените през зимните и 
летните месеци през последните 5 години е между 2.89 и 0.73 
лв./кг, като най-голям е диапазонът през 2015 г. – от 3.03 до 0.67 
лв./кг. 

При краставиците средните разлики са доста по-стабилни 
от 2013 до 2017 г. и сезонното им отклонение е от 3.40 до 0.85 
лв./кг, като най-голям е диапазонът между зимните и летните 
цени също през 2015 г. – от 3.83 до 0.75 лв./кг.

Съотношението между продажбите на български домати и 
домати от внос през зимните и пролетните месеци показва лек 
превес на количествата от внос, като съотношението е 66% 
към 34% в полза на вносните. През летните и есенните месеци 
съотношението се обръща и българската продукция е около 72% 
срещу 28 на сто за вносната. При предлаганата продукция на 
пазара на краставици все още доминира българското производ-
ството и през зимните, и през летните месеци, особено през 
последните две години, когато заради субсидиите се увеличиха 
площите с оранжерийни краставици. Съотношението е 71% за 
българските и 29 на сто за вносните.

При картофите специално се откроява тенденция, започна-
ла през 2013 г., за намаляване на цените. Тогава беше регистриран 
пик на цената на картофите и са отчетени средни цени на едро 
от 1.07 лв./кг. През следващата 2014 г. пазарът на картофите се 
успокоява, цената им спада до средните 0.81 лв./кг. През следва-
щите две години пазарът се стабилизира, като през 2015 г. се за-
пазва тенденцията на леко понижение на средните цени до 0.76 
лв./кг. Същото се случва и през 2016 г. до 0.71 лв./кг. По-изрази-
телно е поевтиняването на картофите през 2017 г. (виж таб-
лицата за цените на едро на зеленчуци). През януари и февруари 
цената на едро на картофите стартира от ниво 0.70 - 0.75 лв./
кг., за да приключат в края на годината при средна стойност 
от 0.58 лв./кг. Това се дължи на факта, че продажбите на българ-
ските картофи средногодишно надвишават количествата от 
внос, като относителният дял на българското производство 
на картофи е 76%, а през лятото дори доближава 100%. 

 Боряна Вулова
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 Марио Лазаров е изпълнителен директор на „Римекс 
Технолоджийс” ЕАД. Завършил е аграрна икономика. На 
35 години е, семеен. През 2018 очаква първата си рожба. 

Каква беше за вас изтеклата 2017 г.? Как ще я окачестви 
равносметката?

Бизнесът, в който сме, е труден и това за никого не е тайна, 
но трудностите ни каляват и ни карат да продължаваме напред, 
да бъдем заедно с нашите партньори във всеки един момент. До-
волни сме, че успяваме да бъдем полезни. Годината определено беше 
напрегната, с тежка конкуренция. Пазарът е сложен и динамичен, 
но се възстанови през второто полугодие. Ние се справяме. Дока-
захме, че можем. 2017 беше добра и успешна за нас. Удовлетворени 
сме от постигнатото. За група наши лоялни клиенти и партньо-
ри „Римекс Технолоджийс“ организира посещение на световното из-
ложение „Агритехника” в Хановер. Те имаха възможността да ви-
дят иновативни решения при всички видове селскостопански ма-
шини на световноизвестни производители, да наблюдават демон-
страции на взаимодействието на различни технологии, нови и ин-
телигентни мобилни приложения в селското стопанство. Орга-
низирахме за родни агробизнесмени посещение на най-мащабното 
мероприятие, дело на чешкия производител на земеделска техника 
BEDNAR. Там те видяха в действие машините на компанията. То-
ва е огромен плюс и за нас - можем в известна степен да прогнози-
раме какво ще търсят нашите клиенти, защото установихме на 
практика какво най-много ги интересува. Това е много важно, тъй 
като фермерите вече не разчитат единствено на субсидиите, за 
да си купят съвременна техника. Основната част от тях използ-
ват лизингови схеми и банково кредитиране и държат да получат 
съвременни машини, които ще им пестят време, пари, ще им вър-
шат работа. И ние държим на това – да сме в крак с времето и 
тенденциите. 

Вие вървите по стъпките на баща си Румен Лазаров, кой-
то основа компанията още в началото на 90-те години на ми-
налия век. Трудно ли е, защото вероятно сте усещали сравне-
нията, които правят клиентите. Как се разбиват създаде-
ните стереотипи?

Въпросът ви е един от любимите ми. На пръв поглед изглеж-
да много лесно – наследяваш един разработен бизнес, действащ ка-
то добре смазан механизъм, и продължаваш вече по отъпканата пъ-
тека. Но на практика нещата не изглеждат точно така. Другата 
страна на медала е, че изискванията към мен са много високи, и кога-
то вече е постигнато високо професионално равнище, ми коства 
много усилия не само да го поддържам, но и да го надграждам – а то-
ва е задължително. От баща ми все още имам какво да науча и аз го 
правя – всеки ден. Все пак „Римекс Технолоджийс“ е на пазара от око-
ло четвърт век - тогава бе доставен у нас от фирмата първият 
американски трактор. Аз давам всичко от себе си компанията да 
върви напред и нагоре. Но искам задължително да отбележа – гор-
дея се с това, че ме сравняват с баща ми!

Предлагате техника на световни производители, които 
са много добре приети на българския пазар, да очакваме ли но-

ви марки в портфолиото на компанията? 
Марките, с които работим, са много внимателно подбрани, на 

утвърдени и доказани производители. Те са съобразени изцяло с ус-
ловията на българското земеделие. Не планираме да разширяваме 
нашето портфолио, а по-скоро да утвърждаваме настоящото. Ще 
вложим още повече усилия в следгаранционното сервизно обслужва-
не, което е от съществено значение и е изключително важно за на-
шите клиенти.

Кои са най-търсените земеделски машини?

Ефективни, здрави и икономични са предпочитаните 
от всички машини. По-малките стопанства търсят 
малогабаритна земеделска техника, но има интерес 

към трактори, по-малко към зърнокомбайни.


През 2015 г. беше бумът с помощта на проектите, финансирани 
по Програмата за развитие на селските райони. Така или иначе нуж-

да от замяна и обновяване на остарялата техника с модерна, съвре-
менна и по-производителна винаги има.

Как върви модернизирането на машинния парк в сектора? 
Вече казах, че винаги има нужда от нова техника – освен морал-

ното остаряване на пазара навлизат машини от бъдещето. Те са 
изключителни по всички параметри и показатели, щадят околна-
та среда, по-комфортни са за операторите, работят при по-теж-
ки условия. И тъй като нашите агробизнесмени наистина правят 

ефективно, модерно земеделие и държат на качеството, винаги се 
интересуват от новостите. Наблюдава се интерес към нова тех-
ника от страна на овощари, лозари, зеленчукопроизводители, жи-
вотновъдни стопанства, преработвателни предприятия и произ-
водители на технически култури.

Редовно участвате в специализираните изложения. С как-
во ще изненадате клиентите през тази година?

Разбира се, ще участваме на тематични изложения. Ще се вклю-
чим традиционно в БАТА Агро, което се провежда в Стара Заго-
ра. Там отново ще покажем как се държат на полето предлагани-
те от нас машини. Земеделските производители ще могат да ви-
дят широка гама почвообработваща техника, напоителни систе-
ми,  цялостни технологични решения. „Римекс Технолоджийс“ ще 
се представи на селскостопанското изложение АГРА. Само да при-
помня, че „Римекс Технолоджийс“ спечели през миналата година зла-
тен медал за иновативния гроздокомбайн Pellenc Optimum по време 
на специализираното изложение за лозаро-винарство Винария, кое-
то се проведе в Пловдив.  На нашия щанд хората видяха специали-
зирани технологични решения за лозарството от лидерите в сек-
тора. 

Вие сте от „другата страна“ на селското стопанство 
като цяло и в частност зърнопроизводството, но работи-
те ръка за ръка със земеделските стопани. Как помагате на 
партньорите в бранша? 

На първо място - бърза реакция, бързо взимане на решения, гъвка-
вост, частен подход и професионализъм. На нашите клиенти пред-
лагаме не просто техника, а цялостна концепция, разработена в съ-
ответствие с нуждите на нашите клиенти. Подхождаме профе-
сионално и индивидуално към всеки от земеделските производите-
ли. Задължително проявяваме коректност и лоялност, стремим се 
да даваме точни съвети за най-подходящата техника в зависимост 
от необходимостта на конкретното стопанството. Технологии-
те, които внедряваме, се адаптират сравнително бързо и лесно за 
българските земеделски производители. Те са на високо равнище и 
специализирани за отрасъла, за който са предназначени.

Предлагате нови технологии и представяте иновативни 
решения за агробизнеса, ще продължите ли в тази посока?

Нашите партньори са компании с иновативна насоченост, за-
едно с тях работим в синхрон с непрекъснато развиващ се пазар на 
земеделската техника и променяща се конюнктура. 

Глад за специалисти има напоследък в страната и той е 
характерен не само за селското стопанство, но и за други-
те икономически области. Сблъсква ли се „Римекс Техноло-
джийс“ с подобен проблем?

За щастие – не. Римекс, както знаете, е основана през 90-те го-
дини. През този дълъг период от време нашата компания винаги е 
подбирала внимателно служителите си. Освен това e инвестира-
ла и инвестира в кадрите непрекъснато. Днес като резултат мо-
же да се похвалим, че разполагаме наистина с много добър, квалифи-
циран екип, който се е доказал през годините. Ние не сме изправени 
пред такъв проблем като глад за кадри. 

Планирате ли разширение на дилърската мрежа?
През 2017 г. открихме обновената ни база във врачанското се-

ло Борован, която ще играе ролята на център за дейността ни за 
Северозападна България. Това беше за нас ключов момент през годи-
ната. Инвестицията в реновирания търговско-сервизен център и 
централен склад е част от фирмената политика на Римекс за гаран-
тиране на високо ниво на професионално обслужване на клиенти-
те. Ще продължим да инвестираме в развитието на центъра, за да 
разширяваме нашата дейност в региона, който през последните го-
дини доказа, че е другата житница на страната. 

Непрекъснато организирате демонстрации на различна 
техника, ще продължи ли традицията и през 2018 г.? Плани-
рате ли вече такива мероприятия?

Ще продължим с полевите демонстрации, частни и отворени. 
Разбира се, че планираме подобни инициативи. Без тях бизнесът ни 
не би бил възможен. За фермерите е много важно да виждат маши-
ните наживо – как се държат, какво постигат в калната или в суха-
та нива, в масивите с пшеница и рапица, в полетата със слънчоглед, 
да ги пробват в техните условия, за да извличат максимално полза 
от работата с машините. Ще продължим да представяме цялост-
на технологична концепция - от обработката на почвата до сеит-
бата и торовнасянето на иновативни торове.

Какви са очакванията за 2018 г.?
Нашият стремеж е винаги да се развиваме и надграждаме. Ще 

продължим в същия дух и през идната година. 
На финала – пожеланията към партньори и клиенти.
Здраве, късмет, благополучие и благоприятни условия за разви-

тие на бизнеса. Нека 2018 бъде плодородна и успешна година за всич-
ки! 

ДУМАТА НА БИЗНЕСА

МАРИО ЛАЗАРОВ:

Гордея се, че ме сравняват с баща ми!





 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

RUN WITH 
THE BEST

2018

София 1113, ул. Христо Чернопеев № 1 
тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

www.rimex.bg

Честита Нова 2018 година!

Нappy New 2018 Year!

Скъпи приятели!

Успех във всичко, с което се захванете.

Късмет във всичко, което не зависи от Вас.

И сбъдване на всичко, за което мечтаете.

От сега и занапред – здраве, щастие, късмет! 
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Агритехника е синоним 
на иновации в селското 
стопанство. 

Най-добрите иновации в земедел-
ската техника от цял   свят се оценя-
ват от жури, състоящо се от експер-
ти, избрани от DLG (Немска асоциа-
ция за селско стопанство), всяка годи-
на преди началото на изложението Аг-
ритехника.

Най-доброто от най-добрите по-
лучава награда още в първия ден на 
изложението на официална церемо-
ния. Тази година за пръв път бе отли-
чен производител от Чехия - компа-
нията BEDNAR. Журито присъди на 
BEDNAR сребърен медал за нейната 
разработка CULTI CAM - камерата за 
насочване на окопен култиватор в ре-
дови култури.

Заедно с нарастващите изисква-
ния и по-стриктното законодател-
ство, свързано с употребата на хи-
мически препарати за защита на кул-

турите, се проучват нови и инова-
тивни методи за механична обработ-
ка. Този метод може да се използва как-
то при специални култури или биоло-
гични стопанства, така и при тради-
ционно земеделие.

Нашите продажби на 
междуредови култиватори 

са стабилни най-вече в Чехия 
и Франция. През следващите 
години очакваме нарастване 

на дела на механичните 
обработки на широкоредови 

култури и в други страни.


казва Jan Bednar, мениджър продаж-

би и маркетинг в BEDNAR.
Компанията Claas съвместно с 

BEDNAR група и други компании раз-
работиха нова 3D камера с висока раз-

ОТГЛАС
2017

BEDNAR взе сребърен медал  
за иновации 

делителна способност за водене на между-
редови култиватори. Камерата анализира 
структурата на листата в редовете на база-
та на тяхното оцветяване и пространстве-
ния им обем. 

Софтуерът е способен да идентифицира 
редовете на културите въз основа на точно 
изчисляване на контролните сигнали, дори 
при много ветрови условия, във вегетация, с 
висока степен на плевели и растения, които 
не са зелени. Новата система с камера пости-
га по-висока точност дори при трудни усло-
вия и по този начин позволява по-висока ра-
ботна скорост, което увеличава ежедневна-
та производителност. 

Това е исторически успех за чешкото 
земеделие. За нас е голяма чест. Това 
е още една стъпка към постигането 

на нашата корпоративна визия, 


добави Jan Bednar.
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Годините след присъединяването 
на България към Европейския съюз са 
период на адаптация на българското 
земеделие към новите условия и изиск-
вания на общия европейски пазар. Въ-
преки трудностите и предизвикател-
ствата прилаганите политики спо-
могнаха за устойчивото му развитие 
и повишаването на неговата конку-
рентоспособност основно благодаре-
ние на постъпващия финансов ресурс 
от бюджета на ЕС в рамките на Об-
щата селскостопанска политика.

За периода от 2007 г. насам се на-
блюдават съществени положителни 
изменения на някои основни икономи-
чески показатели за аграрния отрасъл 
- Брутна добавена стойност (БДС), 
производителност на труда, инвес-
тиции. Членството в ЕС даде осеза-
ем тласък на външната търговия с аг-
рарни стоки.

През 2016 г. БДС от отрасъла по 
текущи цени бележи увеличение 8,1% 
спрямо 2006 г., а при производител-
ността на труда се отчита ръст 
26,8%.

За същия период инвестициите 
(разходи за придобиване на дълготрай-
ни материални активи) в сектора на-
растват близо три пъти, а делът им 
в общите инвестиции в икономика-
та на страната достига 7,5% през 
2016 г. при 2,6% за 2006 г.

През последните десет години се на-
блюдава тенденция на увеличение на 
българския аграрен износ, особено сил-
но изразена след присъединяването 
на страната към ЕС. От малко над 2 
млрд. лева през 2006 г. в периода 2013 - 
2016 г. стойността на селскостопан-

ския износ се движи вече между 7 и 8 
млрд. лева. Нараства делът на селско-
стопанските стоки в общия износ на 
страната. През последните седем годи-
ни този дял варира около 16 – 18%, при-
около 9 – 12% в периода 2000 - 2008 г.



Традиционно търговията 
с аграрни стоки формира 

положително външнотърговско 
салдо, което след 

присъединяването на България 
към ЕС отбелязва тенденция 
на устойчив ръст – от около 

300 млн. лв. за 2006 г. до над 
2,3 млрд. лв. през 2016 г. 



Наблюдава се постепенно прена-
сочване на търговските потоци към 
държавите от ЕС за сметка на други 
партньори - през последните години 
ЕС формира около 74-75% от аграрния 
стокообмен на страната.

Фактори за тези положителни ре-
зултати са протичащите интензив-
ни процеси на преструктуриране, ок-
рупняване и модернизация на произ-
водствените структури, които во-
дят до повишаване на конкурентоспо-
собността на сектора. Налице е тен-
денция за трайно намаляване на броя 
на стопанствата, основно за сметка 
на дребни, непазарни структури, кои-
то произвеждат за собствени нужди. 
За периода 2003 - 2013 г. броят на сто-
панствата намалява над 3 пъти – от 
665,5 хиляди през 2003 г. до 254,4 хиля-

ОСП.BG ди през 2013 г.
Същевременно се наблюдава концен-

триране на земята в по-големите сто-
панства - през 2013 г. тези с размер над 
50 ха стопанисват над 85% от използ-
ваната земеделска площ (ИЗП). Сред-
ният размер на ИЗП в едно стопан-
ство нараства от 4,4 ха през 2003 г. 
до 15,2 ха през 2013 г.

Делът на необработваната земя 
от общата площ със селскостопанско 
предназначение намалява от 4,9% през 
2007 г. на 1,7% през 2016 г., като ед-
новременно с това се отчита почти 
трикратно намаление на размера й за 
същия период.

В животновъдството също е нали-
це намаление на броя на стопанства-
та основно за сметка на по-малките. 
За периода 2007 - 2016 г. общият брой 
стопанства в говедовъдството беле-
жи спад със 72,2%, в овцевъдството – 
със 78,7%, в козевъдството – с 87,9%, 
в свиневъдството – с над 16 пъти.

Паралелно се осъществява окрупня-
ване на фермите и увеличаване на броя 
на отглежданите животни в тях. На-
раства средният брой животни в 
стопанствата – за периода 2007 - 2016 
г. при кравите - от 2,8 на 10 животни; 
при биволите – от 8,1 на 30,8 живот-
ни; при овцете майки – от 8,3 на 35,2 
животни; при козите майки – от 2,7 
на 10,8 животни, и при свинете – от 
4,9 на 56 животни.

В резултат на по-доброто насоч-
ване на подпомагането през 2015 и 
2016 г. се наблюдават процеси на ста-
билизиране на уязвимите и чувстви-
телни сектори – Плодове, Зеленчуци и 
Животновъдство. През 2016 г. се на-
блюдава ръст на годишна база на об-
щия брой животни при основните ка-
тегории, най-съществено при биволи-
те – с 13,2%, при месодайните крави – 
с 12,4%, при овцете – с 2,1%, и при го-
ведата – с 1,4%. Реколтираните пло-
щи с овощни видове са с 4,3% повече 
спрямо 2015 г. Най-голямо увеличение 
се отчита при бадемите – 72%, орехи-
те – 24%, малините - 20%, черешите – 
5%, кайсиите и зарзалите - около 3%, 
прасковите и нектарините – също 

около 3%. Значителен напредък през 
2016 г. се отбелязва в сектор „Зелен-
чуци“ - площите, използвани в земедел-
ските стопанства за зеленчукопроиз-
водство показват ръст от 30% спря-
мо предходната година. На годишна 
база е налице увеличение на произведе-
ната продукция от зеле със 78%, кро-
мид лук – 67%, дини и пъпеши – с 52%, 
краставици и корнишони – с 32%, до-
мати - с 16,2%.



Вследствие от предоставяната 
подкрепа по Националната 

програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор 

2014 - 2018 г. от началото на 
нейното прилагане до края на 
юни 2017 г. са създадени 1598 
ха нови лозя и са подобрени 

техниките на управление на 
1912 ха лозови насаждения.


В зърнопроизводството и произ-

водството на маслодайни култури 
е постигната висока степен на мо-
дернизация и окрупняване на стопан-
ствата. Тези производства отбеляз-
ват стабилно развитие и растеж, за-
доволяват изцяло потребностите на 
страната и заемат важна част от из-
носа.

За 2016 г. общата финансова под-
крепа за отрасъл „Земеделие“ възлиза 
на 2,319 млрд. лева, в т. ч. 1,791 млрд. 
лв. от европейските фондове (77%) 
и 0,528 млрд. лв. от националния бю-
джет.

Най-съществен дял от цялата фи-
нансова помощ заемат директните 
плащания (в т. ч. обвързаната подкре-
па) – 1,509 млрд. лв., или 65% от ця-
лостната подкрепа. Изплатеният фи-
нансов ресурс по Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) е в 
размер на 263 млн. лв. и представлява 
11% от общата подкрепа.

Под формата на данъчни облекче-
ния са усвоени малко над 120 млн. лв. 
общо по схемите за отстъпка от 

стойността на акциза върху газьола и 
преотстъпване на корпоративен да-
нък за инвестиционни цели.

Общият финансов ресурс (европей-
ски и национални средства), насочен 
към растениевъдния сектор, възлиза 
на близо 1,788 млрд. лв. (81% от всич-
ки средства).

За 2016 г. плащанията в подкрепа на 
животновъдите в страната са в раз-
мер общо на 410,9 млн. лв. Близо поло-
вината от тези средства са предос-
тавени по обвързаната подкрепа и 
преходната национална помощ (200,6 
млн. лв.). Под формата на държавна 
помощ са изплатени 81 млн. лв., или 
20% от всички средства за сектора, а 
по ПРСР - 40,8 млн. лв. (10% от общо 
изплатените средства).

От началото на членството на 
България в Европейския съюз през 2007 
г. в страната се прилагат правилата 
на Общата селскостопанска полити-
ка (ОСП). Това означава изпълнение на 
европейски изисквания и разпределение 
на земеделски субсидии, финансирани 
от бюджета на ЕС.

През периода 2015 - 2020 г. се при-
лага многопластова структура на ди-
ректните плащания, която въведе ня-
колко слоя, приложени посредством 
различни схеми за директни плащания. 
Ресурсът от Европейския фонд за га-
рантиране на земеделието, който е 
предвиден като национален таван за 
България за разпределение по схемите 
за директни плащания, възлиза на над 
1,5 млрд. лв. годишно.

През Кампания 2015 и 2016 в Бъл-
гария се прилагат 16 схеми за директ-
ни плащания. От Кампания 2017 в за-
висимост от профила на земеделско-
то стопанство има възможност да 
се кандидатства за подпомагане по 20 
схеми за директни плащания, от кои-
то 14 схеми за обвързано подпомагане: 
8 схеми в сектор „Животновъдство“ 
и 6 схеми за сектор

„Растениевъдство“. Обвързаната 
подкрепа цели продължаване на про-
цесите на преструктуриране на сто-
панствата и повишаване на тяхната 

Влияние на общата селскостопанска 
политика на ЕС върху българското 

земеделие
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ДИРЕКТНО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Инструментите на Pellenc могат 
да работят без да се зареждат в 
продължение на 8 часа, с постоянна 
мощност до края на работния 
цикъл, независимо от големината 
на заряда на батерията, която е с 
гаранция за 1200 зареждания. 

От създаването си през 1973 г. досега 
френската компания Pellenc проектира 
и произвежда ръчни инструменти за ло-
зарството във фабриката си в градчето 
Pertuis. Днес инструментите са с напълно 
нов дизайн, притежават несравнимо ка-
чество, предлагано на разумна цена. 

Pellenc е първата компания в света, 
която приложи литиевойонната техноло-
гия за ръчни инструменти, правейки ги 
незаменими при интензивна специали-
зирана работа в лозови масиви, овощни 
и маслинови градини. 

Батериите са леки и удобни за носе-
не, моделите 150 и 150P тежат само 845 г, 
многофункционалната батерия модел 250 
е снабдена с два изхода за едновременна 
работа, например, с инструмент за резит-
ба Prunion/Fixion/Selion и извързващ апа-
рат Fixion. Brushless моторната техноло-
гия – сърцето на инструментите Pellenc, 
съчетава едновременно лекота и сила, 
правейки инструментите незаменим по-
мощник, който може да бъде закупен на 
много разумна и достъпна цена – с около 
40% по-ниска от цената на конкурентните 
марки, в комплект с батериите. 

Миналата година във Франция бе на-
правено проучване на базата на 30 кри-
терия – бяха анкетирани 400 винопро-
изводители от 44 области на Франция. 
Резултатите от проучването показаха, че 
95% от потребителите на инструментите 
Pellenc са изключително удовлетворени 
от работата им, и биха ги закупили и пре-
поръчали отново. 

Инструментите на Pellenc дават 
възможност значително да 

се намалят разходите и да се 
повиши производителността 

при конкретните операции, като 
резитба, връзване и култивиране.

 за истинските лозари

РИМЕКС ТЕХНОЛОДЖИЙС, София 1113, ул. Христо Чернопеев № 1 • e-mail: info@rimex.bg
За повече информация и поръчки тел.:  0883 988 019, www.rimex.bg

ЛЕКОТА
 – тегло на 
ножицата 670 
г (ножицата с 
най-ниско тегло 
на пазара) + 
батерия 845 г

Електрически 
лозарски ножици 
PELLENC VINION 150

5 причини, за да закупите PELLENC VINION 150
КОМПАКТНОСТ
– ножица с 
дължина 260 
мм и батерия с 
размери 155 х 87 
х 64 мм

ИНОВАТИВНОСТ
– Li-ion батерия с 
висок капацитет + 
ултрачувствителен 
оптичен сензор за 
управление 

ЕФЕКТИВНОСТ
– 9 часа автономна 
работа, мощен 
безчетков мотор и 
прецизно режещо 
острие PELLENC 
Pradines 

УДОБСТВО
– 3 режима на 
управление, 
поддръжка без 
допълнителни 
инструменти

Специална цена

689 ЕВРО* 
БЕЗ ДДС 

*Валидност на промоцията до 14.02.2018 или до изчерпване на наличностите. 
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Ежегодното изложение SIA в Париж миналата година съв-
падна със световното изложение за земеделска техника 
-SIMA. Организаторите тогава отчетоха около 700 000 посети-
тели. Освен парижани към него проявяват интерес фермери, 
експерти и хора с технически професии от цяла Европа. 

 Животновъдство, Земеделски култури, Аквакултура, Ус-
луги и занаяти са темите на 4-те основни салона и тази го-
дина. В рамките на SIA се провежда и уникалният Concours 
General Agricole. От 1870 г. до сега Конкурсът селекционира 
и награждава най–добрите земеделски продукти, произ-
ведени във Франция. Мисията на конкурса е да бъде ВИТ-
РИНА на изключителното биоразнообразие на френското зе-
меделие и френската гастрономия.

МЕЖДУНАРОДНО 
СЕЛСКОСТОПАНСКО
ИЗЛОЖЕНИЕSIAАГРОБИЗНЕС В СЪРЦЕТО 

НА ПАРИЖ
СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ №1 В ЕВРОПА

618 958
ПОСЕТИТЕЛИ

30 000
ПРОФЕСИОНАЛНИ  

ПОСЕТИТЕЛИ

ПОВЕЧЕ ОТ  

900  
ИЗЛОЖИТЕЛИ

48 
МЕЖДУНАРОДНИ 

ДЕЛЕГАЦИИ

В ПОРТ ДЬО 
ВЕРСАЙ ЩЕ СИ 
ДАДАТ СРЕЩА 

Главният Селскостопански 
Конкурс за животни:
ПРЕДСТАВЯ НАЙ-ВИСОК КЛАС СЕЛСКОСТО-
ПАНСКИ ЖИВОТНИ ОТ ФРАНЦИЯ. 

 6 РИНГА

 8 КАТЕГОРИИ ПОРОДИ: ГОВЕДА, ОВЦЕ,  
СВИНЕ, КОЗИ, КОНЕ, МАГАРЕТА, КУЧЕТА, КОТКИ

 344 ПОРОДИ

 + 2600 ЖИВОТНИ

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино: 
ЩЕ ПРЕДСТАВИ РЕНОМИРАНИ ПРОДУКТИ ОТ 
ФРЕНСКАТА ГАСТРОНОМИЯ

5249 ПРОДУКТА:  
ФЕРМЕРСКИ, ЗАНАЯТЧИЙСКИ, 
ИНДУСТРИАЛНИ

& 
16 799 ВИНА

Най-голямото събитие за 
генетика във Франция
Френската браншова организация за генетично 
подобрение на преживните животни е под ръко-
водството на France Génétique Elevage. Всички 
организации, свързани с подобряването на гене-
тиката при животните, ще бъдат представени.

За професионалистите от земеделския сектор и отрасъла на селскостопанските 
хранителни продукти

Вкусът преди всичко
Конкурсите за земеделски продукти и вина, произведени във Франция, в рамките на SIA миналата година  приключиха с награждаване-
то на най-много отличници. Според Benoit Tarche, Commissair General du Concours Agricole, създадената със страст и всеотдайност орга-
низация за съвместна работа на членовете  на журито, комисарите, професионалистите и доброволците е била предпоставка да се про-
веде безпогрешно уникалното състезание. Да бъдат отличени най-добрите земеделски продукти и вина, представляващи цялостното 
разнообразие на френската гастрономия.

Селскостопанско изложение номер едно в Европа Вашата бизнес среща

Главен Селскостопански Конкурс 
Създаден през 1870, организиран под контрола на Министерството на земеделието и храните, 
Главният Селскостопански Конкурс показва всяка година отлична генетика и развъждане на 
селскостопански животни, както и продукти от френските стопанства.

9 дни за бизнес, за да:

1  Срещнете лидерите от селскостопанския сектор

2  Набележите нови доставчици

3  Откриете нововъведенията в бранша

4  Присъствате на Главния Селскостопански Конкурс

Доволни посетители :

84%
от професионалните 

посетители споделят, че 
са доволни от визитата 

87%
споделят, че са доволни 

от качеството на 
изложителите

17 МИЛИОНА
СПОМЕНАВАНИЯ НА 

#SIA2017

2 047
 АКРЕДИТИРАНИ 

ЖУРНАЛИСТИ

22
ПРЕДСТАВЕНИ 

ДЪРЖАВИ

55
ОФИЦИАЛНИ 

ВИЗИТИ

618 958
ПОСЕТИТЕЛИ

48
МЕЖДУНАРОДНИ 

ДЕЛЕГАЦИИ

30 000
ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОСЕТИТЕЛИ 

+ de 900
ИЗЛОЖИТЕЛИ

Френската Браншова Организация за генетично 

подобрение на преживните животни е под ръководството 

на Франс Генетик Елеваже (France Génétique Elevage). 

Всички организации, свързани с подобряването на 

генетиката при животните ще бъдат представени.

Най-голямото събитие
за генетика във Франция

За професионалистите от земеделския сектор и 
отрасъла на селскостопанските хранителни продукти

Главният Селскостопански Конкурс за животни:  
представя най-висок клас селскостопански животни от Франция.

Конкурсите, които ще се провеждат на ринга, ще бъдат 
предавани на живо в интернет: www.concours-agricole.com

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино : 
ще представи реномирани продукти 
от френската гастрономия

+ 2 600 животни

344 породи

6 ринга

8  категории породи: говеда, овце, свине, кози, коне, 
магарета, кучета, котки

5 249 продукта: фермерски, 
занаятчийски, индустриални

16 799 

вина

&

Достъп до ринговете на Генералния Селскостопански 
Конкурс, където ще видите най-доброто от генетиката 

при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
генетиката при животните, доставка и услуги: зона за срещи 

на всички професионалисти от сектора (Павилион 1) 

Създадена през 2016, когато 
дигиталната ера в земеделието 
вече беше настъпила, тази зона 

групира сега стартиращи, както и 
фирмите лидери в сектора на новите 

технологии. (Павилион 4)

Изложението ще отрази и теми като 
занаяти, работни кадри и обучения.
12 партньори дават възможност да 

направят преглед на умения и ноу-хау.
(Павилион 4).

Практически ателиета, отнасящи се 
до водещите актуални тематики в 

земеделския сектор: отглеждане на 
животните, алтернативно земеделие, 
официални маркировки за качество, 

ценообразуване...
(Зона за професионалисти- Павилион 1)

1

3 4 5

2
Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
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За професионалистите от земеделския сектор и 
отрасъла на селскостопанските хранителни продукти

Главният Селскостопански Конкурс за животни:  
представя най-висок клас селскостопански животни от Франция.

Конкурсите, които ще се провеждат на ринга, ще бъдат 
предавани на живо в интернет: www.concours-agricole.com

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино : 
ще представи реномирани продукти 
от френската гастрономия

+ 2 600 животни

344 породи

6 ринга

8  категории породи: говеда, овце, свине, кози, коне, 
магарета, кучета, котки

5 249 продукта: фермерски, 
занаятчийски, индустриални

16 799 

вина

&

Достъп до ринговете на Генералния Селскостопански 
Конкурс, където ще видите най-доброто от генетиката 

при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
генетиката при животните, доставка и услуги: зона за срещи 

на всички професионалисти от сектора (Павилион 1) 

Създадена през 2016, когато 
дигиталната ера в земеделието 
вече беше настъпила, тази зона 

групира сега стартиращи, както и 
фирмите лидери в сектора на новите 

технологии. (Павилион 4)

Изложението ще отрази и теми като 
занаяти, работни кадри и обучения.
12 партньори дават възможност да 

направят преглед на умения и ноу-хау.
(Павилион 4).

Практически ателиета, отнасящи се 
до водещите актуални тематики в 

земеделския сектор: отглеждане на 
животните, алтернативно земеделие, 
официални маркировки за качество, 

ценообразуване...
(Зона за професионалисти- Павилион 1)

1

3 4 5

2
Достъп до ринговете на Генералния Селскостопан-
ски Конкурс, където ще видите най-доброто от гене-

тиката при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Селскостопанско изложение номер едно в Европа Вашата бизнес среща

Главен Селскостопански Конкурс 
Създаден през 1870, организиран под контрола на Министерството на земеделието и храните, 
Главният Селскостопански Конкурс показва всяка година отлична генетика и развъждане на 
селскостопански животни, както и продукти от френските стопанства.

9 дни за бизнес, за да:

1  Срещнете лидерите от селскостопанския сектор

2  Набележите нови доставчици

3  Откриете нововъведенията в бранша

4  Присъствате на Главния Селскостопански Конкурс

Доволни посетители :

84%
от професионалните 

посетители споделят, че 
са доволни от визитата 

87%
споделят, че са доволни 

от качеството на 
изложителите

17 МИЛИОНА
СПОМЕНАВАНИЯ НА 

#SIA2017

2 047
 АКРЕДИТИРАНИ 
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55
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ВИЗИТИ
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ПОСЕТИТЕЛИ

48
МЕЖДУНАРОДНИ 

ДЕЛЕГАЦИИ

30 000
ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОСЕТИТЕЛИ 

+ de 900
ИЗЛОЖИТЕЛИ

Френската Браншова Организация за генетично 

подобрение на преживните животни е под ръководството 

на Франс Генетик Елеваже (France Génétique Elevage). 

Всички организации, свързани с подобряването на 

генетиката при животните ще бъдат представени.

Най-голямото събитие
за генетика във Франция

За професионалистите от земеделския сектор и 
отрасъла на селскостопанските хранителни продукти

Главният Селскостопански Конкурс за животни:  
представя най-висок клас селскостопански животни от Франция.

Конкурсите, които ще се провеждат на ринга, ще бъдат 
предавани на живо в интернет: www.concours-agricole.com

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино : 
ще представи реномирани продукти 
от френската гастрономия

+ 2 600 животни

344 породи

6 ринга

8  категории породи: говеда, овце, свине, кози, коне, 
магарета, кучета, котки

5 249 продукта: фермерски, 
занаятчийски, индустриални

16 799 

вина

&

Достъп до ринговете на Генералния Селскостопански 
Конкурс, където ще видите най-доброто от генетиката 

при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
генетиката при животните, доставка и услуги: зона за срещи 

на всички професионалисти от сектора (Павилион 1) 

Създадена през 2016, когато 
дигиталната ера в земеделието 
вече беше настъпила, тази зона 

групира сега стартиращи, както и 
фирмите лидери в сектора на новите 

технологии. (Павилион 4)

Изложението ще отрази и теми като 
занаяти, работни кадри и обучения.
12 партньори дават възможност да 

направят преглед на умения и ноу-хау.
(Павилион 4).

Практически ателиета, отнасящи се 
до водещите актуални тематики в 

земеделския сектор: отглеждане на 
животните, алтернативно земеделие, 
официални маркировки за качество, 

ценообразуване...
(Зона за професионалисти- Павилион 1)

1

3 4 5

2

Практически ателиета, отнасящи се 
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ните, алтернативно земеделие, официални 
маркировки за качество, ценообразуване...

Селскостопанско изложение номер едно в Европа Вашата бизнес среща

Главен Селскостопански Конкурс 
Създаден през 1870, организиран под контрола на Министерството на земеделието и храните, 
Главният Селскостопански Конкурс показва всяка година отлична генетика и развъждане на 
селскостопански животни, както и продукти от френските стопанства.

9 дни за бизнес, за да:

1  Срещнете лидерите от селскостопанския сектор

2  Набележите нови доставчици

3  Откриете нововъведенията в бранша

4  Присъствате на Главния Селскостопански Конкурс

Доволни посетители :

84%
от професионалните 

посетители споделят, че 
са доволни от визитата 

87%
споделят, че са доволни 

от качеството на 
изложителите
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ПОСЕТИТЕЛИ 
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ИЗЛОЖИТЕЛИ

Френската Браншова Организация за генетично 

подобрение на преживните животни е под ръководството 

на Франс Генетик Елеваже (France Génétique Elevage). 

Всички организации, свързани с подобряването на 

генетиката при животните ще бъдат представени.

Най-голямото събитие
за генетика във Франция

За професионалистите от земеделския сектор и 
отрасъла на селскостопанските хранителни продукти

Главният Селскостопански Конкурс за животни:  
представя най-висок клас селскостопански животни от Франция.

Конкурсите, които ще се провеждат на ринга, ще бъдат 
предавани на живо в интернет: www.concours-agricole.com

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино : 
ще представи реномирани продукти 
от френската гастрономия

+ 2 600 животни

344 породи

6 ринга

8  категории породи: говеда, овце, свине, кози, коне, 
магарета, кучета, котки

5 249 продукта: фермерски, 
занаятчийски, индустриални

16 799 

вина

&

Достъп до ринговете на Генералния Селскостопански 
Конкурс, където ще видите най-доброто от генетиката 

при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
генетиката при животните, доставка и услуги: зона за срещи 

на всички професионалисти от сектора (Павилион 1) 

Създадена през 2016, когато 
дигиталната ера в земеделието 
вече беше настъпила, тази зона 

групира сега стартиращи, както и 
фирмите лидери в сектора на новите 

технологии. (Павилион 4)

Изложението ще отрази и теми като 
занаяти, работни кадри и обучения.
12 партньори дават възможност да 

направят преглед на умения и ноу-хау.
(Павилион 4).

Практически ателиета, отнасящи се 
до водещите актуални тематики в 

земеделския сектор: отглеждане на 
животните, алтернативно земеделие, 
официални маркировки за качество, 

ценообразуване...
(Зона за професионалисти- Павилион 1)

1

3 4 5

2

Създаден през 2016, когато 
дигиталната ера в земедели-

ето вече беше настъпила, Павилион 4 съ-
бира на едно място стартиращите с фирми-
те лидери в сектора на новите технологии. 

Селскостопанско изложение номер едно в Европа Вашата бизнес среща

Главен Селскостопански Конкурс 
Създаден през 1870, организиран под контрола на Министерството на земеделието и храните, 
Главният Селскостопански Конкурс показва всяка година отлична генетика и развъждане на 
селскостопански животни, както и продукти от френските стопанства.

9 дни за бизнес, за да:

1  Срещнете лидерите от селскостопанския сектор

2  Набележите нови доставчици

3  Откриете нововъведенията в бранша

4  Присъствате на Главния Селскостопански Конкурс

Доволни посетители :

84%
от професионалните 

посетители споделят, че 
са доволни от визитата 

87%
споделят, че са доволни 

от качеството на 
изложителите
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Френската Браншова Организация за генетично 

подобрение на преживните животни е под ръководството 

на Франс Генетик Елеваже (France Génétique Elevage). 

Всички организации, свързани с подобряването на 

генетиката при животните ще бъдат представени.

Най-голямото събитие
за генетика във Франция

За професионалистите от земеделския сектор и 
отрасъла на селскостопанските хранителни продукти

Главният Селскостопански Конкурс за животни:  
представя най-висок клас селскостопански животни от Франция.

Конкурсите, които ще се провеждат на ринга, ще бъдат 
предавани на живо в интернет: www.concours-agricole.com

Главният Селскостопански 
Конкурс за Продукти § Вино : 
ще представи реномирани продукти 
от френската гастрономия

+ 2 600 животни

344 породи

6 ринга

8  категории породи: говеда, овце, свине, кози, коне, 
магарета, кучета, котки

5 249 продукта: фермерски, 
занаятчийски, индустриални

16 799 
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Достъп до ринговете на Генералния Селскостопански 
Конкурс, където ще видите най-доброто от генетиката 

при животните (Павилиони 1, 2.1, 7.1)

Една зона за професионалистите, търсещи най-доброто от 
генетиката при животните, доставка и услуги: зона за срещи 

на всички професионалисти от сектора (Павилион 1) 

Създадена през 2016, когато 
дигиталната ера в земеделието 
вече беше настъпила, тази зона 

групира сега стартиращи, както и 
фирмите лидери в сектора на новите 

технологии. (Павилион 4)

Изложението ще отрази и теми като 
занаяти, работни кадри и обучения.
12 партньори дават възможност да 

направят преглед на умения и ноу-хау.
(Павилион 4).

Практически ателиета, отнасящи се 
до водещите актуални тематики в 

земеделския сектор: отглеждане на 
животните, алтернативно земеделие, 
официални маркировки за качество, 

ценообразуване...
(Зона за професионалисти- Павилион 1)

1
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2

Изложението ще отрази и 
теми като занаяти, работни 

кад ри и обучения. 12 партньори дават въз-
можност да направят преглед на умения и 
ноу-хау. 

ЗА ДА ОРГАНИЗИРАТЕ САМИ ПЪТУВАНЕТО СИ, МОЛЯ, ПОСЕТЕТЕ 
САЙТА WWW.SALON-AGRICULTURE.COM • Специален код за 
отстъпка: 32514AF, валиден при пътуване от 19/02/2018 до 
09/03/2018 • Преференциални цени за хотелско настаняване: 
бърза резервация, голям избор на най-добри цени • 
Подбрани студиа и апартаменти в центъра на Париж или в 
близост до Изложбения парк.

На изложението вие ще получите:
1  Достъп до международния бизнес клуб:
2  Зона за бизнес срещи и обмен между професионалистите от бранша.
3  Зона за почивка, гардеробна, бар.
4  Персонално посрещане и презентация на изложението, ако сте с група. 
5  Организирани посещения по ваше желание според интересите ви при 

предварителна поръчка.

В КОНКУРСИТЕ ЗА ВИНО СА ДЕГУСТИРАНИ ОБЩО 16 799 ВИНА, ОТ КОИТО 
СЪС ЗЛАТНИ МЕДАЛИ СА ОТЛИЧЕНИ 1727 
В конкурсите за продукти са дегустирани общо 5249 продукта, една четвърт от които са 
получили златни, сребърни и бронзови медали.
Зад витрината на медалите стои огромна работа по набиране на участниците – произ-
водители, осигуряване на транспорт, складиране, анонимно представяне и дегустация 
на продуктите, сподели Benoit Tarche. Освен  генералния комисар, който отговаря за 
всичко това, в конкурсите 

В ПАРИЖ СА УЧАСТВАЛИ  ОЩЕ 

139 КОМИСАРИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ 
КОНКУРСИ, 

112 СТУДЕНТИ – ДОБРОВОЛЦИ И 

6120 ДЕГУСТАТОРИ И ОЦЕНИТЕЛИ НА 
ПРОДУКТИТЕ И ВИНАТА.
За да достигнат до генералния конкурс, мострите  
на продуктите и вината са набирани от складови-
те наличности на производителите от оторизира-
ни и упълномощени за това експерти. Преди да се 
покажат в Париж, мострите на продуктите и вината 
са преминали през предварителните регионални 
конкурси под патронажа на Министерството на зе-
меделието, прехраната и горите на Франция. Най-
добрите регионални продукти и вина се изпращат 
в Париж. Тази година генералният конкурс е про-
веден под мотото „Вкусът преди всичко“

ЗА ОБИКНОВЕНИЯ КОНСУМАТОР МЕДАЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И 
ВИНАТА СА СИМВОЛ НА ВИСОКОТО КАЧЕСТВО И ДОВЕРИЕТО ИМ КЪМ 
ФРЕНСКАТА ГАСТРОНОМИЯ. 
Concours  General  Agricole е създаден през 1870 г. с цел селекциониране и наг-
раждаване на най-добрите френски продукти и репродуктивни животни. По 
мнение на специалисти конкурсът винаги е представлявал една ярка витрина 
на френската селекция и всяка година убеждава все повече млади хора да ин-
вестират в  земеделието.

На SIA 2017 бяха 
представени 
повече от 3000 
животни – крави, 
коне, овце, кози, 
свине и зайци.

Многобройната 
публика посре-
щаше с възторг 
и аплодисмен-
ти атрактивните 
дефилета на на-
градените жи-
вотни. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Едногодишната 
равносметка

За пръв път птичи грип в България 
беше открит през декември 2016 г., а 
до края на януари на тази година бя-
ха обхванати 63 огнища в България, ка-
то засегнатите птици бяха 430 000.

От втората вълна, която започна 
в средата на октомври, по данни на 
Българската агенция за безопасност на 
храните (БАБХ) бяха ликвидирани над 
90 000 птици в четири области - До-
брич, Хасково, Сливен и Ямбол. 

Първото ликвидирано огнище бе-
ше в животновъден обект за от-
глеждане на патици, собственост на 
„Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД в с. 
Стефаново, община Добрич, и бяха 
унищожени близо 11 000 птици.

Второто и третото огнище бя-
ха констатирани в село Узунджово, 
община Хасково, и в село Глушник, об-
щина Сливен, които са лични стопан-
ства - ферма тип „заден двор“. За лик-
видиране на заболяването бяха унищо-
жени над 1500 птици.

Четвъртото огнище беше конста-
тирано на 3 ноември в животновъден 
обект за отглеждане на патици, соб-
ственост на „Алианс Агрикол“ ООД 
в село Зимница, община Стралджа, къ-
дето бяха унищожени близо 8000 па-
тици. Като част от мерките за лик-
видиране и недопускане на разпростра-
нението на болестта беше умъртве-
но и цялото стадо кокошки носачки 

в животновъден обект, собственост 
на „Милениум 2000“ ООД в землище-
то на село Зимница. Фермата е в не-
посредствена близост до констати-
раното огнище и попада в 3-километ-
ровата зона, в която се унищожават 
всички възприемчиви животни. Уни-
щожени са близо 68 000 кокошки но-
сачки. 

От БАБХ уверяват, че за ликви-
диране на огнищата са взети всички 
мерки, залегнали във ветеринарноме-
дицинското законодателство, а пти-

ците в трикилометровата зона око-
ло огнищата са умъртвени по хуманен 
начин.

Какви са преките загуби?
Държавата компенсира птицевъди-

те при първата вълна на птичи грип, 
ще ги компенсира и при втората, но 
според Съюза на птицевъдите помо-
щите, които се полагат на засегнати-
те производители за унищожаване на 
птиците им, покриват част от раз-
ходите по отглеждането им като фу-
раж, осветление, отопление на ферми-
те, труд без ДДС, но не и пропусна-
тите ползи от реализацията на про-
дукцията и най-вече на гъши дроб. По 
този показател България е сред пър-
вите три страни по производство 
в Европейския съюз. При наличие на 
болестта и обявяване на панзоотия 
(взрив на инфекциозно заболяване сред 
животните, подобно на пандемията 
при хората) обаче износът се забраня-
ва.

Най-големите преки загуби за пти-
цевъдите са през карантинния пери-
од на панзоотия. След унищожаване-
то на животните и дезинфекциране-
то на фермата, което продължава ня-
колко месеца, дейността на практика 
се блокира, тъй като е забранено зала-
гането на следващо поколение птици. 
Фермерите са притеснени, защото 
забраната най-вероятно ще падне, ко-
гато започне пролетната миграция на 

птиците, а тогава рискът от плам-
ването на нови огнища с болестта се 
увеличава.

Все още не са правени точни разче-
ти за загубите от втората вълна, но 
от първата вълна обобщените данни 
сочат, че птичият грип е струвал на 
държавата около 6 млн. лева. По данни 
на Съюза на птицевъдите от кризата 
от болестта от края на миналата го-
дина и началото на настоящата са би-
ли обхванати около 10% от отглеж-
даните патици и гъски в България. 
При кокошките са засегнати около 70 
000, което не се приема за фатално за 
сектора, тъй като според НСИ в Бъл-
гария се отглеждат средногодишно по 
около 5 млн. кокошки. 

И тъй като втората вълна е значи-
телно по-малка по обхват, очаквани-
ята са разходите за покриване на ще-
тите да бъде от порядъка на 2,5 – 3 
милиона лева.

Извън тези разходи на държавата, 
в които се включват компенсациите 
за унищожените птици, загубите на 
самите фермери са много повече. Дър-
жавата обезщетява частично птице-
въдите за отглеждане на животните, 
каквито са фуражът, осветлението 
и отоплението на фермите, трудът, 
но пропуснатите ползи от нереализи-
раната на пазара продукция си оста-
ват чиста загуба за птицевъдите.

Застрашен ли е пазарът от 
нова панзоотия?

В момента секторът е стабилен и 
опасност за нова панзоотия няма, уве-

ряват от бранша. „Птицефермите са 
в бойна готовност за сезона на пти-
чия грип, който реално започва през 
есента. Всички предприятия в сис-
темата затягат дисциплината и взи-
мат мерки по отношение на биоси-
гурността“, обяви пред специализи-
ран новинарски сайт председателят 
на Съюза на птицевъдите в България 
Димитър Белоречков.

Пазарът на яйца също е стабилен, 
особено след ценовия бум, предизви-
кан от кризата с фипронила. Според 
обобщените данни на Държавната 
комисия по стоковите борси и тър-
жищата (ДКСБТ) от последните че-
тири седмици скокът е овладян и це-
ните на едро на яйцата в България са 
спаднали, като варират между 27 и 
30 стотинки за брой. Все още са мал-
ко по-високи от нормалните за сезо-
на. Според анализаторите на ДКСБТ 
през ноември цените на яйцата са по-
ниски от тези преди Великден, кога-
то заради празника търсенето е мно-
го голямо.

При месото от бройлери цените 
са без съществени изменения през ця-
лата година според данните на ДКС-
БТ за цените едро. През последния ме-
сец има леко поскъпване с 3,5 процен-
та на замразените пилета – от 3,76 
лв./кг през третата седмица на ок-
томври до 3,85 лв./кг през третата 
седмица на ноември. Цените на цял 
пилешки бут са без промяна – 2,85 лв./
кг. При пилешките гърди разликата 
е под един процент - 7,35 лв./кг през 
третата седмица на октомври до 

7,37 лв./кг през третата седмица на 
ноември. Това показва, че вътрешни-
ят пазар на птиче месо също е стаби-
лен и не е подложен на голям натиск 
отвън. В момента цената в България 
е по-ниска, отколкото в Полша и Гер-
мания – най-големите пазари на птиче 
месо в ЕС. Там обаче заради фипрони-
ла и птичия грип производството е 
силно намаляло, затова птичи проду-
кти от тези две държави не стигат 
до България и на практика не могат да 
правят дъмпинг на българските про-
изводители.

Вирус на 140 години


Птичият грип е описан за пръв 
път в Италия през 1878 г. като пти-
ча чума, а през 1955 г. става ясно, че 
е разновидност на грипните вируси.

Разпространява се по въздуха и ди-
вите птици често изпълняват роля-
та на преносители, предавайки го на 
по-чувствителни домашни породи. 
Затова най-опасните сезони са проле-
тта и есента, когато дивите пти-
ци мигрират.

Вирусът може да се предава и чрез 
заразени храна, вода, инвентар и об-
лекло. Успокоението е, че няма дока-
зателства вирусът да оцелее в месо, 
подложено на щателна термична об-
работка.

Инкубационният период е от 3 
до 5 дни, но симптомите при жи-
вотните варират, като опасните 
щамове могат да причинят смърт.

Двата сезона на птичия грип но-
сят най-големи предизвикателства 
за страните в Европейския съюз, къ-
дето има свободно отглеждане на 
птици – Германия, Полша, Австрия, 
Швейцария, Франция, Холандия, 
Италия и Испания. Като преван-
тивна мярка част от тези стада се 
преместват на закрито. Европейска-
та комисия разреши свободните ко-
кошки да бъдат затваряни до 16 сед-
мици, без това да променя статута 
им. Прилагането на тази мярка оба-
че е свързано с намаляване на продук-
тивността.

ПТИЧИ ГРИП

Птицевъдите са в бойна готовност
От двете вълни на птичия грип (инфлуенца по птиците) – първата от края на миналата и 
началото на настоящата година и втората от средата на октомври 2017 г., българските 

производители загубиха над 530 000 птици. Освен реалната загуба птицефермите на практика 
не могат да функционират и дейността в голяма част от сектора се блокира за няколко 

месеца, тъй като в условия на епидемия е забранено населването на животновъдни обекти с 
новоизлюпени водоплаващи птици (патици и гъски) на територията на цялата страна.
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След почти двегодишно писане и съгласуване законопро-
ектът бе приет форсирано на първо четене в последната 
седмица на октомври миналата година. Каква ще бъде съд-
бата му най-вероятно ще стане ясно след новогодишната 
ваканция на народните представители.

Целите на закона
Според вносителя - Министерският съвет, целта на но-

вия закон е да гарантира висока степен на защита на здраве-
то и интересите на потребителите по отношение на хра-
ните и да осигури прилагането на правото на ЕС и нацио-
налните мерки в областта на храните. Законът регламен-
тира нов регистрационен режим за превоз на храни, допъл-
нителни ограничения за рекламите им и регулиране на ин-
тернет търговията с храни. 

Новият закон разширява кръга от стоки, за чието 
транспортиране ще се изисква предварителна регистрация 
на превозните средства. В момента на такъв режим са са-
мо транспортни средства за превоз на храни от животин-
ски произход. След приемане на Закона за храните на регис-
трация ще подлежат и транспортните средства, които 
ще превозват и стоки като брашно, хляб, хлебни и сладкар-
ски изделия. Получилият регистрация камион или микробус 
ще бъде обозначен със стикер.

На регистрация ще подлежат и търговските обекти 
и заведенията за хранене, преди да започнат да доставят 
храни от разстояние по заявка онлайн. Цял раздел е посве-
тен на търговията с храни от разстояние, но в него бю-

рокрация идва в повече, според ресторантьори, които и в 
момента предлагат доставки на храни по домовете. Зако-
нопроектът разпорежда търговия „от разстояние“ да из-
вършват само фирми, които имат регистриран по закона 
физически обект (магазин, склад и обекти за хранене и др.) 
или „доставчици на услуги, управляващи средство за кому-
никация от разстояние“, каквито са различни онлайн плат-
форми за поръчка от ресторанти, магазини и друго.

Освен това фирмите за търговия „от разстояние“ ще 
представят данни за производители и търговците, с кои-
то работят, транспортните средства, които ползват за 
превоза на стоки. Тези компании ще имат и задължение да 
поддържат „план за проследимост“ на стоката, който да 
бъде предоставен по необходимост на контролните орга-
ни.

Въвежда се изискване всички хранителни стоки да имат 
етикети на български език, но същевременно ще бъде забра-
нено да се облепя вече етикетиран продукт допълнител-
но „по начин или с информация, различна от първоначално-
то етикетиране, или който прикрива каквато и да е част 
от задължителната информация“. С новите правила се въ-
веждат и ограничения в рекламите, свързани с участието 
на деца.

Разнобой между министри
Още при внасянето на Закона за храните за разглеждане 

от Министерския съвет и приемане „на вносител“ на 23 ав-
густ 2017 г. вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Си-

меонов отправиха остри критики към проекта, стана яс-
но от публикуваната стенограма от заседанието на мини-
стрите. Тогава Румен Порожанов защити законопроекта, 
разработката на който е започната от екипа на предшест-
веника му Десислава Танева, с думите: „Действащият в мо-
мента закон, променян многократно, вече е нерелевантна 
на днешните реалности законова база, което прави труд-

но прилагането на закона както от бизнеса, така и от ор-
ганите за контрол.“

Порожанов обърна специално внимание на Национален 
съвет по храните, който се създава по силата на закона и 
който ще е постоянен консултативен орган, координиращ 
държавната политика в сектор „Храни“. Министърът под-
черта, че с повечето текстове от новия закон се облекчават 
регулаторните режими и се намалява административната 
тежест върху гражданите и бизнеса.

С това не се съгласи вицепремиерът Томислав Дончев, 
който посочи, че в закона има текстове, които вместо да 
облекчават бизнеса, „генерират излишно административ-
на тежест“ и предложението за регистрация на всички пре-
возни средства, които превозват храни, далеч не е един-
ственият пример.

Основните забележки на вицепремиера Валери Симеонов 
са свързани с прехвърлянето на контролни дейности към 
Министерството на здравеопазването, като например 
свързаните с предлаганата на пазара вода. „Според мен едно 
такова разделяне на правомощията почти винаги води до 
недобри крайни резултати“, каза Симеонов. 

Според стенограмата, законопроектът е приет „на вно-
сител“, но ще се доработва, преди да бъде внесен за гласува-
не в Народното събрание. По-късно стана ясно, че освен за-
бележките на министрите са били взети под внимание и 
някои от предложенията, направени от държавни инсти-
туции и браншови организации по време на общественото 
обсъждане, които при първото внасяне в Министерския 
съвет са били отхвърлени. 

Защо се бави второто четене
Това, което бави закона, е европейска директива за води-

те и концесиите, която е заложена в проекта, обясни ми-
нистърът на земеделието, храните и горите Румен Поро-
жанов. Той смята, че казусът с минералните, изворните и 
трапезните води не е трябвало да бъде включен в законо-
проекта. На същото мнение е и бизнесът, който е още по-
критичен, защото мерките за добиване и предлагане на па-
зара на тези води не били изчистени. По думите на Поро-
жанов важно е да се намери консенсус, за да бъде приет за-
конът, защото той не желае лично да решава бизнес отно-
шения.

Експерти на Българската агенция за безопасност на хра-
ните (БАБХ), която пряко ще контролира изпълнението на 
новия закон, обявиха след приемането на законопроекта на 
първо четене в парламента, че за второ четене ще бъдат 
добавени нови членове и параграфи. Предложенията за но-
ви или изменени текстове се приемаха до 23 ноември, като 
целта беше да бъдат изчистени спорните разпоредби и за-
конопроектът да престане да е камък на раздора за произ-
водителите на бутилирана вода. 

Според тях обаче много спорни са текстовете, които 
позволяват вече легално на един извор да има повече от ед-
на фирма концесионер. Промените, засягащи бутилираната 
вода, не се предлагат за пръв път. Последният завършил не-
успешно опит за допускането на няколко концесионера на 
един извор е от 2014 г., припомнят от бранша.

Новият закон противопостави двете браншови 
организации в сектора - Асоциацията на производителите 
на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), в която чле-
нуват 70% от фирмите в сектора, и Съюзът на безалкохол-
ната промишленост в България (СБПБ). Първата браншо-
ва организация е сред най-големите критици на закона, тъй 
като според нейните представители новите промени ще 
заличат съществуващите марки и инвестиции във водния 
сектор и ще размият отговорността за качеството на 
продукта и опазването на ресурса. Втората организация 
изцяло подкрепя законопроекта и според нейни представи-
тели зад атаката срещу него стоят мултинационалните 
компании.

Новият Закон за храните поднови големия спор между 
две фирми за бутилирането на една и съща изворна вода с 
две различни марки - „Девин“ (член на АПБНБ) и „Балдаран 
спринг“ (член на СБПБ). Ако се приемат новите разпоред-
бите в закона, в който вместо действащия преди приема-
нето му термин „търговско наименование“ (марка) се въ-
вежда нов - „търговско описание“, в което трябва да са из-
писани името на извора и мястото на експлоатацията му. 
Така и двете компании ще трябва да продават водата си 
под едно и също търговско описание, което съдържа името 
на извора „Балдаран“.

 Боряна Семкова

ЗАКОНЪТ

Новият Закон за храните  
заседна в парламента

Оценката за въздействието на закона


От осъществената, преди новият Закон за хра-
ните да бъде приет от правителството, оценка 
за въздействие става ясно, че пряко засегнатите 
ще бъдат над 110 000 производители, търговци на 
едро и дребно на храни, както и фирми, които са 
свързани с тяхното транспортиране, интернет 
търговията, рекламата и ресторантьорството. 
На нова регулация се подлага един сектор, който 
произвежда храни в България за около 7.8 млрд. лв. 
годишно, а само търговията на едро възлиза на 9.8 
млрд. лв. всяка година.
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тен тор по ивичния метод – вкарват 
го в разораната ивица, а не го разпръск-
ват върху цялата площ. Повечето от 
половината от тях използват кутия 
със сух азотен тор, която е прикаче-

на към трактора и веднага влага тора 
в ивицата. Има 2 основни причини за 
спестяване на разходите, които сами-
те фермери в САЩ отчитат. Първо 
– влагането на торове на ивици нама-
лява разходите в сравнение с разпръс-
кването на торове. Второ – по-мал-
кото операции на полето намаляват 
оперативните разходи.

Български опити
Почти 35 български зърнопроизво-

дители използват метода на ивична 
обработка на площ от 15 и повече де-
кара. Всички те са свързани с проект 
„Опазване на почвите в България“, ръ-
ководен от доц. дн Георги Митев, пре-
подавател в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“. Пред Седмия нацио-
нален агросеминар в Пловдив той ко-
ментира, че пълно изследване на здра-
вето на почвите в България засега ня-
ма. Фермерите обаче имат видими ин-
дикатори, по които съдят за почвено-
то здраве. Единият от тях е изсвет-
ляване на почвения слой, което показва 
износен хумусен хоризонт. Вследствие 
на обеднелия плодороден слой започва 
водна ерозия на почвата, която също 
е много лесно различима - водата свли-
ча почвите от по-високите към по-ни-
ските места. Още един индикатор на 
обедняване на почвата е нейното на-
пукване и като следствие – разпраш-

ване. Многократното преминаване на 
машините по повърхността на земя-
та води до образуване на почвена ко-
ра и уплътняване на почвата. С горене-
то на стърнището причиняваме нама-
ление на хумусното съдържание. Сред-
но за България то е 1,7 до 2,2 на сто, 
а на места сме засекли 0,76 на сто. За 
сравнение – в САЩ под 4% хумус няма. 
„Направили сме измервания на плът-
ността на почвата през 1 сантиме-
тър до 80 сантиметра дълбочина. Ре-
зултатът е, че от 8 сантиметра на-
долу плътността рязко започва да се 
повишава и от 20 до 44 сантиметра 
тя е много плътна. Което означава, че 
трудно се развива кореновата систе-
ма на растенията. Една от причини-
те е, че от началото на почвените из-
следвания в България досега масата на 
машините, които се използват в земе-
делието, се е повишила 8 пъти. Това е 
за периода от 1950 до 2017 г.“, разказва 
доцент Георги Митев.

Ръководителят на проект „Опаз-
ване на почвите в България“ е кате-
горичен, че днес технологиите за об-
работка на почвата изостават спря-
мо селекцията на растения и препара-
ти за обработката им. В мо-
мента многократното еже-
годно обработване на почва-
та с обръщане на пласт крие 
опасности и не е съобразе-
но с условията, при които 
трябва да се прилага. Пора-
ди което почвите са подло-
жени на интензивна деграда-
ция. Ако продължаваме така 
след 20 - 25 години плодоро-
дие няма да има, ще има мно-
го висока степен на торене 
с минерални торове, което 
няма да донесе високи резул-
тати. Основният извод е, 
че зърнопроизводството ка-
то най-големият ползвател 
на ресурса земя не е пригодено техноло-
гично към условията на екстремност, 
към които природата ще ни води.

Обучение и резултати 
Екипът на доц. Георги Митев не са-

мо проучва почвеното здраве в стра-
ната ни, но и обучава български фер-
мери, които искат да се погрижат за 

своята земя. „Правим опити за въвеж-
дане на ивична обработка при всеки 
фермер, който е пожелал – в реални ус-
ловия и абсолютно безплатно за пло-
щи от 15 декара. Единственото ус-
ловие е фермерът да си даде тракто-
ра, с който да закачим нашата маши-
на“, обяснява доц. Митев. Той обаче 
бърза да уточни, че новата техноло-
гия не е магическа пръчка, с която вед-
нага се възстановява здравето на поч-
вата. Трябват 3-4 години, казва той. 
Измерванията, направени по проект 
„Опазване на почвите в България“, по-
казват, че най-голяма маса на коренова-
та система има при ивична обработ-
ка на почвата, а най-слаби са показате-
лите при дълбока оран. След обработ-
ване на почвата на ивици в нея има из-
ключително високо съдържание на ми-
кроорганизми. Шест пъти повече ми-
кроорганизми има там, където е праве-
на ивична обработка, и това е ресурс, 
който работи в полза на зърнопроиз-
водителя. „Навсякъде, където сме при-
лагали новата технология, сме измерва-
ли повишаване на добивите. Най-голя-
мо е при поливни площи, а при оста-
налите площи те нарастват с 12 - 14 

на сто още първата година. След това 
продължават да растат, макар не със 
същия темп. При дълбоката оран раз-
ходите в структурата на себестой-
ността на крайния продукт дости-
гат 25 на сто, а при ивичната обра-
ботка те са 12 на сто“, обобщи доц. 
Георги Митев.

 Михаил Ванчев

ПРОЕКТ.USA /BG

Опазване на почвите в България

Що е здрава почва
Работното определение на здравата 

почва при дискусията в Пловдив даде 
професор Харолд ван Ес - преподавател 
и изследовател в университета „Кор-
нел“, САЩ. Той е консултант по проект 
„Опазване на почвите в България“. Спо-
ред проф. Харолд ван Ес в технически ас-
пект почвеното здраве е комбинация от 
химични, биологични и физични проце-
си в почвата. В минали десетилетия фо-
кусът на почвеното здраве пада най-ве-
че върху химическото й функциониране. 
Днес все повече става ясно, че са много 
важни физичните и биологичните свой-
ства на почвата, защото плодородие-
то до голяма степен е ограничено имен-
но от тези характеристики. „Ако разгле-
даме едно парченце почва отблизо с ми-
кроскоп, това, което виждаме, са от-
делните частици и разстоянията меж-
ду тях. Тези разстояния между частици-
те са много важни. Става дума за порите 
– по-малки, по-големи и средни по размер. 
Празното пространство в структура-
та – порите, са изключително важни за 
различните процеси като освобождава-
не на органични хранителни вещества 
и филтрацията на водата“, коментира 
проф. Харолд ван Ес.

Един от аспектите на почвеното 

здраве, които изучават учените от уни-
верситета „Корнел“, е така наречената 
ивична обработка. В САЩ имат дълго-
срочна практика с този вид обработка 
на почвата. При обработка на ивици в 
продължение на 20 години устойчивост-
та е с 92% по-висока в сравнение с та-
зи, която е обработвана с дълбока оран. 
Има много добро влияние върху качест-
вото на органичните вещества – проте-
ин и активен въглерод. „Изследвали сме 
влиянието на покривните култури за 
3-годишен период. Това са растения, спе-
циално засадени, за да се подобри здраве-
то на почвата, да намалят ерозията и да 
увеличат наличието на хранителни ве-
щества. Това може да бъде детелина, ръж, 
овес и фуражна ряпа. Те не се прибират, 

а остават в земята. При комбинация на 
ивична обработка и покривни зелени кул-
тури се постигат много по-добри резул-
тати“, заключи проф. Харолд ван Ес.

Ивична обработка
Американски фермери започват да 

прилагат технологията ивична обра-
ботка от 1978 г. Ивичната обработка 
е компромис между нулевата обработка 
и обикновената оран. След нея остават 
повече растителни остатъци в сравне-
ние с нулевата оран. При ивичната обра-
ботка ралникът е настроен така, че да 
оформя гладки и равни ивици, торенето 
става само в разораните ивици, за да се 
спестят разходи от тор. Над 70% от зе-
меделските стопани в САЩ влагат азо-

Особено внимание върху площите 
на наклонени терени

Установка за симулиране 
на интензивни валежи в 
производствени условия  

Че какво им е на почвите – те са си здрави. Мисля, че когато отворим дума за земята, по-често емоциите 
вземат връх над разума. А разумът показва, че като всяко живо същество почвите у нас имат нужда от 
грижа за здравето им. Особено при интензивни отрасли като производството на зърно. Преди повече от 
70 години в САЩ с учудване и страх се сблъскват с непознато явление – прашните бури. И бързо откриват 
причината – те са следствие от ерозията на почвата. От 1975 г. американците имат земеделска служ-
ба, която се занимава със здравето на почвата. Пред българските зърнопроизводители, събрани в Пловдив 
на 7-ия национален агросеминар, Брайан Гогин, съветник по земеделие и ръководител на екип от проекта 
„Опазване на почвите в България“, каза: „Ние в САЩ допуснахме много грешки. Но и много неща бяха поправе-
ни впоследствие, което ни показа, че почвеното здраве може да се възвърне. В Колорадо използвахме оран 
с лемежен плуг на меки почви. Съчетано със сушата, имаме трагичен резултат. В момента все още се бо-
рим с ерозия, причинена от водата. Проблемите от този характер най-ясно личат в Айова. Впрочем същия 
проблем има и в района на Русе, България.“
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

След изобилието от качествени ябълки на достъпни це-
ни през миналите години през миналата есен бяхме неприят-
но изненадани на нашия пазар от слабото предлагане, предим-
но по-некачествените плодове с по-високи цени. Това можеше 
да се очаква, след като още през август Световната асоциа-
ция за ябълки и круши (WAPA) прогнозира, че производството 
на ябълки в ЕС ще достигне около 9.3 млн. (11.8 млн. тона през 
2016 г.), представляващо по-малко с около 20-22% в сравнение с 
предшестващите три години. Според местни производители 
ябълковото производство у нас е с 40% по-малко в сравнение с 
предшестващите години.

По-слаба реколта се отчита и в други страни на света, на-
пример САЩ и Русия, докато за Китай, най-големият произво-
дител на ябълки, има известно увеличение. По отношение на 
ябълковите сортове не са наблюдавани съществени различия. 

Сред специалисти, производители и търговци се лансират 
поне четири фактора за влошената пазарна конюнктура у нас. 

  Световната асоциация счита като основна причина за 
по-ниски добиви пораженията на цветните органи и мла-
ди завръзи от ниски температури през зимата и късни по-
вратни мразове (слани) през пролетта, последвани от суша 
и висока температура. 

  Липса или намален внос на евтини и качествени полски 
ябълки у нас, резултат от преодоляване ефекта на руското 
ембарго чрез спечелване на алтернативни дистинации за из-
нос. 

  Характерното на ябълката е силната склонност към ал-
тернативно плододаване, изразяващо се с редуване на до-
бри („пълни”) и слаби („празни”) години. Причините, услови-
ята и начините за преодоляване на този фактор са обект 
на друга статия.

  Сушата и високите температури са причина за формиране 
на дребни непълноценни плодове, които са негодни за пряка 
консумация и могат да се използват само за преработка.

Обяснението за решаващото значение на ниските темпе-
ратури през зимата и пролетта е в известно противоречие 
с познанията за студоустойчивостта на овощните видове. 
Известно е, че плодните пъпки на ябълката са най-устойчи-
ви на ниски температури през зимата в сравнение с другите 
овощни видове, издържайки ниски температури до и под ми-
нус 30ºС. От друга страна, ябълковите дървета основно цъф-
тят по-късно и са по-малко уязвими на повратни пролетни 
слани в сравнение с рано цъфтящи костилкови и ягодоплодо-
ви видове (праскови, сливи, ягоди). А именно с тях пазарите 
през тази пролет и лято бяха добре снабдени, наистина пре-
димно чрез внос от други страни. При силно променливите 
условия през пролетта обаче е възможно съчетанието на ни-
ски температури по време на цъфтежа, последвани от суша 
и високи температури, да са причината за по-слаб завръз на 
ябълки.

Алтернативното плододаване може да се приеме като ед-
на от причините за слаба ябълкова реколта през 2017 г., ка-
то се имат предвид добрите реколти през предшестващи-
те 2-3 години. То се обяснява с редица генетични, екологични 
и технологични фактори и чрез умело регулиране на техноло-
гията на отглеждане може да бъде избегнато. Това е обект на 
друга статия.

 Някои съобщения обаче будят недоумение. Например Ин-
ститутът по земеделие в Кюстендил през октомври минала-
та година оповести, че се очаква добив от 3 тона/дка от 130 
дка, а на 8 ноември излиза съобщението, че годината е „праз-
на“, че е получен най-ниският добив в историята на инсти-
тута.

Разнообразното състояние на ябълковите насаждения е 
обяснимо както с необикновената динамика на метеорологич-

ните условия през зимата и пролетта, така и с различното 
състояние на ябълковите насаждения. Трябва да се има пред-
вид, че ябълката е най-чувствителната овощна култура по 
отношение на мощност, плодородие и воднофизически свой-
ства на почвата, водоснабдяване и високи температури. Не 
случайно големите насаждения в миналото бяха по поречия-
та на големите реки върху алувиалноливадни почви. Видът на 
подложката, възрастта и състоянието на насажденията, ве-
роятно и сортовете влияят на устойчивостта към мразове 
и суши в съчетание с високи температури 

Главната причина обаче за дефицитния вътрешен пазар на 
ябълки е дълбоката криза на българско овощарство. Във фиг. 1 
е представена динамиката на ябълковото производство у нас 
от 1961 до 2015 г. Максималното производство над 500 000 
тона е постигнато през 1980 г., след което следва остър срив 
с унищожаването на големите овощни насаждения и мини-
мално производство от 26 000 това през 2002 г. Следва бав-
на и колеблива тенденция за повишение на производството - 
58.4 000 тона през 2015 г., представляващо само около 11-12% 
от максимума в миналото.

Изключително ниското ябълково производство у нас 
става очевидно при сравнение със страни на ЕС-28 за 2014 г. 
(фиг.  2). От включените 18 страни от ЕС България е на пред-
последното място, само пред Словения. То е около 52, 44 и 33 
пъти по-малко от трите водещи страни по производство 
на ябълки в ЕС-28, съответно Полша, Италия и Франция. Но 
то е много по-малко от страни, близки по територия и земе-
делска земя: Унгария, Австрия и Гърция – съответно 11.2, 4.6 
и 3.9 пъти по-малко. То е много пъти по-малко от малките по 
територия страни като Холандия и Белгия.

 Проф. дсн Петко Иванов
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26 39,4 26,323,5 43,2 40,431 55 54 58,4ФИГ. 1 ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ В БЪЛГАРИЯ 
по години х 1000 тона

ФИГ. 2 ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ В СТРАНИ НА 
ЕС-28  - х 1000 тона

ЯБЪЛКИТЕ:  
Ниски добиви, влошено качество 

и по-високи цени 

Ябълката е най-разпространеният широколистен семков овощен вид в умерените климатични 
пояси на света, включително у нас. По реколтирани площи тя е на второ място след черешата с 
13.5% от овощните насаждения, но с най-голям дял от производството на плодове - с 27.4%, и по 
производство от единица площ - 1226 кг/дка (Агростатистика 2016). Това се дължи на голямата 
родовитост и трайността на дърветата, съхранимостта и добрата цена на плодовете и разностранното 
им използване. Ябълката има широко географско разпространение - от средиземноморския район 
до географски ширини на северното и южното полукълбо, където други овощни видове не успяват. 
Това се обуславя от голямата студоустойчивост, дългия период на покой през зимата и късния цъфтеж, 
което я прави малко уязвима от ниските температури през зимата и пролетта. В света съществува 
изключително разнообразие на сортове по големина, оцветяване и вкусови качества на плодовете, 
период на узряване и трайност на съхранение. Ябълките се съхраняват най-продължително от всички 
овощни видове, което позволява консумацията на свежи плодове почти през цялата година.
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от стр. 10  

на стр. 34  

Първо да се уточним - не селскосто-
панска, а земеделска наука. Науката се 
прави в големите населени места, в гра-
довете, а резултатите от нея се прилагат 
на полетата край селата. Вярно е, че сега 
българската земеделска наука е в дълбок 
упадък, както и науката в страната. Също 
така е вярно, че българската земеделска 
наука е една от най-старите в Европа. На-
чалото е положено в „Образцов чифлик”, 
а Константин Малков поставя основите 
в края на ХIX век. Следва изграждане на 
държавни институти и опитни станции за 
растениевъдство и животновъдство, съз-
дава се една перфектна система за науч-
ни изследвания и прилагането им в прак-
тическото производство на храни. 

Тази система беше развита в макси-
мална степен през следващите 60 - 70 
години на ХХ век. В земеделската наука, 
която обхваща науката за почвите, гене-
тиката и селекцията на растения и живот-
ни и тяхното отглеждане и производство, 
науката за храните, всичко това беше из-
дигнато на високо ниво, съизмеримо с 
европейските и световните стандарти. 

В областта на растениевъдството ор-
ганизационната мощ на академик Павел 
Попов си каза думата чрез организация 
на институти и опитни станции и бър-
зо внедряване на постиженията в прак-
тическото производство. Не е случайно, 
че в тази среда се изявиха изтъкнати ге-
нетици и селекционери като Дончо Кос-
тов – обща генетика, Тодор Рачински 
- селекция на пшеница, Владимир Въл-
чинков – селекция на царевица, Иван То-
доров – селекция на лоза, Йорданка Сто-
янова – селекция на слънчоглед, и много 
други учени, издигнали постиженията 
на българската наука на най-високо ни-
во. Българските сортове и хибриди се 
представяха на челните места в светов-
ната селекция, ако не се знаят, можем да 
ги изредим последователно и по култу-
ри. Добиви от 2000 кг/дка при царевица-
та и 1000 кг/дка при пшеницата бяха по-
стигнати през 80-те години на миналия 
век. Подобни резултати бяха постигнати 
при почти всички култури, да не говорим 

за вкуса на българските домати, грозде и 
плодове. Българската пшеница беше с ви-
соко качество, хлябът и хлебните изде-
лия се приготвяха без химични добавки 
и оцветители. Селекционната наука бе-
ше една от най-развитите в Европа, полу-
чаването на хибриди и използване на хе-
терозиса при слънчогледа беше за първи 
път в България, изследванията по хете-
розисната селекция при пшеницата бя-
ха най-напредналите в света, така беше 
и при другите култури. Сега благодаре-
ние на реформите и техните извършите-
ли всичко е унищожено. Кой го унищожи 
и защо? Това го извършиха нашите поли-
тици от незнание, корист и по чужди съ-
вети. От науката не може да се краде, не 
може да се вземат комисиони, а и земята 
към институтите е апетитно парче, зато-
ва и погледите са вперени в него. А и ка-
къв интерес имат тези случайни хора към 
науката, въпреки че приеха закон, чрез 
който всички се накичиха с титлата про-
фесор. 

Първото нещо, което направиха, е да 
поставят на ръководни места в Селско-
стопанска академия и институтите по-
слушни хора, некомпетентни, но изпъл-
нители на нарежданията им. Второто, 
което направиха, е да намаляват перио-
дично финансирането и личния състав в 
научните сектори, начинът на финанси-

ране беше усложнен колкото можеше по-
вече. И съкращаване на хора и финанси, 
отнемане на земя. Науката да се издържа-
ла с проекти, без държавно финансиране. 
Я да видим тези велики финансисти/ фи-
нансистки как биха се издържали от про-
екти, ако не са на държавна хранилка? 
Какво означава една държава без собст-
вена наука и по-специално без земедел-
ска наука? Означава пълна зависимост от 
чужда наука, означава корупция и риско-
ве за производството на храни. Вносът на 
храни и семена убива националното про-
изводство, прогонва съзидателната част 
на обществото, създава несигурност в 
производството, влошава качеството на 
продуктите. Ето, благодарение на тази 
политика на слугинаж и корупция сега в 
страната ни се засяват западни сортове 
с ниски качествени показатели. За да се 
приготви хляб от такова зърно, е необхо-
димо прибавяне на различни подобрите-
ли, оцветители, набухватели и т.н., всич-
ките с неизвестно въздействие върху 
организма. От друга страна, почти всич-
ки български сортове пшеница се тър-
сят и се засяват в Турция, там има закони 
и стандарти, които се спазват. Тук наро-
дът се храни с нискокачествени вносни 
продукти, с изкуствен хляб и хормонални 
месни продукти. Но да видим какво може 
да се направи, за да възстановим минала-

та слава на българската селекция, специал-
но в селекцията на пшеницата.

Основният фактор е финансирането на 
науката – теоретично-приложна, която да 
създава изходните материали за селекци-
ята, и чисто приложна, която да създава 
крайния продукт – сорт или хибрид. Подо-
бряване заплащането на научните сътруд-
ници, докторанти и помощен персонал. 
Заплатата на един начинаещ научен сътруд-
ник/асистент трябва да бъде на ниво сред-
на заплата, а за аспирантите/докторантите 
не по малко от 80% от нея. Преди за едно 
аспирантско място се явяваха по 4-5 канди-
дати, а сега няма нито един. Финансирането 
трябва да бъде пряко от държавния бюджет, 
а не чрез министерства. Ако има проекти, 
те да бъдат като допълнителен стимул, а не 
като правило. Трябва да има пълно осигу-
ряване с техника и материали. За внедрени 
постижения (сортове или хибриди) с дока-
зан ефект да се определя авторско възна-
граждение. Само така ще се възроди нау-
ката в България, ако има кой да разбере. В 
продължение на 15 - 20 години българската 
наука беше изолирана, подложена на жес-
токи реформи, кадрите се разпиляха и ре-
зултатът е налице – българската селекция е 
заменена с чуждестранна. От внос на семе-
на страната губи ежегодно над половин ми-
лиард лева, тези пари излизат извън страна-
та. За финансиране на научните институти 
е необходима една десета от тази сума. Ос-
вен това стоковото зърно се изкупува от две 
или три международни фирми, от които за-
виси производството. Сигурен съм, че през 
миналата есен (2017) засетите площи с пше-
ница са по-малко поради ниските цени на 
т.нар. фуражно зърно. Българските селек-
ционери не са създавали фуражна пшени-
ца, подобни сортове въобще нямаха шанс 
да бъдат признати от Сортова комисия, сега 
признават всичко. За качество никой не го-
вори, никой не дава съответната цена. Тук 
искам да направя предложение за качест-
вено производство на пшеничено зърно. От 
европейските фондове, а защо не и от бю-
джета на държавата, да се формира фонд за 
качествено зърно. От подобен фонд да се 
стимулира производството на семена от ка-
чествени сортове и производството от тях. 
Признаването на качествени сортове тряб-
ва да мине през стандартните процедури 
за анализ на зърно – брашно - хляб. Доби-
вите от качествените сортове са по-ниски 
от добивите на нискокачествените, затова 
цената на качественото зърно трябва да е 
не по-малко от 20% по-висока от цената на 
нискокачественото. В настоящия момент 
има такива сортове като сортовете младен, 
ивета, деметра и др. Тези сортове са с гене-
тическа устойчивост на болести, сухоустой-
чиви, притежават комплекс от агрономиче-

ски показатели, които ги правят пригодни 
за т.нар. биологично земеделие. Зърното 
от тези сортове трябва да стане суровината 
за производство на хляб и хлебни изделия. 
Другият път за преодоляване на селекцион-
ната криза е да създадем сортове, които да 
превъзхождат по продуктивност чуждес-
транните. Чрез съчетаване на техните по-
ложителни признаци - стъбло, братимост, 
устойчивост на болести с отличните пока-
затели на класа, зърното и пластичността, 
от българската селекция несъмнено ще бъ-
де получена новата серия от български сор-
тове – продуктивни и качествени. Без да 
изпреварваме развитието на нещата, ще из-
тъкна, че подобни материали са вече създа-
дени. Остава въпросът за маркетинга, там 
сме на ниво детска градина. Въпросът е за 
прибиране и заготовка на семената, рекла-
мата и дистрибуцията в страната. Това може 
да стане с нова техника и нови хора, който 
има ум да разбере. За нова техника за по-
чистване и заготовка на семена трябва да се 
отпускат безлихвени заеми, тъй като в сис-
темата на европроектите цари пълна бър-
котия. Към Министерството на земедели-
ето беше създадена Комисия за зърното, и 
кой участваше в нея и какво решаваха? Ни-
що, това е отговорът. Не комисия, а Нацио-
нален съвет за зърното е необходим, който 
да предлага на правителството зърнената 
стратегия на страната. В този съвет да се ре-
шава и цената на семената и зърното, та-
ка че да са защитени интересите на всички 
участници в системата. Въпросът е какъв 
ще е съставът на подобен съвет и кой ще го 
предлага.



Накратко, възраждането на 
националната селекция и генетика, 

на цялата земеделска наука и 
научната общност като водеща 
част от обществото е въпрос не 
само на престиж на държавата, 

но определя икономиката и 
независимостта на страната от 

растителни и животински ресурси, 
от храни. Държава и нейният 
бюджет, които не обръщат 

внимание на този основен проблем, 
са обречени на изчезване. 

Ето това искам да ви кажа.



ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Проф. дрсн ИВАН ПАНАЙОТОВ,  
СЕЛЕКЦИОНЕР В ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДУНАВ, СВИЩОВ:

Възход и падение на българската 
земеделска наука

 СЪБЩЕНИЕ НА МЗХГ

През 2017 г. са получени 39 за-
явки за сортоизпитване и при-
знаване на нови сортове пше-
ница. За сравнение - през 2015 
г. те са били само  15,  като при-
чината за това е, че след при-
съединяването на страната 
към Европейския съюз  през 
2007 г. в резултат на спазва-
нето на правилата   за свобод-
на търговия на стоки и услуги 
има тенденция за непрекъсна-
то  намаляване на броя на по-
даваните заявки. Миналата  го-
дина наред с 15 заявления от 
български селекционери, в 
сортоизпитване са сортове на 
селекционери от  Македония, 
Сърбия,  Гърция и Франция. До-
брото съотношение на  цена  и 
качество на сортоизпитването 
при пшениците  е атрактивно 
дори за такава голяма и извест-
на със селското си стопанство 
страна като Франция.

 Българските фермери и тър-
говските фирми могат свобод-
но да избират и купуват семена 
от 2417 сорта пшеница, впи-
сани в европейския каталог, 
но резултатите от сортоизпит-
ването в България са важни 
за тях, защото  освен добрите 
хлебопекарни качества  и до-
бив  се проверяват и  специ-
фични характеристики като 
устойчивост на  студ, поляга-
не и на икономически важни-
те болести. Опитните полета 
на Изпълнителна агенция по 
сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол  са отворени за 
посещение през периода на 
отглеждане на опитите. За ре-
зултатите от сортоизпитването 
на уебстраницата на ИАСАС се 
публикува бюлетин, който е об-
ществено достъпен.
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производителност и ефективност. 
Създават се предпоставки за по-голя-
ма справедливост при разпределяне на 
средствата между отделните произ-
водствени направления, отчитайки 
специфичните им потребности, как-
то и за преодоляване на несъответ-
ствията в подпомагането за различ-
ните по размер стопанства.

Целта на предоставянето на тази 
информация е да послужи за запознава-
не с разпределението на усвоения бю-
джет по основната схема за подпома-
гане на площ СЕПП по интервал на 
размера на стопанство в корелация 
с дела на съответния сегмент като 
брой и декларирана площ.

Делът на декларираната площ и ис-
каното подпомагане са с еднаква вели-
чина за всеки интервал на размер на 
стопанство, тъй като исканото под-
помагане се формира като произведе-
ние на декларираната площ и изчисле-
ния размер на подпомагане за единица 
площ.

Отчитайки всички нови предизви-
кателства пред ЕС, особено очаквани-
те бюджетни последици от Брекзит, 
не могат да бъдат идентифицирани 
евентуални „червени линии“ по отно-
шение на бюджета за ОСП.

Общата селскостопанска полити-
ка трябва да продължи да бъде силна 
и адекватно финансирана общностна 
политика. От съществено значение 
е размерът на финансиране на ОСП 
за новите държави членки като Бъл-
гария да се увеличи. Това ще позволи 
да завърши процесът на изравняване 
на нивата на подкрепа с останалите 
държави и да се избегнат сътресения 
в сектора в условията на нарастващи 
предизвикателства и повишаващи се

изисквания към земеделските сто-
пани при осъществяване на тяхната-
дейност.

Директните плащания са същест-
вен елемент от Общата селскосто-
панска политика, който е доказал своя-
та ефективност и трябва да продъл-
жи да се прилага и след 2020 г., като бъ-
де допълнителна гаранция за постига-

не на гъвкав, конкурентен и устойчив 
селскостопански сектор в ЕС.

Освен осигуряване производство-
то на храни, директните плащания 
позволяват на фермерите да предос-
тавят жизненоважни обществени 
блага за цялото общество (например 
екосистемни услуги, заетост, управле-
ние на ландшафта и жизнеността на 
икономиката на селските райони).

Чрез директните плащания се га-
рантира допълването на доходите на 
земеделските стопани, като се отчи-
та, че земеделието до голяма степен е 
изложено на въздействието на клима-
тични фактори, пазарни колебания и 
икономически кризи.



Директните плащания дават 
сигурност за земеделските 

производители и възможност 
за справяне със специфичните 

за земеделското производство 
предизвикателства – 

неблагоприятни климатични 
явления, разпространение 
на болести по растенията 

и животните и други 
производствени рискове и кризи.



Ролята на директните плащания 
за стабилизиране и улесняване на 
приспособяването придобива все 
по-голямо значение в контекста 
на нарастваща нестабилност на 

селскостопанските пазари и натиска 
на международната конкуренция.
Посредством двата типа директ-

ни плащания – необвързани с произ-
водствотои обвързани с производ-
ството – се осигурява, от една стра-
на, свобода за земеделския стопанин 
да произвежда земеделска продукция, 
която се търси на пазара, и от друга 
страна, се дава възможност за фокуси-
ране на допълнителна директна под-
крепа за сектори и производства, кои-
то са в криза.

„Зелените” директни плащания це-
лят по-висока степен на политическа 
легитимация на разходите на ОСП. Те 
са начин за доказване на обществена-
та значимост на ОСП не само за оси-
гуряване на хранителни продукти, но 
и като фактор за екологична устойчи-
вост на територията.

Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС...
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Медикъл и 
СПА хотел на 

годината за 2017

ГЕОРГИ КАЛИНЧЕВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗПК „ЕДИНСТВО” В С. СЪРНЕВО: 

В хотел „Севтополис“ получаваме  
пълноценна почивка и истинска 

профилактика 
Медикъл и СПА  центърът е уникален, специалистите му са невероятни,  а водата е истински лековита, чиста и топла

Повече от 20 години Георги Калинчев е председател на 
земеделската производителна кооперация „Единство” от 
радневското село Сърнево. Кооперацията стопанисва 13 
500 декара земя. Основната й дейност е зърнопроизвод-
ство. В масивите се гледат традиционните култури 
– пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Има терени 
с люцерна, а през миналата година кооператорите за 
пръв път сеят и памук. Заради тежките климатични ус-
ловия добивите от него не са особено добри, но те не се 
отказват. Ще опитат и през това лято. Колективът е 
от 21 души, от тях единайсет са механизаторите, оста-
налите са счетоводство, агроном, отговорник за машино-
тракторния парк, помощен персонал и охрана. От години 
през зимата те ходят на курорт, за пореден път отдихът 
е в Павел баня.

За пета поредна година колективът на ЗПК „Единство” 
преминава рехабилитация в хотел „Севтополис” Балнео § 
СПА - Павел баня. Изборът за почивка не е случаен. Комби-
нацията от лековити минерални извори, добро географско 
положение и висок професионализъм в спа и балнеолечение-
то е предпочитана от механизаторите. Те имали възмож-
ността да се убедят в това и вече нямат желание да тър-
сят нещо друго. 

Избираме пакет с шест нощувки, за да правим процедури 
седем дни. Те са ни изключително необходими след напрегна-
тите селскостопански кампании. После се чувстваме като 
нови, заредени с много сили за предстоящия тежък труд на 
полето, разказва Георги Калинчев.

Решението механизаторите да отдъхват през зимата 
е на управителния съвет на кооперацията. Взето е преди 
десет години и оттогава всяка зима екипът ходи заедно 
на почивка. Обиколил е няколко бази, но преди пет години 
стигнал до Павел баня. Тогава кооператорите отседнали в 
хотел „Севтополис” Балнео § СПА.

Останахме изключително доволни от услугите, от во-
долечението, от кинезитерапията и от физиотерапията. 

Лекарите се оказаха отлични специалисти. Обстановка-
та беше много добра и релаксираща, а храната твърде вкус-
на. Хората си починаха изключително добре. Всички бяхме 
„запленени”. Затова оттогава не пропускаме възможност-
та, да се оставим в ръцете на специалистите и обслужва-
щия персонал и те да ни „поглезят”, изтъква Калинчев. 

Всичките предлагани в хотел „Севтополис” услуги са на 
много високо равнище. Не е без значение, че тук вече има 
апарат за високоинтензивна магнитотерапия. Той осигуря-
ва прецизно и в пъти по-бързо намаляване на болката, а по 
този начин и съкращаване периода на лечение. Магнитоте-
рапията подпомага укрепването на мускулните влакна, об-
лекчава болките в гърба и мускулите, а това е важно за меха-
низаторите. Хотел „Севтополис” предлага също нова те-
рапевтична система за безопасно възстановяване функции-
те на гръбначния стълб и мускулите, която лекува и осигу-
рява превенция на заболявания на опорно-двигателния апа-
рат, подобрява функционирането на вътрешните органи. 
Отношението на персонала към клиентите от камериер-
ките до висшия мениджмънт е отлично, уточнява предсе-
дателят. 

Имаме млади хора в колектива, които също ползват 
процедури, басейна и не пропускат отдиха в Павел баня или 
накратко – тук не е само за възрастни и болни. Хората се 
чувстват добре в „Севтополис”. Доволни са, защото е чис-
то и приятно, стаите са просторни и светли, навсякъде 
има достъп до интернет. Спа центърът е уникален, спе-
циалистите му – също, водата е чиста и топла. Тук полу-
чаваме спокойствие, комфорт и уют. Още повече, че неот-
давна на базата бе направен сериозен ремонт, който я пре-
върна в истинско бижу. А през миналата година й бе присъ-
дена наградата „Медикъл и СПА хотел на годината за 2017” 
на Българския съюз по балнеология и спа туризъм. Това е при-
знание!

Калинчев вече е препоръчвал хотел „Севтополис” на ня-
колко свои колеги от всички краища на страната. Фактът, 
че те винаги го предпочитат за почивка, говори много. 

Когато споделяме впечатления, винаги стигаме до изво-
да, че хотел „Севтополис” Балнео § СПА е предпочитани-
ят избор за млади и стари. Той е притегателният център 
за всички, които търсят отдих и почивка, съчетана с про-
филактика на заболявания на опорно-двигателния апарат. 
Всички го препоръчваме на всички!

 Янка Апостолова

За пета поредна година колективът на ЗПК „Единство” преминава 
рехабилитация в хотел „Севтополис” Балнео § СПА - Павел баня. 

Изборът за почивка не е случаен. Комбинацията от лековити минерални 
извори, добро географско положение и висок професионализъм в спа 

и балнеолечението е предпочитана от механизаторите.



Георги Калинчев
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