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ДВЕ НОВИ ПРОМОЦИИ  
ЗА РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 
НА PELLENC

От създаването си през 1973 г. до днес, френска-
та компания Pellenc проектира и произвежда ръч-
ни инструменти за лозарство и овощарство. Pellenc 
не спира да усъвършенства продуктите си - ги все-
ки път по-леки, по-удобни и по-производител-
ни. Това и e първата компания в света, която при-
ложи литиево-йонната технология за ръчните 
инструменти,правейки ги изключително прак-
тични при интензивна специализирана работа 
в лозя, овощни и маслинови градини. Инстру-
ментите Pellenc могат да работят без да се за-
реждат в продължение на 8 часа, с постоянна 
мощност до края на работния цикъл, незави-
симо от големината на остатъчния заряд на 
батерията. 

Батериите са леки и удобни за носене, 
моделът батерия 250 пък разполага с два 
извода за едновременна работа, напри-
мер, с ножица Prunion от едната страна 
и компактен трион Selion M12 от друга. 

Ето и няколко причини, поради които трябва да притежавате инструменти Pellenc: 
ЛЕКОТА И КОМПАКТНОСТ
Pellenc предлага най-лекия инструмент и най-леката батерия на пазара: 
Електрическата ножица Vinion 150 тежи само 670 г, а батерията 150 - 845 г
ИНОВАТИВНОСТ
Li-ion батерия с висок капацитет + ултрачувствителен оптичен сензор за 
управление
ЕФЕКТИВНОСТ
9 часа автономна работа, мощен безчетков мотор и прецизно режещо ос-
трие PELLENC Pradines

УДОБСТВО
3 режима на управление, поддръжка без допълнителни инструменти

РЕНТАБИЛНОСТ 
Инструментите Pellenc значително намаляват разходите за ръчните опера-
ции, като резитба, връзване и култивиране. Това води до по-висока про-
изводителност, по-ниски разходи за работна ръка, като същевременно це-
ната на инструментите е с около 40% по-ниска от тази на конкурентните 
марки, в комплект с батериите. Инвестицията в ръчни акумулаторни ин-
струменти Pellenc е изгодна за всеки професионалист в бранша.

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията на всички инструменти и батерии Pellenc е 2 години

ДЪЛЪГ ЖИВОТ 
Животът на батерията е ≈1200 зареждания 

*  Цените са в лева без ДДС и  
са валидни до 15.12.2018 г. 

*  Цените са в лева без ДДС и  
са валидни до 15.12.2018 г. 

   RIMEX TECHNOLOGIES официален представител за България www.rimex.bg  
   София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

Акумулаторна ножица за лозя и овошки PRUNION 250 в комбинация с компактен три-
он SELION M12 с 15 см шина и батерия 250 с два извода. Цена на комплекта 3 250 лв.* 

PROMOTION
НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Акумулаторна ножица за лозя VINION 150 със автономна батерия и връзвателен апа-
рат FIXION 2 НОВО с вградена в ръкохватката батерия. Цена на комплекта 2 950 лв.*
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По традиция в началото на декември ви даваме 
възможност да изберете Еврофермер на годината 
в едноименния конкурс на сп.„Агробизнесът“. За 
приза са номинирани хора от земеделския бранш, 
които въпреки трудностите продължават на-
пред и през ум не им минава да се откажат от зе-
мята. По пътя напред и нагоре срещат труднос-
ти, борят се с бюрокрацията, преодоляват вре-
мето и климата, прескачат препятствия. За все-
ки от тях през годината сме ви разказали на стра-
ниците на списанието. Сега е време вие да избере-
те вашия наш фаворит. 

Какво трябва да направите? Лесно е, влез-
те в www.agrobusiness.bg, вижте номинациите 
и гласувайте. Така ще определите кой ще бъде 
Еврофермер на годината. Краен срок – 10 яну-
ари 2019.

…По време на печата на този брой на списанието в Брюксел 
ще се проведе журналистическият семинар на Ag-Press.eu, кой-
то ще разисква етапа на развитие на предложенията на ЕК 
за нова ОСП.  И „Агробизнесът“ ще бъде там и ще ви донесе по-
следни новини директно от Европейската комисия. Ще има и 
интер вю с Фил Хоган, еврокомисар по земеделие и развитие на 
селските райони. 
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ГАЛИНА ПЕЙЧЕВА: 

Имаме една цел - уредено и 
проспериращо земеделие

собственик и ползвател на земеделски земи - проектозако-
на за поземлените отношения и опазването на земеделски-
те земи. Много пъти е реформиран, доста е всеобхватен и 
засяга всички собственици на земеделски земи – от бабата 
на село с наследствена нива до големия фонд със стотици-
те хиляди декари. Този закон ще е рамката, която ще регла-
ментира работата ни в бъдеще и съм много удовлетворена 
от доброто взаимодействие с колегите от бранша и от 
Министерството на земеделието, храните и горите. Има 
желание за сътрудничество между всички участници в ра-
ботните групи, надявам се в дългосрочен план да бъде съз-
даден работещ закон, който да отстрани по възможност 
проблемите и непълнотите, за да има траен положителен 
ефект от него.

Годината в климатично отношение не беше от най-бла-
гоприятните. Как се отрази тя на вашето стопанство?

- 2018 беше годината на аномалиите – първо много вода, 
после дълга суша, да не забравяме и градушките. Кориандъ-
рът и белият трън се представиха изключително слабо за-
ради агроклиматичните условия, памукът също ме изнена-
да неприятно. Даде все пак добиви, макар и по-ниски от ми-
налогодишните. Пшеницата прибрахме преди дъждовете и 
така успяхме да запазим добрите є качества, което пък спо-
могна и за реализацията є на добра цена. Добивите от слън-
чоглед бяха добри, но цената е нереално ниска. За пръв път 
засяхме високоолеинов слънчоглед и той ме зарадва, довол-
на съм. Има пазар, догодина ще съм „по-смела“ с него. Розите 
и лавандулата показаха отлична прихващаемост и в момен-
та се готвим за следващата кампания, правим планове за за-
купуване на нови машини, с които да обслужваме и приби-
раме етерично-маслените култури, които отглеждаме. По 
мярка 4.2 кандидатствахме с проект, оценен с достатъчен 
брой точки, и вече започнахме строителството на собст-
вена дестилерия. Тя е по-скромна като размер, но ще обезпе-
чи и затвори производствения цикъл. Приветствам ини-
циативата на МЗХГ за създаване на закон за маслодайната 
роза и бих искала да използвам възможността да благодаря 
на заместник-министър Вергиния Кръстева за предоставе-
ната възможност да участвам в част от срещите на ра-
ботната група. Реакцията беше много навременна – все пак 
страната ни е добре известна с маслодайната си роза.

Имате лозя, кажете няколко думи за тях.
- За лозята годината беше добра, но ситуацията на паза-

ра на винените сортове беше сложна. Продадохме бялото 
грозде на наш дългогодишен клиент и партньор, имахме ре-
кордни добиви от мускат и совиньон блан. По-трудно ре-
ализирахме каберне совиньон, на значително по-ниска цена. 
Надявам се следващата година да е по-спокойна и предвиди-
ма, защото трусовете на пазара се отразяват изключител-
но негативно на производителите. Очаквам с нетърпение 
да бъде отворена мярката за „Преструктуриране и конвер-
сия на винени лозя“. Приветствам застраховането на ло-
зята да бъде върнато като дейност, допустима за подпо-
магане с оглед на все по-турбулентните климатични усло-
вия. Добре е, че и земеделското министерство, Агенцията 
по лозата и виното, Държавен фонд „Земеделие“ търсят 
непрекъснато обратна връзка от производителите и от 
бранша. 

Посетихте две изложения за красота - Космопроф и 
Космопак в Хонконг, с каква цел?

- Идеята и желанието ми е да се позиционирам в сектора 
за премиум есенциални масла с високо качество и голяма чис-
тота. Това е нов бранш за мен и тепърва се уча, освен то-
ва трябва да съм пазарно ориентирана. Може да имам пре-
красен продукт, но ако не зная и не мога да го пласирам, как-
во значение има качеството му? Исках да проуча пазарите, 
какво се търси, какви са тенденциите, да разбера каква точ-
но е репутацията на нашата стока на изток и да установя 
връзки с потенциални клиенти. 

Очакванията ви за 2019 г.? 
- Аз лично съм обнадеждена, защото виждам добронаме-

рено и отговорно отношение от страна на администра-
цията, което е изключително мотивиращо за нас, земедел-
ските производители. Много добре се работи с министер-
ството – търсят ни активно, вслушват се. Все пак заед-
но всички имаме една цел - уредено и проспериращо земеде-
лие, предвидими и регламентирани отношения, взаимно до-
верие и уважение. 

  Разговора води Янка Апостолова

Декември е, значи е ред на равносметките. Всеки 
от нас ги прави. Претегляме какви бяха изтеклите 
дванайсет месеца, преценяваме ги и правим 
изводите за следващата година. И в този ред на 
мисли попитахме земеделски производител, която 
просто нямаше как да не е нашата Евробизнесдама 
’17 Галина Пейчева-Митева, каква беше 2018 г. за 
нея. Галя няма нужда от представяне, защото 
всички я знаем – млада, успешна, целеустремена. 
И защото има какво и знае как до го каже, ви 
предлагаме нейния поглед за изтичащата 2018 г.

- В последната година освен за заместник-председател на 
Българската асоциация на собствениците на земеделски зе-
ми бях избрана и за председател на новоучредената неправи-
телствена Организация за развитие на земеделските земи и 
природните ресурси, създадена от членовете на БАСЗЗ. Тя 
е с нестопанска цел. Идеята е да представя проекти, свър-
зани с комасацията, напояването и дългосрочното разви-
тие на инфраструктурата в земеделието. 

Получихте престижна европейска награда за проекта, 
свързан с управлението и опазването на почвите.

- Да, бях отличена и получих признанието на колегите и 
това ме мотивира да продължавам в тази посока, да след-
вам избраната стратегия. Опазването на почвите е изклю-
чително далновидно мениджърско решение. „Здравето“ им 
е гаранция за съхраняване на производствения ресурс на зе-
меделието. 

Сега на дневен ред е Общата селскостопанска политика.
- Тази година беше и е изключително важна за определя-

не бъдещето на агросектора, от една страна, и, от дру-
га - дефинирането на новата ОСП и многото въпроси от-
носно новите изисквания и задължения на фермерите, как-
то също нивата на подпомагане. Имаме важни нерешени въ-
проси. Единият е за изравняването на плащанията, без кои-
то конкурентоспособността на българските фермери е не-
възможна в дългосрочен план. Другият е свързан с тавани-
те, които твърдо считам, че трябва да са решение на вся-

ка страна членка, защото размерът на стопанствата и на 
възнагражденията на заетите в селското стопанство ва-
рира много между различните държави. 

Темата ви е много близка, твърде навътре сте в нея, 
но не е само тя, интересува ви силно родната действител-
ност и какво се случва със сектора у нас.

- През годината участвах в работните групи и дискуси-
ите по още един изключително важен закон за всеки един 

Аз лично съм обнадеждена, защото виждам добронамерено и отговорно 
отношение от страна на администрацията, което е изключително 

мотивиращо за нас, земеделските производители. Много добре се 
работи с министерството – търсят ни активно, вслушват се.
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Марин Маринов е собственик на „Агротрейд комерс“ ООД. 41-го-
дишният инженер от Плевен и е основал фирмата през 2001 г. с приятеля си 
Илиян Андронов, който вече не е на този свят. В бизнеса сега му помага съпру-
гата. Дружеството се занимава със зърнопроизводство. Обработва 48 хиляди де-
кара ниви в околностите на плевенските села Комарево и Подем. Маринов е убе-
ден, че изборът му да се занимава със земеделие е правилният и точният. Базата 
на „Агротрейд комерс“ се намира в Комарево, община Долна Митрополия. 

- Мисията ни е да произвеждаме качествена селскостопанска продукция, съо-
бразена с изискванията на пазара. Стремим се, полагаме усилия да сме сигурен и 
надежден партньор в тази сфера. Отглеждаме основните за страната ни зърнени 
култури - царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед и рапица. Масивите ни са съ-
брани на едно място, което позволява да ги обработваме с по-малко хора.

Селското стопанство е било и трябва да остане приоритетен отрасъл за Бъл-
гария. Все пак то е изправяло икономиката ни на крака след тежките войни в на-
чалото и средата на миналия век. То е секторът, който най-малко пострада от све-
товната криза. А ние сме земеделска страна, изтъква Марин Маринов.

Любомир Димитров е мениджър в семейната агрофирма „София 
Кампо“ ООД. Дружеството стопанисва малко над 50 хиляди декара земя около 
столицата и в областта. Произвежда основно пролетници. Много малко от маси-
вите са собствени. От ръководството на фирмата са убедени, че не е рентабилно 
да купуват земи, защото във и около София цените са високи. Димитров е сигу-
рен, че българското земеделие има добро бъдеще. Общата селскостопанска по-
литика на Европейския съюз гарантира средства и е шанс за сектора. Евросуб-
сидиите са ресурс, а оперативните програми – големи възможности. В отрасъла 
има много хора, които са му отдадени професионално. Те имат необходимите 
умения, знания, практика. Културата в бизнеса е нещо, което се учи, но и трябва 
да се подкрепя.
- Вярвам, че в полята трябва да се работи според изискванията и стандартите, 
за да има продължение и приемственост. Не бива да залагаме на краткосрочни 
успехи и резултати за сметка на почвеното плодородие. Това е много късогледа 
политика. Не е редно да пренебрегваме знанията и уменията. Те са необходими 
на всички, решили да се захванат със селско стопанство. Трябва да ползваме и 
средствата, които ни предоставя ЕС, за да постигаме повече, категоричен е Лю-
бомир Димитров.

Бисер Борисов е председател на обслужващата производствено-потре-
бителна кооперация „Победа-93“ от свищовското село Хаджидимитрово. Тя е ос-
нована през 1993 г. и обработва 16 500 декара ниви в околностите на селото. Има 
440 член-кооператори. Развива основно зърнопроизводство – пшеница, ечемик, 
царевица и слънчоглед. Разполага с добра складова база, голям стопански двор, 
отлична ремонтна работилница, баня и дори фурна, чийто хляб е много популярен 
дори в Свищов. 

- Имаме полета за семепроизводство, за да знаем догодина какво слагаме в земя-
та. Не пропускаме торенето и пръскането. Спазваме добра агротехника, навремен-
на е растителната защита, като използваме иновативни технологии. Местната коо-
перация има и своята изключително сериозна социална роля. Помагаме на детската 
градина, на пенсионерския клуб и на кметството в Хаджидимитрово. През зимата 
механизаторите чистят селските улици абсолютно безвъзмездно. Кооперацията е 
сила в настоящето, но има и бъдеще. Постигнатите икономически резултати през те-
зи 25 години показват, че „Победа-93“ е барометър и критерий за социалното и ико-
номическото развитие на Хаджидимитрово, казва председателят Бисер Борисов.

Гласувайте  
за Еврофермер  

на годината!

ВИЕ СТЕ НА ХОД

По традиция в началото на декември ви даваме 
възможност да изберете Еврофермер на годината 

в едноименния конкурс на сп. „Агробизнесът“. За 
приза са номинирани хора от земеделския бранш, 

които въпреки трудностите продължават напред 
и през ум не им минава да се откажат от земята. 

По пътя напред и нагоре срещат трудности, 
борят се с бюрокрацията, преодоляват времето и 
климата, прескачат препятствия. За всеки от тях 

сме ви разказали на страниците на списанието. 
Сега е време вие да изберете вашия наш фаворит. 

А после всички заедно ще го приветстваме на 
стилна церемония – така повелява традицията!

К акво трябва да направите? Лесно е, влезте в сайта на сп. 
„Агробизнесът“ www.agrobusiness.bg, вижте номинациите 
и гласувайте. Така ще определите кой от тези ваши до-

стойни колеги ще бъде Еврофермерът. Времето не е много, за-
щото краят на януари е на кръстопътя и не след дълго ще почу-
ка на вратата ни. Вие сте на ход!
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Димитър Донев е начело на събирателно дружество „Карина - Донев 
и Донев“. Фирмата се занимава със зърнопроизводство и обединява баща, двама 
братя и съпругата на единия – всички, разбира се, са Доневи. Обработва 22 хиля-
ди декара ниви в околностите на град Павликени и съседните села Градище, Долна 
Липница, Патреш и Бяла Черква. Нивите се сеят с пшеница, ечемик, рапица, слън-
чоглед, царевица и соя. Площите са разделени поравно за есенниците и пролет-
ниците. Малко повече от половината земя е арендована, останалата е собствената. 
Димитър е потомствен земеделец. Дядо му е бил ковач в местната земеделска коо-
перация. Баща му Дончо Донев е ръководил автотранспорта в някогашния Аграр-
но-промишлен комплекс в Павликени. 

- Когато през 1990 г. се появи възможността да развиваме собствен бизнес, ня-
маше две мнения по въпроса – захващаме се със земеделие. И макар че това е за-
вод на открито, не ни липсваше ентусиазъм. Тогава стартирахме със земята, вър-
ната на дядо ми, и арендовахме още малко. Започнахме със зърнопроизводство и 
така до днес. 

Донев е агроном по образование, по земеделието го запалил баща му. Той го по-
съветвал да завърши агрономство. И до днес любовта към земята не угасва, изтък-
ва Димитър Донев. 

Тошко Методиев е земеделски производител от монтанското село Ва-
силовци. Работи около 10 хиляди декара земя в околностите му и в землищата на 
съседните населени места. Сее слънчоглед, царевица, пшеница, ечемик. Една трета 
от площите са заети с есенници, останалите са за пролетниците. С грижите за маси-
вите е заето цялото семейство. Те са приоритет за дъщерята Мария, двамата синове 
- Методи и по-малкия Евгени, съпругата Иванка. За нея Тошко казва, че е най-цен-
ният кадър. Справя се успешно с това да е жена, майка, баба, деловодител, счето-
водител и с още многото длъжности, които съвместява. На базата през лятото може 
да се видят и осемте внучета, които са твърде малки, за да поемат бизнеса. Методи-
ев осигурява препитание на още 25 души – механизатори, шофьори, счетоводите-
ли, пазачи. 

- Аз съм сред първите, хванали се със зърнопроизводство тук след 1989 г. С 999 
декара, част от които върнатата земя на дядовците ми и останалата наета, почнах в 
далечната вече 1990 г. с една кобила, каруца, тесачка и двуредова сеялка. От тога-
ва досега постигнах много. Децата ми са тук, с мен, спят по блоковете. Знаят цената 
на труда. 

Фирмата разполага с две бази – едната е във Василовци, а другата е в Брусарци. 
Тя е по-новата, от шест години. Там е техниката за половината от селата. Надява се 
до година-две да има и четири силоза. Всичката ми техника е съвсем съвременна. И 
това включва трактори, комбайни, необходимия прикачен инвентар. Машините са 
съвременни, защото така е нужно – осигуряват комфорт, време, икономии, уточня-
ва Тошко Методиев.

Петър Костов е мениджър „Земеделие“ във великотърновската фирма 
„Евроагроимпекс”. Тя е създадена през 2006 г. и обработва сега 100 хиляди декара 
земи в района на старата българска столица. Костов е сред хората, които вярват, че 
потенциалът на земеделието е голям. 

– Видях бързите темпове, с които се развива. Селското стопанство е отрасъл, 
който произвежда храната на народа. Да, работата е тежка, но някой трябва да я 
върши. България не може без земеделие и без земеделци. Разполагаме със скла-
дове за продукцията, може да я съхраняваме до най-изгодния за продажба момент. 
Постоянно следим накъде вървят технологиите и се стремим да сме в крак с най-
доброто. Практиката показва, че когато инвестираме в техника и технологии, въз-
вращаемостта е по-голяма.

Дружеството отглежда основно зърнени култури – слънчоглед, царевица, ече-
мик и пшеница. Половината от площите са предназначени за есенници, върху 25 
на сто от нивите се сее слънчоглед. В бъдещите планове на фирмата е заложено 
разширяване на производството. Предвидено е арендоване на още земя. Налице 
е потенциал да поеме и да обработва масивите на малки арендатори, които не се 
справят добре. При по-високата производителност дружеството може да изплати 
по-висока рента на собствениците и доходите им ще растат. Голяма база с много 
машини позволява да се работи бързо и качествено, уточнява Петър Костов.

Кирил Кирилов е земеделски производител и се занимава със зърно-
производство от петнайсетина години. Подпомаган от семейството, гледа 4000 
декара земя в околностите на плевенското село Загражден. Част от нивите са 
собствени, а останалите – арендовани. Сее само пшеница, царевица и слънчоглед. 
Предимство е, че дъщеря му Веселка е агроном и винаги може да даде нужния съ-
вет, да предложи по-доброто решение, да го консултира. Съпругата Диляна и брат 
му Пламен са винаги до него. Фермерът разчита изцяло на съвременната модерна 
техника. Новите селскостопански машини осигуряват голям комфорт на механиза-
тора, пестят време и пари, със значително по-ниски разходи са на масла, горива - с 
една дума, консумативи - в сравнение с някогашните. Незаменими са по време на 
кампания, когато стопаните се състезават с природата. Може да работят при по-
тежки условия.

- Със земеделие се занимавам от 15 години, просто така реших. В един момент 
имах нужда да променя живота си, да поема по нов път и тъй като в такъв край жи-
веем, нямаше какво да е друго и да е по друг начин – агробизнесът влезе в днев-
ния ми ред и здраво заседна в него. Пък и земеделието е поминъкът на предците 
ни. След 2008 г., когато икономиката в цял свят тръгна надолу, единствено земеде-
лието плаваше на повърхността. Само зърнопроизводството ми е легнало на ду-
шата, справям се с помощта на близките и се чувствам удовлетворен. Успявам да 
реализирам винаги добивите, пояснява Кирил Кирилов.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОФЕРМЕР  
НА ГОДИНАТА!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОФЕРМЕР  
НА ГОДИНАТА!
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Валери Борисов е земеделски производител от монтанското село 
Сталийска махала. Гледа 9000 декара ниви в околностите на Орсоя и на род-
ното населено място. Масивите са собствени и арендовани. Сее жито, цареви-
ца и слънчоглед

- Определено зърнопроизводството е моето поприще. Хич не си предста-
вям, че може да се занимавам с нещо друго. В земеделието започнах работа 
като млад, хареса ми, увлече ме и след промените разбрах, че друго не ми е 
нужно. Започнахме заедно със съпругата ми Соня, сега вече с нас е синът ни 
Веселин. Разбира се, във фирмата има още четирима механизатори и четири-
ма души обслужващ персонал. Заедно се справяме добре и вървим уверено 
напред. 

Борисов разполага с добра база и складове, Разчита на новата техника и на 
модерното оборудване, обновява редовно машините. Не мисли да наема или 
купува повече земя. Има достатъчно и това е оптималният вариант за семеен 
бизнес. Още повече че не са съвсем добре уредени нормативно поземлените 
отношения. А Златията е житницата не само на Северозапада. И тук повечето 
хора се занимават със земеделие, нивите са плодородни и се отплащат за тру-
да пребогато. Затова изобщо не е на дневен ред въпросът дали агробизнес да 
развиваме, пояснява Валери Борисов. 

Момчил Тодоров е част от ЕТ „Биос-Талвег” - Враца. 37-годишният зе-
меделец, който по образование е юрист, още от тийнейджър помага на татко си 
в полската работа. Оре, сее, пръска и прави всичко необходимо, свързано с ниви-
те. Момчил, брат му Петър и баща им Тошко гледат 7500 декара в околностите на 
селата Баница, Мало Пещене и Голямо Пещене. Сеят основно пшеница, царевица 
и слънчоглед. Базата на семейната фирма на Тодорови е в Баница. Тя дава хляб на 
още пет души. А как започва всичко? През 1997 г. Тошко Тодоров се регистрира ка-
то земеделски производител с наследените около 120 декара ниви. Синовете, кои-
то са ученици по това време, помагат. През годините арендоват още масиви. 

- Имаме капацитет за разширяване, но повечето хора предпочитат да продадат 
земята си. Фондовете я изкупуват, а с тях преговорите са мъничко по-трудни, про-
дават на високи цени. Това ни затруднява. Поземлените отношения се усложниха. 
Собствеността е раздробена, наследниците понякога са много, някои не се знае къ-
де са. Случва се и нас да ни въвличат в семейните разправии. Затова се стараем да 
работим с дългогодишни арендни договори. 

През годините Момчил с помощта на брат си и баща си се е занимавал и със зе-
ленчукопроизводство, но след някои проблеми с реализацията на продукцията и 
изплащането ѝ се отказал. Разчита сега на пшеницата, царевицата и слънчогледа, 
защото са най-ликвидните култури. Те са и най-актуалните фуражни, а това е нужно 
на семейството. Тодоров има намерение да изгради ферма за петстотин овце. Про-
ектът е готов, стягат бавно и полека сградата, нужни са само средства, но ще успеят, 
убеден е Момчил Тодоров. 

Боян Бурчин е управител на фирма „Земя Агро“ ООД – Вълчедръм, създаде-
на през 1992 г. Стартирали със съпругата Боряна с търговията. Малко по-късно се зах-
ванали със зърнопроизводство, но не съвсем професионално. От 2007 г. ситуацията се 
променя и земеделието вече не е страничната дейност. В стопанството са въведени ре-
дица съвременни технологии, които спомагат за прецизната работа, за по-добрата ор-
ганизация на процеса, за оптимизиране на разходите и последващия контрол. Бурчини 
обработват около 13 хиляди декара земя край градчето, основно в района на фирмената 
база. Сеят пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица. Дават хляб на около трийсет 
души. Боян е офицер от резерва. Петнайсет години служил в армията в едни от най-теж-
ките гарнизони. Преди това е завършил военната академия „Георги Сава Раковски“. 

- Земеделието е изключително благодарен бизнес. Енергоемък е, но когато правим 
всичко по правилата, ни се отплаща. Всичко е много скъпо – горива, консумативи, тех-
ника, семена, торове, препарати. Заплатите растат непрекъснато. А ние, земеделците, 
сме от тази страна на бариерата, която не ни дава да определим нито една цена. Когато 
произведем продукцията, други ни казват колко да струва. Но когато видиш как от ед-
но малко житно зърно израства цял клас, че от нивата се храни цяло село, удовлетво-
рението е голямо.

В семейната фирма Боян и Боряна са мениджъри, снабдители, юристи, агрономи, 
счетоводители, в много случаи работници и отчасти шефове. Те са всичко в едно. Двете 
им дъщери работят в столицата, но пък са големият логистичен център. Много са навъ-
тре с делата и помагат винаги, добавя Боян Бурчин.

Свилен Георгиев е енолог във винарна „Малката звезда“, намираща се 
край харманлийското село Коларово. Носи името на местността, в която е разполо-
жена. Тя пък от своя страна е кръстопът на търговски римски пътища. 27-годишният 
Свилен е технологът, убеден, че тук е мястото му, а производството на вино е негово-
то амплоа. Родителите му са агрономи, но той винаги е искал да учи химия. Завършил 
е технология на виното и пивото, профил вино и високоалкохолни напитки,  в Универ-
ситета по хранителни технологии в Пловдив, по тази специалност е и първата му ма-
гистратура. Втората вече е от Аграрния университет – за да е максимално полезен в се-
мейния бизнес. 

- Технолог съм във винарната от 2015 г. Засега лозята на фирмата са 140 декара, по-
голямата част от тях са стари – на по 50 и повече години. Масивите са собствени и арен-
довани в землището на село Коларово. Всичките са винени сортове - повече мерло и по 
малко шардоне, сира, каберне совиньон и памид. Още 160 дка бяха засадени тази есен.

Винарна „Малката звезда“ преработва не само собственото грозде, но и на избрани, 
проверени стопани от района. Защото екипът държи особено много на качеството. Из-
бата произвежда годишно между 80 и 110 хиляди бутилки сухи червени, бели вина и 
розе. Известна е на ценителите и познавачите със сериите „Енигма“ и „Света гора“. Обо-
рудването е съвременно и отговаря на всички стандарти и изисквания. Свилен има пла-
нове за нов цех с още по-модерна техника и преустройство на избата. „Малката звезда“ 
и лозовите масиви ще станат туристическа атракция, допълва Свилен Георгиев.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОФЕРМЕР  
НА ГОДИНАТА!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОФЕРМЕР  
НА ГОДИНАТА!
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Изборът на темата на Осмия национа-
лен семинар на зърнопроизводите-

лите в Пловдив звучеше страховито: „Зър-
нопроизводството на кръстопът?“ Оказа 
се, че кръстопътищата всъщност са мно-
го, но нито едно от тях не е нито непознат, 
нито застрашава фатално българските 
производители на зърно. Честно каза-
но, мисля, че емоциите от изключително 
трудната за зърнарите 2018 г. зададоха в 
началото минорния тон на срещата. Са-
мо че съвсем скоро деловитостта и ана-
литичността взеха връх. Самочувствието 
идва с цифрите, съобщени на семинара: 
със своите над 2000 членове, обработва-
щи 10 милиона декара земя, сдружението 
на зърнопроизводителите е основен иг-
рач в българската икономика.

Оперативната работа на националния 
семинар започна с връчване на стипен-
дия на студент, показал отлични резулта-
ти в обучението си. Наградата отиде при 
Камелия Тошева – студентка от специал-
ността „Растителна защита“ в Аграрния 
университет. Залата я аплодира ентуси-
азирано за думите ѝ: „Харесва ми да уча 
тази специалност. Искам да остана тук, 
в България, за да прилагам наученото в 
практиката.“ Притесненията на бъл-
гарските зърнопроизводители – в мно-
го емоционално встъпление – обобщи 
Мариела Йорданова, член на управител-
ния съвет на Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ). „Зърноп-
роизводство на кръстопът, защо? Кръс-
топътят е олицетворение на човешките 
страхове и надежди. Онова, което ни при-
теснява, са липсата на сигурност и пред-
видимост“. Ето и трите притеснения, кои-
то Мариела Йорданова сподели:

- В България зърнопроизвдството е 
стратегически отрасъл, но след 2020 г. из-
лиза от списъка на чувствителните секто-

ри на икономиката
Зърнопроизводството е изцяло екс-

портно ориентирано, но конкурентите от 
черноморския регион понякога използ-
ват непазарни механизми.

Липсват квалифицирани кадри
Общата селскостопанска политика на 

ЕС за периода 2021 - 2027 не е приета все 
още, а това може да означава забавяне на 
много проекти

Законът за земеделските земи е един 
от най-често променяните, което прави 
от земеделците администратори.

Министърът на земеделието Румен 
Порожанов реагира на темата за кръс-
топътя доста по-оптимистично. „Защо на 
кръстопът? Посоката на българското зър-
нопроизводство е на перспективния път 
на интензификацията и експортната ори-
ентираност. Ако зърнопроизводството се 
осъществява от семейни фирми, то няма 
да издържи на световната конкуренция.“ 
Според министър Порожанов таванът на 
плащанията през следващия програмен 
период още не е факт и темата е дискуси-

онна и нееднозначно решима в различ-
ните страни - членки на ЕС. Той обобщи, 
че повечето държави в съюза искат сами 
да решават дали да има таван на плаща-
нията и какъв да бъде той. Екипът на Ми-
нистерството на земеделието, храните и 
горите подготвя своето задание за бъл-
гарския стратегически план и то ще бъде 
готово още през настоящия месец декем-
ври. Отново през декември ще бъде го-
тов за обществено обсъждане и вторият 
вариант на законопроекта за поземлени-
те отношения. И в него са включени мно-
го от съображенията, направени от бъл-
гарските зърнопроизводители.

Най-очакваните оперативни новини 
бяха съобщени от Живко Живков от Дър-
жавен фонд земеделие. Той заяви, че от 
2019 г. ще стартира новата система елек-
тронни услуги, което ще облекчи админи-
стративната натовареност на български-
те зърнопроизводители. Близо 1 милиард 
лева са приготвени да влязат по сметките 
на земеделците до края на 2018 г. Пред-
стоят плащанията за най-очакваната схе-
ма за обработваема площ. Отстъпката от 
стойността на горивата (газьол) ще бъде 
38 ст./л за 2017 г. Общо от 10 декември 
по сметките на земеделците ще влязат 
84 милиона лева. Първите плащания ще 
бъдат в размер 73 милиона лева, а оста-
налите 11 милиона лева ще бъдат преве-
дени през януари 2019 г. Има увеличение 
както на бенефициентите, които канди-
датстват за възстановяване на разходите, 
така и на литрите изразходвано гориво. 
Общият размер на бюджетите по мярка 
„Развитие на селските райони“ възлиза на 
270 милиона евро и голяма част от бене-
фициентите вече са утвърдени.

 Михаил Ванчев

В зърнопроизводството – кръстопътища 
много, но един не е фатален

Как успяхте да убедите българския 
фермер да използва именно течни то-
рове?

Това е тенденция от 4 години. Пре-
ходът от гранулирани към течни то-
рове се дължи на това, че успяхме да 
убедим земеделците в тяхната ефек-
тивност. Заплащайки за активно ве-
щество, селскостопанският произво-
дител получава неговата максимална 
стойност от течните торове. До-
като, използвайки гранулираните то-
рове, има доста по-голяма загуба на ак-
тивно вещество. Влагайки единица 
активно вещество на единица площ, 
ефективността при течните торо-
ве е доста по-висока. Пред аудитория-
та на 8-та национална конференция на 
НАЗ ние представихме примерна технология, като сме из-
ползвали цени на различни торове. Дадохме примери с мак-
сималното активно вещество, което една култура може 
да поеме, плюс добавка от листни торове, предлагани от 
Агрополихим. Взет сам за себе си, всеки листен тор е скъп 
и земеделците, ако могат да го избегнат, го правят. Но до-
ри и с листни торове получаваме доста по-добра себестой-
ност спрямо гранулираните торове, където също включва-
ме листен тор. Така доказваме икономическия ефект.

И все пак кое промени навика да се използват гранули-
рани торове?

Навикът с гранулираните торове е нещо, което ще про-
дължи да си съществува в бизнеса на българските фермери. 
Но в момента наблюдаваме, че смесеният тип технологии 
е по-масов в сравнение с технологиите само с течни то-
рове. Използват се гранулирани продукти, но постепенно 
внедряват и течните продукти, макар и по-плахо. Смуща-
ва ги, че не познават ефекта на самия продукт. Това е зна-
чима бариера. Но пък и ние насочихме усилия да им пока-

жем предимствата на течните торо-
ве. И агробизнесът в България го прие 
добре. Убедиха се, че не им създава про-
блеми, и започнаха много по-масово да 
ги използват.

Как решавате проблема със съхра-
нението на торовете в селскостопан-
ския двор на вашите клиенти?

Имаме решение и то е много добро. 
Да вземем един селскостопански произ-
водител, който трябва да съхрани 400 
тона амониев нитрат. Ако се използ-
ват опаковки от 500 килограма - та-
ка наречените бигбекси, може да се пре-
сметне колко броя опаковки и колко 
обем ще заемат те в складовото сто-
панство. Повечето земеделци съвмес-
тяват складовите си площи и там, 

където съхраняват зърното, съхраняват и големите тор-
би с гранулирана тор. Защото обикновено, когато има зър-
но, няма тор, и обратно, когато продадат зърното, купу-
ват тор. Но в един момент това става проблем. Не гово-
рим за най-големите в агробизнеса, които имат силози. Но 
повечето фермери разчитат на полски складове, където се 
съхраняват много неща. Поставяме се в положението им – 
те искат да изчакат, за да видят дали ще има по-добра цена 
на тора, искат да купят тор, но няма къде да го съхранят. 
Впрочем ние не препоръчваме съхраняването в големи тор-
би бигбекси на открито. Докато съхранението на течни-
те торове е суперлесно.

Може би е лесно, ако си имат вече голям резервоар. Иначе 
трябва да си купят. Което си е допълнителна инвестиция.

Нашето решение е друго. 300 кубически метра течен 
тор, които са равни на 400 тона гранулати, се събират в 
един гъвкав резервоар. Той е с размери 17 м х 17 м х 1,05 м. 
Може да се пресметне, че заема малка площ. И нещо мно-
го важно – не е задължително да бъде под покрив. Избрали 

ЙОРДАН ИЛИЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ „АГРОХИМИЯ И ПОЧВОЗНАНИЕ“  
В АГРОПОЛИХИМ АД, ДЕВНЯ

България отесня за нашите течни торове

на стр. 45  
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 Пенка Каменова

от стр. 10  До каква степен предизвика-
телствата пред BASF за 2018 
г. вървяха успоредно с предизвика-
телствата пред българското зе-
меделие?

Бизнесът на BASF е свързан с 
решения за трудностите, които 
среща агробизнесът в България. 
Как се справихме? По отноше-
ние на фунгицидите съм много до-
волна от това, че хората разбра-
ха добре посланията ни и в тази 
част от бизнеса ни, продажбите 
отново нараснаха. При слънчогле-
довите продукти обаче имаме на-
маляване на продажбите. Защото 
през 2018 г. площите от тази зър-
нена култура бяха с 13% по-малко 
в сравнение с миналата. От една 
страна, площите се намалиха, от 
друга, аномалиите в климата сва-
лиха употребата на почвени хербициди. Като цяло пазарът 
на продукти за растителна защита в България се сви. То-
ва е най-големият срив на този пазар от много години на-
сам и оказа влияние върху нашите икономически резулта-
ти. Бизнесът ни с препарата „Систива“ беше много успе-
шен. Неочаквано добри резултати имаме и с „Клеранда“ и 
„Бутизан“. За мен това означава, че имаме добра чуваемост 
от страна на българските фермери. Означава още, че имаме 
тяхното доверие.

Направихте интересен бизнес профил на нашите сел-
скостопански производители: инвеститори и спестяващи. 
Кои преобладаваха през 2018 г.?

Това условно разделение на икономическо поведение не се 
отнася само за българските фермери. Не може да се каже, че 
има фермер само с инвестиционно или само със спестяващо 
поведение. Практиката ми показва, че има фермери, които 
дълго време са били от типа на спеститяващите и в един 
момент рязко инвестират, за да повишат производител-
ността си. Двата подхода в агробизнеса зависят от наме-
ренията на фермерите и от условията за бизнес, те не са 
веднъж завинаги дадени. Бизнес поведението при някои от 
нашите клиенти през 2018 г. беше интересно. Някои от 
тях, като видяха, че няма зараза, могат да прескочат вто-
рото фунгицидно третиране. Тоест избраха спестяващо 
поведение. В един момент обаче се наложи да пръскат. Това 
закъснение се отрази върху появата на кафявата ръжда. На 
тази среща на зърнопроизводителите ние отправяме пос-

лание, че интензитетът, който сме постигнали с пшени-
цата, задължително изисква 2 фунгицидни третирания. Не 
можем да разчитаме на това дали е сухо или е мокро. Имаме 
технология, която предполага минимум вложения, които се 
правят при интензивно земеделие. Ако „икономисаш“ от 
тези вложения – със сигурност ще има загуби. Ако ги напра-
виш късно – да, пак имаш някакви загуби, но поне са ограни-
чени. Така че наблюдавахме и двата вида поведение на фер-
мерите през 2018 г.

Какъв е специфичният начин на екипа на BASF да се 
съобрази с двата типа бизнес поведение на българските 
фермери?

Нашите агрономи се отнасят като лекари към расте-
нията. Не може да напишете рецепта, без да прегледате 
посевите. Нашата работа не е в офиса. Нашата работа 
е на полето и в разговор с фермерите. Когато разберем не-
говите намерения и възможности, тогава трябва да пред-
ложим оптимален вариант. Има случаи, когато хората ис-
кат, но бюджетът им не го позволява. Добрият агроном 
тогава ще предложи от нашата листа с препарати най-до-
брото за финансовите му възможности, най-доброто ре-
шение за конкретния момент. Имаме 5-6 фунгицида на раз-
лични цени. Предлагаме това, което е адекватно за бизнес 
ситуацията.

 Разговора води Михаил Ванчев

ВАНЯ ГОРЧЕВА – МЕНИЖДЪР ЗА РЕГИОН ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И БЪЛГАРИЯ, БАСФ – 
 РЕШЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Годината, в която BASF влезе  
в бизнеса със семена

2018 е годината на стратегически про-
мени в BASF. Година, в която BASF сериоз-
но инвестира в земеделието и това реше-
ние се базира на световните тенденции: 
до няколко десетилетия населението на 
земята ще достигне 10 милиарда и ще 
трябва с около 30% повече храна за из-
хранването му; земеделските площи на-
маляват с около 120 милиона декара го-
дишно. Следователно земеделието ще 
бъде ключов отрасъл. Резултатът от то-
зи стратегически анализ е, че през 2018 
BASF направи две сделки: обяви за про-
дажба бизнеса си със строителна химия 
и вложи средствата в земеделието. Сдел-
ката на стойност 7,6 милиарда долара бе 
финализирана. С този капитал BASF заку-
пи много изследователски и производ-
ствени бази, присъедини 4500 нови слу-
жители и влезе устремно в бизнеса със 
семена за посев.

Закупените активи поставят BASF на 
първо място в световния пазар на семена 
на рапица. „През август 2018, когато сдел-
ката беше финализирана, ние от BASF – 
България, се оказахме в ситуация, че складовете бяха пълни с 
рапица, а ние започнахме да развиваме новия си бизнес и да се 
свързваме с вас, за да представим най-новата генетика на фир-
мата. 

Нашата цел ще бъде да изберем подходящите 
хибриди рапица за българските условия,


разказа Ваня Горчева – мениждър за Регион Западни Балкани и 
България, БАСФ – Решения в земеделието. Дилян Димов – биз-
нес лидер „Семена“, познава отлично най-разпространените 
у нас рапични хибриди. „Това ми дава увереност да твърдя, че 
хибридите от линията „InVigor“ имат потенциал на българския 
пазар. Уверен съм, че хибридите на зимна маслодайна рапи-
ца InVigor ще станат предпочитани от българските фермери“,  
прогнозира той.

През 2018 г. BASF подкрепи българските фермери при реша-
ването на три големи проблема при житните посеви: кореново-
то гниене, кафявата ръжда и плевелите. В крайна сметка тези, 
които се довериха на BASF, имаха добри резултати в много теж-
ка година.

С навлизането на европейската селекция – основно от Фран-
ция и Германия, в българските полета очаквано се появи коре-
ново гниене в житните култури. Според агрономите на BASF то 
е предизвикано от нетипичните условия на 2018 г. Освен то-
ва има много причинители на кореново базично гниене. Ком-
плексността на заболяването изисква комплексен подход на 
лечение, категорични са експертите на BASF. Няма химично ре-

шение, което да реши проблема отведнъж. Затова е важна пре-
венцията, плюс сеитбооборот, плюс здрави семена, плюс добре 
подхранени посеви, плюс съобразени срокове на сеитба. Не 
може и без химия. BASF предлага две активни вещества срещу 
болестта - „Ксемиум“ и „Метрафенон“. Ксемиум е активното ве-
щество в Систива. Продукт, който осигурява 360-градусова за-
щита от сеитба до пролетта. За да се продължи успешно тази 
защита, решението е Приаксор - бъдещето днес в растителна-
та защита, комбинация от Ксемиум и F500. Капало е доказани-
ят продукт на BASF, съдържащ метрафенон, акт. вещество, кое-
то се явява най-ефикасния инструмент в борбата с актуалните 
болести в житни култури - базично гниене и брашнеста мана.

Кафявата ръжда като че ли дойде изненадващо на полето. 
Как след безснежен март и сух април това заболяване се появи 
през май? Отговорът е в биоцикъла на заболяването, обясняват 
агрономите на BASF. Заболяването се размножава със спори и 
за него не са необходими много валежи. При него капка роса е 
достатъчна да го провокира. Това стана през 2018. Заболяване-
то бе едно от основните предизвикателства пред производите-
лите на пшеница.

Третото „нестандартно предизвикателство през годината бя-
ха плевели в полетата с пшеница. Досега подходът на българ-
ските фермери срещу тях е рутинен – ползват един и същ хер-
бицид, без да се притесняват, че плевелите вземат малък дял от 
реколтата. Повтарящата се употреба на едни и същи по-малко 
ефикасни хербициди доведе до намножаване и чак до доми-
ниране на българските полета на плевелите мак, лепка, велик-
денче, теменужка и др. И защо 2018? Заради драматичните при-
щевки на времето. В резултат – пшениците оредяха и един от 
факторите беше неправилната борба с плевелите. Решението 
на BASF е препаратът Биатлон 4Д, който се справя с над 80 пле-
вела.

ФОРУМ НАЗ
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Аграрни изложения в Европа през февруари 2019

5 - 7 февруари, Москва, 
Русия. 
АгроФерма. 
Международната изложба за жи-
вотновъдство и разплод и техно-
логии за производство и прера-
ботка на животински продукти 

ще се проведе за 13-и път в руската столица с подкрепата на Ми-
нистерството на земеделието на Руската федерация и в партньор-
ство с националните съюзи на производителите на мляко, на го-
ведовъдите, на животновъдите и на птицевъдите. Изложбата през 
2018 г. беше една от най-големите в нейната история - повече от 13 
900 специалисти успяха да научат за иновациите на индустриал-
ния пазар и да оценят прогресивните технологични решения, кои-
то бяха представени от 410 участващи компании от 30 страни по 
света. През 2019 г. в рамките на трите дни на АгроФерма руските 
и чуждестранните производители ще демонстрират широка гама 
от оборудване и услуги в областта на млекопроизводството, гове-
довъдството, свиневъдството, отглеждането на птици, кози, овце 
и други животни. Изложбата ще представи постижения на генети-
ката и ветеринарната медицина, разплодния материал, фуражи-
те, новаторското автоматизирано оборудване за животновъдните 
ферми и чуждите иновации, предназначени за руския пазар.
http://www.agrofarm.org

7 - 10 февруари, Измир, 
Турция. 
Agroexpo. 
Международната изложба за 
селско стопанство, оранжерий-
но производство и животновъд-
ство ще се проведе за 14-и път, а 

по време на миналогодишното изложение се проведе агробизнес 
форум с участието на министри и ръководители на дирекции в ми-
нистерства, експерти от Катар, Ирландия, Косово, Румъния, Сър-
бия, Судан, Йордания, Русия, Нигерия, България и Азербайджан. 
На 13-ото Agroexpo своя продукция показаха 875 изложители пред 
332 714 посетители от 60 страни. Организаторите очакват на 14-
ата международна изложба броят на посетителите да достигне 350 
000 и над 950 компании да представят своя продукция в областта 
на селското стопанство, селскостопанските машини, животновъд-
ството и оранжерийното производство, както и да осъществят B2B 
контакти, които да прераснат след време в активни двустранни и 
многостранни бизнеси. Предвидени са много семинари, презента-
ции и дискусии.
http://agroexpo.com.tr/

9-10 февруари, 
Белград, Сърбия.  
Governmental 
Beekeeping Fair. 
Държавният панаир на пчелар-
ството e един от големите спе-
циализирани форуми не само на 

Балканите, но и в Европа. Негов основен организатор е Асоциаци-
ята на пчеларите на Сърбия. На форума практикуващите пчелари 
и производителите на оборудване за пчеларството показват свои-
те постижения. Цялото оборудване и производствени материали в 

този клон се продават на панаира под най-добрите цени и условия. 
Панаирът има експониращ и продаващ характер. Цялото предла-
гано от изложителите оборудване и материали за пчеларството се 
продават на изгодни панаирни цени. Форумът е добра възможност 
за бизнес контакти между изложителите и посетителите, произво-
дители и търсещи компоненти и резервни части за пчеларството, 
включително и военни продукти, използваеми за невоенни цели. 
Предвидена е и богата делова програма от дискусии, семинар, пос-
ветен на запазването на пчелните семействата през зимата, с ос-
новен лектор д-р Волфганг Рютер, германски биолог, експерт по 
здравето на пчелите, автор на няколко книги и повече от 600 науч-
ни статии, но и практикуващ пчелар с над 40-годишен опит, както и 
фирмени презентации.
http://sajam.rs/en/calendar-2019/governmental-
beekeeping-fair

23 февруари – 3 март, Париж, 
Франция.  
SIA - Salon International de 
l’Agriculture. 
Международният аграрен салон по тради-
ция представя продукти и услуги в четири 
основни направления: селско стопанство 

и градинарство, селскостопански услуги и професии, Животно-
въдство и неговите сектори, продукти от региони във Франция, 
отвъдморски територии и от останалата част на света. Основна-
та тема на салона за догодина е „Жените, мъжете и техният опит“. 
Чрез селското стопанство жените и мъжете изграждат и поддър-
жат екосистемата, подобряват животинските видове, произвеж-
дат естествени суровини и предават ценности. Основна дейност 
за всички страни и общества, селското стопанство изисква ноу-хау, 
адаптивност и творчество от всички участници в сектора. Продъл-
жаващите дискусии за ролята и значението на селскостопанския 
труд, въпросът за правилната цена, кариерата в селското стопан-
ство, интересът на потребителите към проследяване на „начина 
на производство“ Международното селскостопанско шоу оценява 
по достойнство мястото на жените и мъжете, които развиват своя  
опит, за да се храни населението. 
https://en.salon-agriculture.com

26 февруари – 1 март, 
Сарагоса, Испания. 
Enomaq. 
Под девиза „Качество в услуга на 
конкурентоспособността“ орга-
низаторите на традиционното 
годишно Международно изло-

жение на виното, бутилиращата техника и оборудване за винопро-
изводство определят форума кат сеща на специалисти от цял свят: 
винопроизводители, вносители, износители, техници, специали-
сти, енолози, които намират демонстрация на най-новите маши-
ни и технологии, прилагани общо за винопроизводство и други 
напитки. По същото време на същото място успоредно с Enomaq 
се провеждат и още две специализирани изложения – Oleotec за 
производство на зехтин и E-beer за производство на бира, на които 
производители показват своите постижения в областта на оборуд-
ването, производството и иновации.
http://www.feriazaragoza.com/enomaq-2019 
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 Пенка Каменова

Традиционно в края на годината Министерството на земеде-
лието, храните и горите (МЗХГ) обявява кампания в подкре-

па на българските производители на храни, която продължава 
до Коледа, когато в почти цялата страна се организират под раз-
лична форма фермерски пазари или изложения на местни про-
изводители, а в много търговски вериги се обособяват специал-
ни щандове. Тази година кампанията под мотото „Аз подкрепям 
българските производители, подкрепи ги и ти!“ стартира с дис-
кусионен форум и среща на министъра на земеделието Румен 
Порожанов с работещи в бранша производители и търговци.

Целта на кампанията
По неговите думи повече от половината стоки, които се 

предлагат в големите хранителни магазини, са произведени у 
нас. „Желаем в този месец и половина до Коледа да акцентира-
ме върху нашите постижения, върху българското земеделско 
производство и българските храни. Искаме да надградим по-
стигнатото, за да може да продължим по правилния път“, обясни 
Порожанов целта на кампанията. Той представи данни на аграр-
ното ведомство, от които стана ясно, че за първите 8 месеца на 
годината в сравнение със същия период на 2017 г. ръстът в про-
изводството на меса и млечни продукти в България е между 10 
и 20 процента. Отчита се и повишение с 13 на сто при износа на 
хранителни продукти и земеделски стоки родно производство.

Какво изнасяме
От данните на МЗХГ става ясно, че през първите осем месеца на 

настоящата година е реализиран износ на над 40 артикула в раз-
лични промоционални кампании на веригите в чужбина. За първа 
година е реализиран износ на розови домати чрез една от вериги-
те за нейните филиали във Австрия и Великобритания. Осъщест-
вен е експорт на сурово сушени месни продукти за германския 
пазар. Веригите очакват ръст между 42% и 60% на доставчици, ре-
ализирали износ за филиалите им в чужбина през 2018 г.

По предварителни данни за първите 6 месеца на тази годи-
на износът на селскостопански стоки, където се включват и хра-
ните, нараства с 13.5% спрямо 2017 г. и достига 1.9 млрд. евро. 
По думите на Румен Порожанов очакванията са износът да над-
хвърли 4 млрд. евро през 2018 г.

Данните на НСИ за последните години сочат, че структурата 
на износа е относително постоянна, с водещо място на житните 
растения и маслодайните култури, които заемат съответно дял 
от 22% и 15% от общия износ на селскостопанска продукция. 
Следват растителните и животинските мазнини и масла (7%), а с 
по 6 на сто дял са тестените хранителни продукти и тютюнът. По-
стоянен 5-процентен дял имат млечните продукти, яйцата и ме-

дът; храните за животни и остатъци от ХВП; месата и карантии-
те. С по 3% дял са пресните и замразените плодове и зеленчуци.

За 2017 г.: значителен е ръстът на изнесените количества 
свинско месо, агнешко месо, мед и етерични масла - на годиш-
на база е между 18% и 65%. Износът на птиче месо нараства с 
около 8%.

През последните години се забелязва тенденция на увеличе-
ние на износа на преработени продукти с по-висока добавена 
стойност и нарастване на техния дял в структурата на общия аг-
рарен износ

За 2017 г.: съществен ръст се отчита в експорта на мляко и 
млечни продукти (+15.1%); мазнини и масла от животински или 
растителен произход (+21.5%); хранителни продукти, тестени 
сладкарски изделия (+10.7%); хранителни продукти от плодове 
и зеленчуци (+6.9%); месни и рибни продукти (+14.9%); захар и 
захарни изделия (+12%) и др.

Повече български продукти по щандовете
Производството на имитиращи продукти с растителни маз-

нини намалява с около 17%, след като се предприеха проме-
ните в нормативната уредба и забраната за използването им 
в млекопреработвателните предприятия, подчерта министър 
Порожанов. Той съобщи, че е направено проучване в 5-те най-
големи хранителни вериги в страната какъв е делът на българ-
ските и вносните хранителни стоки и резултатите показват, че 

има значителен ръст в 
продажбата на български 
стоки. В малките храни-
телни магазини от семеен 
тип българските стоки съ-
що преобладават. От МЗХГ 
отчитат, че за първите ос-

КАМПАНИЯТА

Аз подкрепям българските 
производители, подкрепи ги и ти!

ДЯЛ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ БИОПРОДУКТИ В ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

Обобщените данни от проучване на МЗХГ показват: забелязва се сериозен ръст през последната го-
дина; една от веригите декларира ръст близо 167% на български биопродукти; друга верига декла-
рира оборот над 1 милион лева на биопродукти; трета декларира, че продава над 180 вида българ-
ски биопродукти; четвърта декларира, че 55% от общия дял на биопродуктите е български.
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Т ази година 43-то издание на EIMA, световното изложение 
на селскостопанска техника, беше открито в павилиони-
те BolognaFiere с голям брой посетители. Глобалният про-

блем с водните ресурси и технологиите за селското стопанство 
бяха само част от темите, разгледани през първия ден на съби-
тието в присъствието на зам.-министъра на земеделието Фран-
ко Мандзато, на съдия Джакопо Мороне и на президента на ре-
гиона Емилия Романя - Стефано Боначини. 

„EIMA 2018 направи рекорд при изложителите – броят им 
достигна 1950, от които над 600 извън Италия. Представяме  

50 000 нови продукта в областта на земеделието, градинар-
ството, компонентите, системите за напояване, дигиталните 
технологии. EIMA International е много важно събитие за всич-
ки хора по света, които се занимават със земеделие.“ Това е за-
явил за agro.bg Масимо Голдони, изпълнителен директор на 
FederUnacoma – Федерацията на италианските производители 
на земеделска техника, организатор на изложението.

Тази година бяха наградени 28 иновативни продукти и техно-
логии, които показват напредъка на световната агроиндустрия 
и допринасят за развитието на земеделието в световен мащаб.

Високи постижения, но и проблемни 
зони на италианското земеделие

Сред тях е първият хибриден трактор, който се задвижва от 
дизелово гориво и електричество, като по този начин най-мал-
ко замърсява околната среда и е с най-ниска консумация на го-
риво.



Друга новост е дрон, който пръска 
пестициди в различни норми според 
нуждите на почвите и културите.


Сред иновациите е пневматична пръскачка, която позволя-

ва разпръскване без разтичане, което автоматично намалява 
количеството на препарата и по този начин се опазва околна-
та среда.

В зоната за иновации беше показана и верижна машина, из-
пълняваща едновременно ролята на трактор и телескопичен 
товарач.

Новост за бранша е комуникационна система между два 
трактора, позволяваща диалог между тях посредством оборуд-
ване в кабината, като по този начин се опростяват и оптимизи-
рат операциите на полето.

4-5% спад в продажбите на трактори в Италия за 2018 г. от-
чете Масимо Голдони, като по думите му причините са полити-
чески и стратегически. По-високи продажби са регистрирани 
на техника втора употреба. Прогнозите на анализаторите са за 
стабилизиране на пазара през новата година.



В световен мащаб продажбите на трактори 
през първите 9 месеца на 2018 г. показват 

положителни трендове в САЩ и Индия, 
като спад има в Европа и Китай.


На ЕИМА се проведоха 21 събития, сред които конференции, 

дебати и срещи, които привлякоха вниманието на оператори-

те в селскостопанския сектор и приложното инженерство. Об-
съжданите теми включват фундаменталната роля на селското 
стопанство за рационалното използване на водните ресурси 
чрез интегрираните системи за напояване, но и перспективите 
за развитие на селското стопанство, най-вече чрез дигиталните 
иновации, които се въвеждат в управлението на стопанствата 
предимно от млади предприемачи. Голямо внимание привлече 
събитието „ Трактор на годината“. Победителят за 2019 г. е трак-
торът Case IH Maxxum 145 Activedrive 8. 

Армия от млади хора обръща поглед към 
селското стопанство

На EIMA се проведе Националното общо събрание на AGIA, 
Асоциацията на младите земеделски предприемачи. Повече от 
50 000 италиански ферми се управляват от млади хора. Редува-
нето на училище/работа е от основно значение за приближава-
нето на новите поколения към селското стопанство

През последните четири години стопанствата, управлява-
ни от млади фермери, са се увеличили с 12% и са достигнали 
над 50 000 души. Тези стопанства са ефективни от икономиче-
ска гледна точка в сравнение с подобни европейски компании 
(73 000 евро е средният оборот на италианските младежки сто-
панства в сравнение с 45 000 на подобни стопанства в ЕС). Да-
нните, представени по време на EIMA, разкриват интересен фе-
номен, който може да се запази и в бъдеще заради редуването 
на училище/работа. 

Агробизнесът се нуждае от интегрирана система, която за-
почва от училище и стига до работата на полето. Това стана яс-
но по време на общото събрание, което беше открито от пре-
зидента на Unacoma Алесандро Малаволти и президента на 
АГРО Фабио Джиромета. Според ораторите дори при неизбеж-
ни корекции редуването на училище/работа (което новият бю-
джетен закон ще преобразува във “ функционални умения и 
ориентация”) представлява ценен инструмент за привличане 
на студентите към света на производството. Повече от 130 000 
компании са се присъединили към проектите за редуване на 
училище и работа през учебната 2016-2017 г.

Продължава на стр.40

 Както знаете, нашата компания се явява италиански лидер 
в производството на плугове. Изложението EIMA за нас е от 

изключителна важност не само защото е изложение, което се 
провежда в родината ни, но и защото е на второ място по зна-

чимост международно агро изложение след Агритехника. Съ-
битието се посещава от вносители, представители, фермери и 

др. от целия свят. Това е едно прекрасно място и повод за сре-
ща с нашите дилъри, партньори, клиенти и също така място за 

установяване на нови контакти както на местно, така и на меж-
дународно ниво. За нас изложението протича много успешно. 

През цялото време щандът ни привлича заинтересовани посе-
тители, включително и от България, които посрещаме с радост 

и ентусиазъм и на които обръщаме специално внимание. И та-
зи година нашият фокус на изложението са високото качество, 

производителността и стремежът към иновации. 

     МАРКО ПЕТРУЧИ, ЕКСПОРТ МЕНИДЖЪР НА ФИРМА ER.MO: 

  Нашият фокус на EIMA са високото качество, 
 производителността и стремежът към иновации
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Болцано - София

Е динайсетото международно изложе-
ние на ябълките „Интерпома“ се про-
веде в Експо центъра „Фиера Болца-

но“ от 15 до 17 ноември. За пръв път та-
зи година тук се състоя церемония по връч-
ването на наградите “Интерпома“. С тях се 
удостояват иновативните технологии и 
машини, изложени на панаира. Тя се организи-
ра от Експо центъра „Фиера Болцано“ и Фа-
култета по наука и технологии в Свободния 
университет в Бозен-Болцано, както и от 
Италианското дружество за производство 
на плодове, зеленчуци и цветя (SOI).

Технологичните награди на „Интер-
пома“ бяха представени на церемония 
по награждаването в салон „Зюдти-
рол“, на която присъстваха журито, 
управителният съвет на „Фиера Бол-
цано“ и представители на чуждест-
ранните агромедии.

Журито бе ръководено от Маси-
мо Талявини, президент на Италиан-
ското дружество по овощарство и 
вицепрезидент на EURAC Reseurch, и 
включваше още изследователи и уни-
верситетски преподаватели от Ита-
лия и цял свят. През октомври и но-
ември членовете на журито подроб-
но проучиха и оцениха 25-те участ-
ващи компании и стигнаха до окон-
чателно решение, след като провери-
ха най-интересните нововъведения на 
щандовете на фирмите.

Първа награда „Интерпома“ в ка-
тегорията FIELD (иновации в произ-
водството и опазването на култури-
те) бе присъдена на Biogard Division на 
CBC Europe с „Mister Pro + Isomate® 
CM Mister 1.0“. CBC Europe е разрабо-
тила проста технология, която под-
държа модерна система за контрол 
на вредителите. Тази екологична тех-
нология ще преодолее многобройни-
те недостатъци на съществуващите 
технологии за растителна защита.

Наградата в категорията „Съх-
ранение на реколтата“ оти-
де при BioMetic, подразделение на 

MICROTEC, с „Q Eye XP“. BioMetic е 
скенер, използван в опаковъчната ли-
ния, който е ефективен при откри-
ването на вътрешни дефекти в пло-
довете. Нейният иновативен подход 
включва използването на рентгенови 
лъчи, нова технология, която все още 
не се прилага в практиката. Тя допъл-
ва други вече създадени скенери за ка-
чество с много сензори, като по то-
зи начин намалява дела на отпадъци-
те след съхранение и носи ползи за по-
требителите. Тези технологии могат 
да се използват и за измерване на до-
пълнителни параметри в други видо-
ве плодове. Очаква се това да повлияе 
на обработката след прибиране на ре-
колтата и оценката на качеството в 
производството на ябълки.



Наградите на двете спечелили 
компании възлизат на по 
5000 евро, като включват 

сертификат, финансиране за 
30-секундно продуктово видео и 

рекламен пакет „Фиера Болцано“ 
за Interpoma, за да се повиши 

видимостта на наградените 
продукти на панаира.


В допълнение към тези двама по-

бедители имаше и специални поощре-

ния: в категорията FIELD фирмата 
GOTRACK от Полша получи поощре-
ние за своя собствен „GOtrack Remote 
Control“, докато в категорията „След 
прибиране на реколтата“ специални-
те поощрения отидоха за GREEFA за 
„SmartPackr2“ и за Meccanica Zucal за 
техния робот за опаковане „Polus 48“.

„Като жури ние сме доволни от го-
лемия обществен интерес към тех-
нологичните награди, каза председа-
телят на журито Massimo Tagliavini. 
Бях ме впечатлени от разнообразието 
от продукти, предложени от участ-
ващите компании. Широкият набор 
от технологични иновации, които се 
показват, може да помогне на индуст-
рията за производство на ябълки да 
стане по-екологосъобразна и устойчи-
ва в редица аспекти - от полето до 
потребителя, а дори и що се отнася 
до възможността за печалби на заин-
тересованите страни в сектора.

Томас Мур, директор на „Фиера Бол-
цано“, се присъедини към тази оценка: 
„Интерпома“ все повече се превръща в 
еталон за цялата международна индус-
трия за ябълки. Наред с другото то-
ва се подчертава и от първите награ-
ди на Interpoma Technology, за които се 
бориха представители на осем държа-
ви - Австрия, Белгия, Франция, Герма-
ния, Италия, Полша, Великобритания 
и Испания.“

  Пенка Каменова

В Болцано показаха бъдещето на 
индустрията с ябълки

INTERPOMA 2018

Със своите 489 изложители от 24 
страни и с повече от 20 000 профе-
сионални посетители от цял свят 11-
ото издание на Interpoma завърши 
с отличен успех. Това бяхме длъжни 
да запишем в диктофоните си всич-
ки от групата на агромедиите от пе-
тте континента, специално поканени 
на единственото по рода си шоу на 
ябълката. Защо „Болцано обича ябъл-
ките“ и защо „Фокусът тази година е 
върху биоябълките“ – вижте отговора 
в бр. 9 и бр. 11 на „Агробизнесът“. А в 
бр. 1,2019 ще научите повече за уни-
калния проект на Melinda.
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Ябълката е най-разпространеният широ-

колистен семков овощен вид в умерените 
климатични пояси на света, включително у 
нас. Това се дължи на голямата родовитост 
и трайността на дърветата, съхранимост и 
добра цена на плодовете и разностранното 
им използване. Ябълката има широко гео-
графско разпространение – от средиземно-
морския район до географски ширини на се-
верното и южното полукълбо, където други 
овощни видове не успяват Това е следствие 
на голямата студоустойчивост през зимата, 
дългия период на покой и късния цъфтеж, 
което прави ябълката малко уязвима от ни-
ските температури през зимата и пролетта. 
В света съществува изключително разноо-
бразие на сортове по големина, оцветяване 
и вкусови качества на плодовете, период на 
узряване и трайност на съхранение. 

Ябълковите плодове са изключително 
ценна диетична храна. Те са нискокалорич-
ни, с високо съдържание на витамини, су-
рови влакнини и пектини. Подпомагат хра-
носмилането, подобряват перисталтиката 
на червата и почистват храносмилателната 
система от гниещи материали и токсини. Ан-
тиоксидантите в плодовете не позволяват 
увреждането на клетките, които дават нача-
лото на злокачествени болести. Използват се 
за профилактика и лечение на възпалител-
ни болести и на пясъци в бъбреците. Широ-
ко популярно е правилото, че една ябълка на 
ден след храна или вечер пази човек от бо-
лести.

Ябълкитe в света и ЕС-28
Във фиг. 1 са представени десетте най-

големи производители на ябълки в света, а 
във фиг. 2 - ябълковото производство на 20 
страни на ЕС-28. Според Faostat (2016) гло-
балното производство на ябълки е 76.4 млн. 
тона. Китай е най-големият производител и 
износител на ябълки в света, с около 50% от 
световното производството и една четвърт 
от експорта. Сумарно ЕС-28 е на второ мяс-
то, но индивидуално като отделна страна са 
САЩ, следвани от Турция и Полша.

Ябълката има широко географско раз-
пространение в Европа – от южните среди-
земноморски страни до Швеция, но общо 
взето, е предпочитана в райони с умерен по-
влажен климат и плодородни почви. При-
мер за това са малките по територия и зе-
меделски земи Холандия и Белгия, които 
при такива условия имат голямо ябълково 
производство. То е най-ограничено в скан-
динавските и балтийските страни, докато 
при условията в южните средиземноморски 

страни е необходимо напояване.
Средното тригодишно (2014 - 2016) про-

изводство на ябълки в ЕС-28 е 11.4 млн. то-
на. Полша се е утвърдила като най-големи-
ят производител с почти една четвърт от ЕС 
(24.7%). Трите водещи страни с производ-
ство над 1 млн. тона - Полша, Италия и Фран-
ция, заедно представляват 62.7% от ябълки-
те на ЕС. Непосредствено на четвърто място 
с малко под 1 млн. тона е Германия.

С производство на ябълки от 1 млн. до 
100 хил. тона са повечето страни, а именно 
Германия, Унгария, Румъния, Испания, Обе-
диненото кралство, Холандия, Австрия, Бел-
гия, Португалия и Чешката република.

В групата на 
страните с произ-
водство от 100 до 
10 хил. тона Бъл-
гария е на 17-о 
място пред Лат-
вия, Словения и 
Хърватия. Под 10 
хил. тона е ябъл-
ково производ-
ство на Кипър, 
Финландия и Мал-
та.

Ябълката в България
Основната цел на настоящата публикация 

е да се анализира продукцията на ябълки в 
България за един продължителен период 
от 45 години в контекста на производство-
то в света и ЕС-28. Използван е модел на 
Faostat за определяне на реколтираните 
площи, средните добиви и общата продук-
ция (Faostat, Ariculture, 2016) .

Според Агростатистика към МЗХ през 
2015 г. в България от 47 990 дка реколтирани 
насаждения са произведени 58.4 хил. тона 
ябълки при среден добив 1226 кг/дка. Ябъл-
ката е само 13.4% от общите овощни насаж-
дения, но дава над една четвърт (27.4 %) от 
общата плодова продукция на страната. По-
следната би осигурила консумация само 
около 7.4 кг на човек от населението, много 
по-малко от действителната консумация. Съ-
щата е много по-голяма в сравнение с всич-
ки останали плодове и до най-голяма степен 
се задоволява от внос и отчасти от дребното 
некомерсиално производство в малките до-
машни градини.

Производство на ябълки 
Продукцията на ябълки в период от 45 го-

дини е представена във фиг. 3. Тя нараства 
от 271 хил. тона през 1961 г. и достига макси-
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мума си над 500 хил. тона през 80-те години 
на миналия век. 

В резултат от унищожаване на големи на-
саждения при разпределението на земята „в 
реални граници” след 1990 г. настъпва рязък 
спад до 76.6 хил. тона през 2006 г. След из-
вестен период на колебания производство-
то достига най-ниското си ниво от 26 хил. то-
на през 2002 г. В следващия период до 2015 
г. с известни колебания се осъществява по-
степенен подем в ябълковото производство 
до 58.4 хил. тона през 2015 г., като следствие 
на бавното създаване на нови ябълкови на-
саждения. През 2016 г. комерсиалното про-
изводство е намаляло на 44.8 хил. тона при 
среден добив 1089 кг/дка. насаждения. Са-
мо за 12 години - от 1988 до 2004, производ-
ството на ябълки намалява около 21 пъти и 
въпреки известния ръст то е все още над 9.3 
пъти по-малко от максимума 

Реколтирани насаждения
Реколтираните ябълкови насаждения 

достигат максимума си през 1970 г. с 303 хил. 
дка и се задържат на относително постоян-
но ниво през 80-те години между 253 и 274 
хил. дка. .През 90-те години става ускорено 
унищожаване на ябълковите насаждения до 
един минимум от 60 хил. дка през 2002 г. До 

края на периода се установява относително 
равновесие в границите над 50 хил. дка, кое-
то е резултат от равновесието между унищо-
жени и новосъздадени насаждения. Мини-
мумът на реколтирани площи през 2016 г. е 
7.8 пъти под максимума през 1970 г.

Средни добиви
Средните добиви са производни на две 

променливи величини - реколтирана площ 
и продукция, променящи се по периоди по 
различен начин, вследствие на което доби-
вите варират широко по години в границите 
от 470 до 2194 кг/дка. 

В началния период те нарастват с достига-
не на максимум 2149 кг /дка през 80-те годи-
ни. След това през 90-те рязко намаляват, но 
варират в широки граници. Минималното им 
ниво е през 2000 - 2010 г., когато са около до 
470 кг/дка-. След 2010 г. те се повишават, но 
не достигат нивото на добивите от 80-те.

Общо взето, нивото на добивите от ябъл-
ковите насаждения у нас през целия пери-
од е по-ниско в сравнение със страните с 
утвърдено и стабилно овощарство, основа-
ващо се на съвременни технологии, където 
са нормални добиви 3-4 тона/дка.

През 1994 г. средният добив е около 4.6 пъ-
ти по-малък от 1986, а през 2016 г. - 1.75 пъти.

Заключение
Българското производство на 

ябълки е само около 0.2% от това 
на ЕС-28 и е несравнимо по-малко 
от големите производители Полша, 
Италия и Франция – съответно око-
ло 53, 44 и 36 пъти. Но то е по-мал-
ко от страни с близка или по-малка 
територия., а някои от тях и с по-
неблагоприятни условия. Напри-
мер Унгария произвежда около 11 
пъти повече ябълки, Холандия - 6.6, 
Гърция - 4.6, Белгия - 4.2, Португа-
лия - 3.4, и Чехия - 2.2 пъти повече. 

Състоянието на нашето овощар-
ство изобщо е не кризисно, а на-
право катастрофално и трагично.. 
Впрочем в различна степен това се 
отнася и за други сектори на наше-
то земеделие с изключение на зър-
нените житни и маслодайни култу-
ри. Причините са комплексни, но 
основната е погрешната поземлена 
реформа, с която бяха раздробени 
и ликвидирани големите овощни 
комплекси. Само за няколко годи-
ни те се превърнаха в пустини с из-
съхнали дървета и бурени. Унищо-
жаването на преобладаващата част 
от поливните системи е друга на-
ционална трагедия, с която се на-
мали рязко възможността за съз-
даване на интензивни насаждения 
от ябълки, праскови, круши и други 
видове. Наистина ентусиазирани 
земеделци създават нови ябълко-
ви насаждения с цената на големи 
усилия, но те са в равновесие с из-

оставените.
Неблагоприятните фактори за възста-

новяване и развитие на овощарството на 
съвременно равнище са много - дребният 
размер на насажденията; ниското ниво на 
организираност на производителите – лип-
са на професионални организации и бран-
шови съюзи; нарушена връзка между про-
изводство и пазар; остаряла материална 
база, недостатъчно обучение и квалифика-
ция на заетите в овощарството и недоста-
тъчно използване на средства от ОСП на ЕС, 
слабата подкрепа от държавата пр.

В България има всички условия за разви-
тие на овощарството: благоприятни почве-
но-климатични условия за всички култури, 
характерни за климатичната зона на Бъл-
гария; опит и традиции; богат генофонд от 
местни и интродуцирани култури и сорто-
ве, потенциален външен пазар; наличие на 
много изоставени земи и пр. Европейският 
съюз като цяло е подчертано нетен вноси-
тел на плодове и зеленчуци и нашето ово-
щарство трябва да заеме своето място във 
вътрешния пазар на съюза.

 Проф. дсн Петко Иванов

В света на ябълките
 България е на опашката по производство в ЕС 

Фиг.1 Водещи страни в света по производство на ябълки - 
76.4 млн. тона
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Фиг.2 Производство на ябълки в страни на ЕС-28 - х 1000 тона
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Фиг.3 Производство на ябълки в България за периода от 1961 до 2015 г. - 1000 тона
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Фиг.4 Реколтирани площи на ябълки в България от 1961 до 2017 г. - 1000 декари
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Фиг.5 Средни добиви от ябълки по години в България - кг/дка
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

ем месеца на настоящата година общият 
дял на българските продукти е по-голям 
от този на вносните, които вече заемат 
62% (Виж Графиката: Дял на българските 
и вносните хранителни продукти в голе-
мите вериги).

„Делът на хляб и хлебни изделия от 
българските производители в големите 
хранителни вериги е между 77% и 100%. 
В една от тях се продават само българ-
ски хлебни изделия. По отношение на де-
ликатесите и колбасите съотношението е 
между 55 и 80 на сто, а при млечните про-
дукти то е между 57% и 75%. При серти-
фицираните български биопродукти се 
забелязва сериозен ръст през последна-
та година, като една от веригите декла-
рира ръст от над 167%“, посочи министър 
Порожанов.

Държавната подкрепа
Над 2 млрд. лв. всяка година се отделят в подкрепа на земедел-

ските стопани, каза още ресорният министър и добави, че финан-
сирането догодина ще бъде балансирано между всеки от браншо-
вете, за да се получат добри резултати (Виж таблицата).

Справката на ДФ „Земеделие“ показва, че през 2017 г. финансо-
вото подпомагане за отрасъла е увеличено със 7% и достига 2.5 
млрд. лева. Близо 12% е нараснало подпомагането на Животновъд-
ството. През миналата година подпомагането с национални сред-
ства достига 551 млн. лева, което е с 4.4% повече спрямо предход-
ната 2016 г.

До края на 2018 г. земеделските стопани ще получат около 600 
млн. лева по СЕПП за Кампания 2018 и около 120 млн. лева за об-
вързвана подкрепа в Животновъдството.

Оценката на производители и търговци
Присъстващите на кръглата маса фермери подкрепиха усилията 

на МЗХГ за подпомагането на аграрния сектор. „България е водач в 
Европейския съюз с най-голям ръст на производство – благодаре-
ние и на излизането на светло на част от сивия сектор, обяви Ди-
митър Зоров, собственик на мандра и председател на Асоциация-
та на млекопреработвателите в България. - Надявам се, че логото 
“Подкрепяме българските производители“ ще стигне до всички по-

требители и ще заработи националното им чувство, защото нашите 
продукти са по-вкусни. Това важи особено за киселото мляко – кра-
ве и овче, тъй като имаме много качествени ферми.“

Зоров очаква същото чувство да заработи и при търговските ве-
риги, които да предлагат все повече български продукти. „Но ва-
жно е също така да възпитаваме потребителя да консумира качест-
вени продукти. От значение е не количеството погълната храна, а 
нейната хранителна стойност, затова и купувачът има с какво още 
да допринесе за израстването на хранителната си култура“, под-
черта председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в 
България.

„Ние сме убедени, че бъдещето е в директната работа с бъл-
гарските производители, коментира представените от министър 
Порожанов данни Георги Гърневски, представител на верига ма-
газини за търговия на едро. Нещо повече - ние позиционираме 

българската продукцията 
на по-високо ценово ниво, 
защото качеството и вкусо-
вите ѝ характеристики са 
много по-добри. Клиентите 
също реагират положител-
но на това и не случайно ве-
че търсим коя да бъде след-
ващата българска категория 
в нашия магазин. Започнах-
ме с плодове и зеленчуци, 
добавихме месо, сирене, 
риба и вино, а след броени 
дни ще имаме и мед. Пред-
стои да стимулираме секто-
рите с преработени храни – 
консерви, замразени храни, 
сладка и конфитюри.“

 Боряна Семкова

Вид подкрепа Растение-
въдство

Животно-
въдство Общо

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Директни плащания 1390,4 1388,2 118,3 118,6 1508,7 1506,8

Преходна национална помощ 89,1 84,5 82,3 75,4 171,4 159

Пазарни мерки 71,3 74,8 35,3 25,3 106,6 100,2

ПРСР 222,2 355,1 40,8 107,2 263 462,4

Държавни помощи чрез ДФЗ 15,1 16,7 134,2 132 149,3 148,8

Данъчни облекчения - - - - 120 118,4

Общо 1788,1 1919,4 410,9 458,6 2319 2496,3

Изочник: МЗХГ, ДФ Земеделие

Финансова подкрепа в земеделието (в млн. лева)

от стр. 21  

Аз подкрепям българските производители...

59%

41%

62%

38%

Български

Вносни

2017 2018

Дял на българските и вносните хранителни продукти 
в големите вериги

ИНИЦИАТИВИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ХРАНИ

Целта на тези инициативи е да се опази хранителният вкус на храните, да се гарантира качеството и 
да се стимулира родното производство в условията на свободния пазар (специфично лого на българ-
ските храни по стандарт):

 Актуализиране на Български държавни стандарти за млечни продукти „Българско бяло саламуре-
но сирене”, „Български кашкавал” и „Българско кисело мляко”

 Разработване на нови, утвърдени стандарти за месни продукти – „Стара планина“, за хляб и брашно 
– „България“ и браншови стандарт за лютеница и рафинирано слънчогледово масло

 Въвеждане на разпоредби, гарантиращи, че предлаганите храни в детските заведения, училищни-
те столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата са произведени по съот-
ветните стандарти

 Въвеждане на разпоредби, гарантиращи прозрачност при производството и продажбата на месо 
от малки кланични пунктове, първични продукти директно от фермата, както и разделно представя-
не в търговските обекти на млечни продукти и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.
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от стр. 10  

П ри нашия одит установихме недостатъ-
чен контрол върху производството и 

търговията с биологични храни и продукти, а 
в заведенията за обществено хранене и онлайн 
търговията контрол на биохраните изобщо 
не се осъществява поради липса на норматив-
на регламентация. Това каза в интервю за су-
трешен блок на национална телевизия предсе-
дателят на Сметната палата Цветан Цве-
танов само ден след като одитната инсти-
туция обяви резултати от своето проучване 
(29 октомври 2018 г.) за изпълнението на мяр-
ка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 
2020 г. за периода от 1 януари 2015 до 30 юни 
2017 г.

През август Сметната палата предста-
ви първия доклад за биоземеделието „Разви-
тие, надзор и контрол над производството и 
търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 
1.01.2015 до 30.06.2017 г.

Мярка 11 по ПРСР е програмирана, за да подпомага изпъл-
нението на заложените цели и приоритети в областта на 
опазване на околната среда. Насочена е към насърчаването 
на три направления - на биологичните растениевъдство, 
пчеларство и животновъдство. Целта е, като се избягва 
използването на минерални торове, пестициди и се прила-
гат щадящите практики при обработката на площите, 
земеделието като цяло да е съобразено с добрите екологич-
ни практики.

Какви са основните изводи от одита
Постигнат е напредък по всички направления за под-

помагане по мярката, но основният стимул на по-голяма-
та част от проверените на място земеделски стопани да 
участват по тази мярка е получаването на компенсаторно 
плащане, а не развитието на биологичното земеделие. Ня-
ма стратегически подход за развитие на биологичното зе-
меделие с ясно формулирани и измерими национални цели, не 
е осигурена надеждна основа за програмиране и финансира-
не на подпомагането, пише в доклада на Сметната палата.

Според одиторите целите, приоритетите и мерките 
в областта на биологичното земеделие в България са без ко-
личествени измерители, което затруднява наблюдението 
на очакваните резултати. Въпреки декларираните намере-
ния повече от две години след стартиране на ПРСР 2014 - 
2020 г. няма приети стратегически документи в областта 

на биологичното земеделие с ясно формулирани и измерими 
национални цели.

Липсата на ясна визия и приети стратегически докумен-
ти за програмния период 2014 - 2020 г. в областта на биоло-
гичното земеделие не осигурява надеждна основа за програ-
миране и финансиране на мярка 11 „Биологично земеделие“.

Показателят за изпълнение по мярката не е обвързан с 
национална цел за биологично земеделие, дефинирана в На-
редбата за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ – 
създаване на нови работни места в селските райони чрез 
прилагане на методите на биологично производство, пише 
още в основните изводи от одита на Сметната палата.

Документът отново направи актуален въпроса, който 
си задават потребителите - има ли риск да се продават хра-
ни и напитки като био, а да не са. „Опасенията ни са точно 
такива, че при недобросъвестност могат да се предлагат 
продукти, които не отговарят на изискванията за биоло-
гично производство. Има и други пробойни на контрола и 
надзора, през които е много вероятно да минават обикно-

вени храни и продукти, а да се представят за био, защото 
цените им са по-високи“, казва Цветан Цветанов. 

И още един потребителски въпрос: Какво е най-важно-
то, което трябва да знаят хората, когато купуват биохра-
ни? „Оказва се, че потребителите не са достатъчно инфор-
мирани за изискванията за етикетиране на биохраните. Га-
ранцията, че те са био, трябва да присъства със съответ-
ните задължителни надписи и знаци на етикета. Затова 
гражданите трябва да следят посочен ли е кодов номер на 
одобрената от министъра на земеделието и храните фир-
ма, която контролира производителя или търговеца на би-
опродукти, има ли знак за биологично производство на ЕС, 
изискващ се с европейски регламент по отношение на паке-
тираните продукти и храни“, съветва председателят на 
Сметната палата.

Равносметката
Интересът към биологичното земеделие е голям, което 

е видно от одита. Неговите автори установяват, че по 
мярка11 „Биологично земеделие“ за кампания 2016 г. нара-
стват над два пъти спрямо кампания 2015 общо декларира-
ните: площи – до 91 491 ха, пчелните семейства - до 127 270 
броя, животните – 20 412 броя.

При пчелните семейства, отглеждани по биологичен на-

чин по мярката, увеличението е от 64 445 броя през 2015 
на 145 221 през 2016 г.

От одобрените по мярката площи за земеделски култу-
ри за кампания 2016 най-голям е относителният дял при 
полските култури, включително фуражни - 41 на сто, а най-
малък при зеленчуковите култури – 2 на сто. За периода 
2015-2016 г. от трите направления, насърчени по мярката, 
най-голям е относителният дял на биологичните животни 
спрямо животните в преход към екологично отглеждане. 

Нарастват и бенефициентите по мярката – от 2011 
през 2015 г. до 4235 през 2016 г. Със същото темпо нара-
стват и операторите в системата за контрол (виж Таб-
лицата Бенефициенти и контрольори). От одита обаче не 
става ясно колко от тях са фиктивни и просто източ-
ват програмата, а парите не са малко: Общият одобрен 
бюджет на мярка 11 е в размер на 151 593 439 евро, или поч-
ти 5 на сто от целия бюджет на ПРСР 2014 - 2020 г. От 
тях средствата по линия на Европейския фонд за развитие 
на селските райони (ЕФРСР) са 113 695 079 евро, или 75 на 
сто от общия бюджет по мярката, а останалите са нацио-
нално съфинансиране.

Проверките на одиторите установяват, че няколко го-
дини след стартирането на ПРСР няма приети страте-
гически документи в областта на биоземеделието, което 
говори, че това не е национален приоритет. Изисквания-
та по мярката „Биологично земеделие“ по ПРСР, в което 
са включени растениевъдство, животновъдство и пчелар-
ство, позволяват на кандидатите да получават пари, без 
да се стремят към добиви, подчертават одиторите. При 
извършените проверки на място на 14 земеделци например 
е установено, че в повечето случаи отглежданите „биокул-
тури“ са обрасли с плевели.

При извършена проверка на място 82 на сто от бенефи-
циентите в одитната извадка декларират доходи от про-
дадена продукция спрямо подпомагането по мярката в съ-
отношение по-малко или равно на 1 към 1. Например бене-
фициент за подпомагане по направление „Биологично расте-
ниевъдство“, който е получавал пари и от мярката „Аг-
роекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 г., обработ-
ващ 10 хектара (100 декара) лешници, със сертификат за би-
ологична продукция за 500 кг лешници за 2017 г., декларира, 
че няма приходи от реализирана продукция. Друг земеделец, 
производител на биодомати, притежаващ сертификат за 
биологична продукция за 7 тона за 2017 г., също декларира, 
че няма приходи от биологично земеделие.

От Сметната палата отчитат, че текучеството на 
персонала, който отговаря за биоземеделието в ресорното 
министерство, е голямо. За одитирания период численост-
та на персонала е променяна шест пъти, отбелязват оди-
торите. В същото време няма единна информационна сис-
тема между министерството и фонд „Земеделие“. Това съз-
дава риск от забавяне на калкулациите на плащанията на бе-
нефициентите по мярката. 

ОДИТОРЪТ

За биоземеделието са важни 
субсидиите, а не добивите

 ШЕСТТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

1. Да предприеме действия за приемане на национален 
стратегически документ за развитие на биологичното зе-
меделие в България. 2. Да предприеме действия за из-
граждане на единна информационна система с осигурен 
достъп на заинтересованите лица, съдържаща инфор-
мация за всички оператори в система на контрол, както 
и всички производствени единици в стопанството. 3. Да 
предприеме действия за определяне на конкретните слу-
жители с права на достъп до различни нива на информа-
ционната база данни на производители, преработватели 
и търговци на земеделски биологични продукти и хра-
ни с цел изпълнение на изискванията по раздел ІІ, т. 2 от 
Правила за поддържане, достъп и попълване на база дан-
ни на производители, преработватели и търговци на зе-
меделските продукти и храните, произведени по прави-
лата за биологичното производство. 4. До изграждането 
на единна информационна система да се определи отго-
ворното структурно звено и длъжностни лица за изпълне-
ние на изискването на чл. 49, ал. 3 от Наредба № 4 за при-
лагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по приемане 
и съхранение на заверените разпечатки на въведените в 
електронната система данни. 5. Да предприеме действия 
за ускоряване изграждането на информационен модул за 
мониторинг за автоматично извеждане на показателите 
за финансов и индикаторен напредък. 6. Да предприеме 
действия за анализиране на възможностите при нов при-
ем на заявления за подпомагане по мярка 11 и/или при 
планиране на други мерки за подпомагане на биологич-
ното земеделие в България да се предвидят допълнителни 
критерии, които да способстват за развитието на биоло-
гичното земеделие и за полагане на необходимите грижи 
и земеделски практики.



Изискванията по мярката „Биологично земеделие“ 
по ПРСР, в което са включени растениевъдство, 

животновъдство и пчеларство, позволяват 
на кандидатите да получават пари, без да се 

стремят към добиви, подчертават одиторите..
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Виена - София
Поемайки председателството на Съвета на ЕС, Австрия обяви, 

че ще насочи усилията си към осъвременяване на Общата сел-
скостопанска политика, като фокусът на предложенията ще бъде 
върху възможностите за подобряване положението на дребните 
селскостопански производители, които в момента са най-слабото 
звено в цялата верига на агробизнеса. 

От началото на юли 2018 г. досега страната проведе множество 
официални и неформални срещи с цел провеждане на дискусии 
за сближаване на позициите между държавите членки и обсъжда-
не на най-адекватни мерки за опростяване на механизмите, зало-
жени в ОСП. 

На заседание на Съвета по земеделие и рибарство в средата на 
юли бяха обсъдени три законодателни предложения: Регламент 
относно стратегическите планове по линия на ОСП, Регламент от-
носно общата организация на пазарите (ООП) и Регламент относ-
но финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.

От 23 до 25 септември в замъка „Хоф“ в провинция Долна Ав-
стрия бе проведена и неформална среща на министрите на земе-
делието на държавите - членки на ЕС. Основната тема на срещата 
беше посветена именно на ОСП: „ОСП след 2020 г. – моделиране 
на бъдещето на селскостопанските райони и производството на 
качествена храна в ЕС“. В центъра на дискусията бяха въпроси, 
свързани със значението на инструментите на ОСП и по-конкрет-
но на семейните ферми, както и теми относно подпомагане на 
устойчивото производство на висококачествени хранителни про-
дукти в Европа и същевременно повишаване конкурентоспосо-
бността на еврофермерите. 

Австрия като посредник в преговорите за нов аграрен 
бюджет

Следващият аграрен бюджет на ЕС ще бъде особено труден за 
преговори. Излизането на Великобритания от съюза поставя про-
блема за увеличаване на вноските. Близо 40% от сегашния бюджет 
на ЕС, или 58 млрд. евро годишно, отиват за селско стопанство. 
По време на своето председателство Австрия иска да бъде чес-
тен и надежден посредник между отделните държави, които не са 
единни в своята позиция, обяви още в началото на юли 2018 г. ав-
стрийската министърка на устойчивото развитие и туризма Елиза-
бет Кьостлингер. От една страна са проблемите с предложението 
за прогресивно намаляване на директните плащания, а от друга – 
парите за развитие на регионите, от които Австрия печели много 
и е нетен получател. Държавите, които зависят повече от селското 
стопанство, искат съкращенията на директните плащания да бъ-
дат колкото е възможно по-малки. Тази позиция се споделя и от 
алпийската република. 

И тук страната е в деликатното положение да излезе от проти-
воречивата си позиция – от една страна, след Брекзит тя не желае 
да плаща по-високи вноски в европейския бюджет. От друга стра-
на, тя е против намаляването на директните плащания. „Мисля, 
че за една държава като Австрия, която е нетен платец в съюза, е 
много важно още в началото на преговорите да изрази ясната си 
позиция, че не желае да внася повече пари в общата каса. През 
последните десетилетия Европа много се промени. Някои нето 
получатели се развиха много добре и създават брутен социален 
продукт“, каза Кьостлингер пред международните журналисти по 
време на неформалната среща в Австрия в края на септември.

Аграрно бъдеще
Необходима е открита дискусия по въпроса какъв аграрен мо-

дел за бъдещето трябва да приеме Европа. Изравнителните до-
бавки (от средствата за развитие на регионите) са изключително 
важни за Австрия и много стопанства не биха могли да продължат 
съществуването си без тези пари. Трябва да се вземе предвид и че 
много млади хора напускат селските райони и това е тенденция в 
цяла Европа. Друг момент, при който трудно ще се постигне съгла-
сие между страните, според австрийската министърка, е предло-
жението за горна граница от 60 000 евро на директните плащания. 
„Страните от Източна Европа са изключително критични към това 
предложение“, смята Кьостлингер. 

Подкрепа за позициите си Австрия получи от Европейската 
сметна палата, която в решение от края на септември порица ев-
ропейската аграрна политиката и изиска промяна на курса в ус-
луга на малките стопанства и проява на по-голяма гъвкавост при 
приемането на седемгодишния план.

В тази насока са и предложенията на природозащитниците 
от Гринпийс, които настояват да не се дават пари за индустриал-
но земеделие и масово отглеждане на селскостопански животни. 
Според тях повече средства трябва да се влагат в дейности, свър-
зани с опазване на природата и овладяване на климатичните про-
мени. Тази теза се споделя и от сдружението Bio Austria, което го-
вори за промяна в курса на ОСП, така че аграрният сектор да бъде 
екологичен, икономичен и социално устойчив. Председателката 
на сдружението Гертруд Грабман смята, че бюджетът на ОСП тряб-
ва да се поддържа постоянен. Според нея съкращаването на сред-
ствата за развитие на регионите е неприемливо.

Европейското селско стопанство е изправено пред 

нови предизвикателства 
Климатичните промени и техните последици върху производ-

ството на храни, мястото на малките стопанства във веригата за 
производство на храни, както и нарастващото търсене сред насе-
лението на регионални продукти задават нови перспективи пред 
ОСП 2020. Не случайно критиките срещу новите предложения за 
промени са толкова остри и често се чуват обвинения в анахрони-
зъм. Такива дойдоха и от Европейската сметна палата, и от сдру-
жението Bio Austria, и от Центъра за европейски икономически 
проучвания. на стр. 36  
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 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
www.agrimir.com

Technology for agriculture...
The future of farming...

   RIMEX TECHNOLOGIES официален представител за България www.rimex.bg  
   София, ул. Христо Чернопеев № 1 • тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg

AGRIMIR MAKINA е една от водещите турски фирми 
в производство, разпространение и износ на 
селскостопански машини, регистрирани с търговска 
марка AGRIMIR Ltd по целия свят. Започнала дейността 
си в отрасъла през 1995 г., днес фирмата работи със100 
служители в производството на площ 20 000 м², от които 
10 000 м2 са закрита.

AGRIMIR произвежда пълната гама 
почвообработващи и засяващи машини:

> плугове, култиватори, фрези,  
дискови брани, валяци, продълбочители, 
сеялки за слети и за окопни култури  
и сеялки за директна сеитба 

> техника за зеленчукопроизводство
> пръскачки и тороразпръсквачки
> силажокомбайни, ремаркета и 

техника за зелена линия.

Машините са проектирани по технологии за 
висока производителност и са изработени 
от качествени материали за висока 
устойчивост, подходящи за работа във 
всички почвени условия. Производството е 
с модерни CNC, лазерни и плазмени машини 
за рязане, механични и хидравлични преси и 
роботизирани технологии за заваряване.

AGRIMIR продуктите се изнасят в повече  
от 30 страни в Европа, в Азия, на  
Балканите, в Близкия изток и в Африка.

На пресконференция след края на неформалната среща през септември Ели-
забет Кьостлингер каза: „Какъв аграрен модел искат за бъдещето си европейските 
граждани? Това ще бъде централното решение на преговорите. Австрийският път 
е ясен - качество вместо количество. Но този път трябва да е приемлив и за Евро-
па.“

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган също 
подчерта значението на селските райони и необходимостта от гъвкавост на ОСП 
в бъдеще. Документът, подготвен от Австрия в рамките на председателството, по-
казва още веднъж значението на малките региони за селското стопанство и значе-
нието на ОСП за подкрепа на тези региони. Земеделието и производството на хра-
ни се развиват в момента в една много динамична среда и ОСП трябва да бъде в 
състояние да подпомогне този сектор. Тя трябва да бъде и достатъчно гъвкава, за 
да може да реагира на променливите условия и предизвикателства.

ОСП като мотор за регионите
Заедно с кохезионната политика ОСП е най-големият източник за подпомагане 

на държавите от съюза. Близо 40% от европейския бюджет се изразходва за раз-
витие на аграрния сектор. Наред с директните плащания фермерите имат полза и 
от втория стълб на ОСП, предвиждащ подпомагане на регионите. „Мерки за пови-
шаване качеството на хранителните продукти, опазване на климата, пазарни ини-
циативи и много други проекти в Австрия са финансирани именно с такива сред-
ства. Австрийското селско стопанство е изключително разнообразно и този негов 
аспект трябва да се запази“, каза пред аграрните министри Елизабет Кьостлингер. 
Годишно 1,1 млрд. евро се изплащат като помощи от програмата за развитие на ре-
гионите в алпийската република. Точно тези помощи водят до нови инвестиции, 
които допринасят за жизнеността на по-малките населени места. Не само в Ав-
стрия, но и на много места в Европа фермерите се развиват благодарение на ОСП 
и без тези инвестиции цели региони нямаше да могат да бъдат конкурентоспособ-
ни на европейския пазар. Именно тази допълнителна принадена стойност на ОСП 
трябва да остане във фокуса на държавите, убедена е австрийската министърка. 

Важна част от неформалната среща в двореца „Хоф” е и темата за обозначенията 
за произход на храните и честното и справедливо заплащане на фермерите. Евро-
пейските граждани искат да знаят откъде идва храната им и отдават все по-голямо 
значение на регионалните и местните продукти. Тази тенденция също трябва да 
бъде отразена в предстоящите промени в ОСП, като се постави ударение и върху 
сигурността на храните. Затова и прецизните правила за поставянето на обозначе-
ния за произход стават все по-важни. 

В малкото оставащо време до края на годината, когато изтича мандатът на Ав-
стрия като председател на Съвета на ЕС, Министерството на устойчивото развитие 
и туризма ще обобщи постигнатото по време на многобройните срещи. Страната 
се надява да е постигнала основната си цел, а именно да сближи позициите на от-
делните държави, така че да има по-смислен и целенасочен диалог по важните за 
бъдещето на аграрния сектор теми.

 Елица Ценова

от стр. 35  
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МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО И ИНТЕРФУД И ДРИНК

Злато за качество взеха 38 фирми 
Компаниите участваха на най-големите у нас изложения в хранително-вкусовата индустрия

чоглед. Серия млечни продукти без лактоза също получи-
ха награда, серия бутикови шоколади и серия готови меса, 
приготвени по сувид (под вакуум) технология.

Българските фирми производители благодариха за 
страхотната организация и за богатите бизнес възмож-
ности, които създават изложенията шест в едно. Бизнес 
делегации от всички страни в Югоизточна Европа успяха 
да се запознаят с уникалните български продукти.

Целта на конкурса „Златен медал с диплом“ е да се по-
ощри и насърчи хранителният бизнес при производство-
то и предлагането на български храни с доказани и уникал-
ни качества.

На МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, 
САЛОН НА ВИНОТО, ИНТЕРФУД & ДРИНК и СИХРЕ 
тази есен участваха над 500 български и чуждестранни ком-
пании. Още по-силно беше колективното участие на фир-
ми от Италия и Унгария. За пръв път участва Департа-

ментът по земеделие към посолството на САЩ в София.
Международното събитие, посветено на вината, 

спиртните напитки и специализираните машини, отно-
во събра специалистите със селектирани и специално под-
бирани продукти от страната и света. 

Ценителите на виното се насладиха на българските 
традиции, дегустирайки вината, създадени от тради-
ционните сортове мерло, каберне совиньон, сира, мелник 
55, както и Шардоне, совиньон блан и мускат. 

Общо 38 фирми получиха признанието „Златен 
медал с диплом“ за качествени и оригинални 
пазарни продукти и адитиви, представени 
на най-големите в България изложения в 
хранително-вкусовата индустрия през тази 
година. Международните специализирани 
изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, 
БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД 
И ДРИНК се проведоха от 7 до 10 ноември 
в Интер Експо Център, София. 

Компаниите призьори грабнаха 88 златни медала за 
различни пазарни продукти, които впечатлиха 11-член-
ното жури на комисията. Председател на комисията бе-
ше директорът на Дирекция „Контрол на храните“ на 
Българската агенция по безопасност на храните д-р Лю-
бомир Кулински. Уникални месни, млечни, хлебни и слад-
карски продукти и отлични вина получиха високата 
оценка на професионалисти във всеки от секторите в 
хранително-вкусовата индустрия.

Награда за положените усилия
„Това е най-хубавият момент през годината. Защото на-

граждаваме огромните усилия на производителите на бъл-
гарските храни. Да се върнем в корените си и да не забра-
вяме, че имаме толкова добри продукти. Яжте ги с насла-
да, доверие и с усещането за гарантирано качество“, обяс-
ни по време на церемонията Мариана Кукушева, председа-
тел на Националния браншови съюз на хлебарите и сладка-

рите, член на комисията.
В изложение МЕСОМАНИЯ отличия получиха 11 месоп-

реработвателни предприятия, които представиха 29 мес-
ни продукта. Изложение СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО отличи 
осем млекопреработвателни предприятия, които пред-
ставиха 21 млечни продукта. От БУЛПЕК шест фирми по-
лучиха награди за 14 продукта. От изложение ИНТЕРФУД 
& ДРИНК девет фирми взеха награди за 17 свои продукта. 
В изложение САЛОН НА ВИНОТО четири фирми получиха 
приза „Златен медал с диплом“ за седем свои вина.

За първа година компаниите бяха удостоени с награди за 
серийно производство. В сектора на месото това е сери-
ята месни продукти „Fit Meat“, серия „На тепсия“ и серия 
„Via Natura“. В сферата на хляба това отличие получи серия 
„Живена“ за серия хляб с пълнозърнеста закваска с разноо-
бразие от различни семена като чиа, тиква, сусам, соя, слън-
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И талианският фермер е млад, за-
вършил училище или универси-

тет, живее и работи в Северна Ита-
лия и управлява ферма с култивирана 
площ от повече от 50 хектара. Това 
показва проучване на Nomisma, пред-
ставено на EIMA

В световен мащаб цифровите сис-
теми за селско стопанство са на 
стойност 3,5 млрд. евро, което е зна-
чително по-ниско в Европа (700 млн.
евро) и в Италия (100 млн.евро), къ-
дето „цифровизираната“ селскосто-
панска площ представлява само 1% 
от общата обработваема площ. И 
все пак група от нови предприемачи 
напредва, виждайки в селското сто-
панство отговорите на климатич-
ната промяна и демографската кри-
за. Като част от хилядолетието те 
са способни да революционизират то-
зи сектор, особено в северните райо-
ни на страната, да намалят пропаст-
та, която все още разделя Италия от 
Северна Европа. В тези нови редици 
на предприемачите се нареждат млади 
хора, предимно мъже, с университет-
ска степен или диплома в джобовете 
си, почти винаги начело на големи зе-
меделски стопанства с над 50 ха земе-
делска земя. Сред анкетираните 22% 
отговарят, че биха направили инвес-
тиция от 10 000 евро, за да увеличат 
технологичното оборудване на своя-
та компания.

Но на EIMA 2018 беше 
отбелязана и черната 

статистика: 
Над 9000 кражби на трактори в 

Италия през 2017 г.
Броят кражби на селскостопанска 

техника (който възлиза на 9114 през 
2017 г.) намалява, но стойността на 

откраднатите машини се увеличава. 
Пулия и Сицилия са регионите, кои-
то са най-силно засегнати от този фе-
номен, който според Асоциацията на 
търговците на дребно е причинен от 
престъпни организации, които прода-
ват машини, преди всичко в балкан-
ските и кавказките държави, където 
има големи площи земеделска земя.

Реални криминални организации 
стоят зад кражбите на селскостопан-
ска техника и EIMA и Unacma изразя-
ват тревогата си. Според Unacma е 
очевидно, че кражбите са почти ви-
наги на комисиона. Преобладаващо 
обект на кражба са нови или почти 
нови машини с висока мощност и сле-
дователно - с високи цени. Въпреки че 
броят на кражбите е намалял с око-
ло 30%, през последните пет години 
стойността на откраднатите сто-
ки се е увеличила и това причинява се-
риозни щети на стопанствата и ди-
лърите. Според Unacma след кражба-

та агротехниката е скривана на близ-
ки места, после изнасяна през граница 
за препродажба в обезопасени от про-
верка камиони.

За легитимните собственици е 
трудно да си възвърнат собстве-
ността върху машините. Едва някол-
ко ферми и дилъри са успели да ги вър-
нат в Италия благодарение на намеса-
та на Интерпол. Според Unacma, коя-
то представи най-новите данни на 
конференцията „Феноменът на краж-
бите на селскостопанска техника, 
свидетели и възможни решения“, коя-
то беше част от изложбата за селско-
стопански машини, престъпните ор-
ганизации се движат бързо в страна-
та и след като „заемат“ дадена тери-
тория, те се насочват към друга, къде-
то могат да извършват повече краж-
би.

Безопасност на полето: 
200 смъртни случая всяка 

година в Италия
Всяка година в Италия има 200 

смъртоносни инцидента сред ферме-
рите, много от които са причинени 
от преобръщане на трактора. Броят 
на тези трагични случаи може значи-
телно да бъде намален, като се разчи-
та не само на европейски и национал-
ни стимули за закупуване на селскосто-
панска техника от последно поколе-
ние, оборудвана с най-съвременни сис-
теми за безопасност, но и чрез инве-
стиране в обучение. Този проблем е в 
центъра на информационната кампа-
ния, осъществявана от FederUnacoma 
по време на EIMA.

В италианските ферми има над два 
милиона трактора. Въпреки това 
средната възраст на машините е мно-
го висока: около 30 години. В резултат 

НА EIMA 2018 

Само хитове при лидера

MERLO Group показа последните версии на 21 модела, от които 7 нови от 
фамилиите телескопични товарачи Turbofarmer, Multifarmer, Panoramic, както 
и двата класа „Tool carriers“ - трактори MC и Cingo верижни шасита. 

 НОВОСТ - TF65.9CS разширява серията Turbofarmer по направление на 
възобновяемите енергийни източници – биогаз, биоетанол, и там, където ди-
намиката се съчетава с по- висок капацитет и работен обсег. Работните пара-
метри са впечатляващи, а реакцията на машината е ненадмината. Очаква се 
производството да започне до една година. 

 НОВОСТ – Multifarmer MF34.9 CS 
След специалната награда на „British Ploughing Championships” в Austrey 

за MF40.9CS-170 през октомври т.г. MERLO представи по- малкия MF34.9CS, 
съчетаващ 140 к.с., агро-трактор с 3400 кг/9 м телескопичен товарач. Пред-
назначен е за целодневна работа във всички дейности в малки стопанства и 
ферми.

 НОВОСТ – Panoramic 120.10HM и 72.10HM 
Новостите в най-тежката серия HM са двигателите, новият дизайн на ка-

бините, външните елементи и системи, без рязко разделяне на моделите на 
„строителни“ и „агро“. Това е и същината на модулната концепция на техноло-
гичния лидер в бранша.

MERLO показа специфичен комплекс от технологии в раздела ЕIMA MIA - 
Мултифункционалност в Агро сектора, фокусирала огромен интерес на ев-
рофермерите. 

Уникалната MERLO платформа MERLOMOBILITY 4.0 беше представена в 
раздела ЕIMA DIGITAL. Това е комплекс от средства за достъп до „Industry 4.0 
Budget Law“, които в частност позволяват до 2,5 пъти по-бърза възвращае-
мост на инвестицията в оборудваната с Merlomobility 4.0 машина. 

EIMA 2018

Младите доминират италианското 
селско стопанство 

на това машините имат голямо по-
требление на гориво и негативно въз-
действие върху околната среда, както 
и остарели системи за сигурност. Въз-
растта на автомобилния парк е воде-
щата причина за броя на трудовите 
злополуки с фатален край. Тази траге-
дия може да бъде избегната или значи-
телно намалена не само чрез използва-
не на европейските и националните 
стимули за закупуване на последно по-
коление машини, но и чрез мобилизи-
ране на действия за повишаване на ос-
ведомеността и обучение на работ-
ниците в сектора. Президентът на 
FederUnacoma Алесандро Малаволти е 
убеден в това и при представянето на 
„Проекта за безопасност“ заяви: „Ние 
трябва да работим заедно за повиша-
ване на културата на безопасност, ка-
за Малаволти. Всички заедно трябва 
да обучим операторите, така че все-
ки от тях, когато се качи на тракто-
ра, да проверява дали всички устрой-
ства, свързани с безопасността, ра-
ботят перфектно.“ Драматично ви-
сокият брой злополуки оказват влия-
ние върху вноса на машини от страни, 
особено тези от Югоизточна Азия, 
които не отговарят на европейските 
и националните стандарти за безопас-
ност. Днес повече от всякога е необ-
ходимо модернизирането на автомо-
билния парк (само 11% от трактори-
те в италианските полета са на въз-
раст под 10 години). Необходимост-
та от селскостопанска техника се уве-
личава с растежа на селското стопан-
ство. Но през 2018 г. ще има само 19 
000 новорегистрирани трактора, до-
като пазарът за закупуване и продаж-
ба на употребявани машини със средна 
възраст двадесет години ще достигне 
37 000. За занижената безопасност ви-
на има и значителното забавяне при 
издаването на наредбите за прилагане 
на министерската разпоредба, която 
през 2015 г. ратифицира задължението 
за сервиз на машините. Тези разпореж-
дания следва да се издават от Минис-
терството на транспорта в консул-
тация с Министерството на земеде-
лието. 
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Хедер за житни култури – CASE IH 2030 (20 ft.) и
Хедер за слънчоглед – 6 редов, Металагро
Задна навесна система • Напълно сервизно 
обслужен • 4 бр. нови вериги 32 инча • Нови 
колесарки • Нови тампони на окачването • 
Седалка на въздух • Климатроник • Подготовка 
за GPS
Година на производство: 1998 г.
Предни гуми размер: 30,5L-32 Годност 80% 
Задни гуми размер: 495/70R24 Годност 60%
Мощност на двигателя 285 к.с.
Брой цилиндри 6
Обем бункер  
(за комбайни) 8,5 куб.м.
Тип технология (за комбайни) Ротор
Количка за хедерите НЕ
Навигация НЕ

Модел AF 9120 
Сериен номер YBG211701
Година на производство 2011 г.
Моточасове 5720 м.ч.
Предни гуми - Размер 900/60 R32 Годност 80%
Задни гуми - Размер 600/65 R28 Годност 80%
Мощност на двигателя 520 к.с.
Обем / л 12,9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид Хидростатична
Брой скорости 4 скорости
Обем резервоар / л 1000 л
Обем бункер (за комбайни) 12 300 л
Тип технология (за комбайни) Роторен
Разтоварващ шнек (за комбайни) ДА
Житен хедер CASE IH,  
модел 2030 – 30 ft. (9.15 m.) 
Количка за хедерите ДА
Климатик / Климатроник ДА
Допълнително оборудване  
в кабината Монитор AFS 700 Pro 

Модел AF 9120 
Сериен номер YBG211701
Година на производство 2011 г.
Моточасове 5720 м.ч.
Предни гуми - Размер 900/60 R32 Годност 80%
Задни гуми - Размер 600/65 R28 Годност 80%
Мощност на двигателя 520 к.с.
Обем / л 12,9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид Хидростатична
Брой скорости 4 скорости
Обем резервоар / л 1000 л
Обем бункер (за комбайни) 12 300 л
Тип технология (за комбайни) Роторен
Разтоварващ шнек (за комбайни) ДА
Житен хедер CASE IH,  
модел 2030 – 30 ft. (9.15 m.) 
Количка за хедерите ДА
Климатик / Климатроник ДА
Допълнително оборудване  
в кабината Монитор AFS 700 Pro 

Към машината има дискова секция с размери 
на дисковете 480 мм 
Сеялката е закупена нова от представителя  
на TUME в България 2012 г.
Работна широчина: 4,0 м
Транспортна широчина: 4,0 м
Брой дискове: 24
Ел. контрол
Обем на бункера: 4 000 л
Общо тегло: 4 900 кг
Минимална мощност на трактора: 140 к.с.
(без култиватор)
Обработена площ с машината около 15 000 дка
Производител TUME 

Година на производство 2014 г.
Хектари 2 500 хектара
Хидравлично изнасящо се дъно 57 см
• Комплект ножове за рапица
• Комплект подбирачи 

Година на производство – 2009 г.
Тип - прикачна
Работна ширина 6 м
Бункер 3000 кг, Подходяща за ечемик и пшеница
Предна дискова секция
Валяк за оформяне на сеитбено легло в задната част
Изсяващи апарати – тип единичен диск
Притъпкващи колела

Два реда дискове с диаметър 610 мм
Работна ширина: 6,15 м
Транспортна ширина: 3 м
Стоманен валяк SteelRunner Ø 600 мм
Гуми: 520/50-17
Година на производство: 2013 г.

Година на производство: 2007
алуминиеви щанги с работен захват 28 метра
Резервоар 5000 литра + резервоар за чиста вода
• Манометър за налягането
• Гуми 20,8 R38

Година на производство 2012 г. 
• Торовнасяне 
• Компютър 
• Маркири

• Компютър
• Варио камера

Трактора е преминал техническо обслужване 
• основен ремонт на двигател с оригинални 
резервни части, ремонтиран в оторизиран 
сервиз, отличен, готов за работа • климатроник 
• седалка на въздух • подготовка за AF • тежести 
на задни колела и предни тежести
Година на производство 2012 г.
Моточасове 4747 м.ч.
Предни гуми
Размер Michelin 600/70R30 Годност50%
Задни гуми
Размер Michelin 710/70R42 Годност50%
Мощност на двигателя / к.с.
340 к.с. номинална – 389 к.с. максимална
Обем / л 8,7 литра
Брой цилиндри 6 цилиндъра TIER 4A
Скоростна кутия – вид Full PowerShift
Брой скорости 18х4
Двойки хидравлични изводи 4 двойки
Изводи допълнителна хидравлика за хидромотор
ISOBUS Ready
Заден ВОМ / Обороти Да / 1000 оборота

Зърнокомбайн  
CASE IH 2388 (с 2 хедера)

Зърнокомбайн CASE IH  
Axial Flow 9120 с хедер

Зърнокомбайн Massey 
Ferguson модел 9380 с хедер

Сеялка за слята повърхност – 
TUME NOVA COMBI 4000

Хедер за слята повърхност – 
CASE IH 3050 – 9,15 метра

Сеялка за слята повърхност 
RABE модел Меgaseed 6002 K2

Дисков култиватор  
Vaderstad Carrier XL925

Прикачна пръскачка  
Blanchard Grand Large

Сеялка  
MONOSEM NG plus – 6R

Ролонна сламопреса  
Gallignani GA V9

Трактор CASE IH Magnum 340  
(след основен ремонт)

Трактор CASE IH  
Magnum 335

65 000 € (без ДДС) 94 500 € (без ДДС) 236 250 € (без ДДС) 28 250 € (без ДДС)

17 000 € (без ДДС) 14 828 € (без ДДС) 65 000 € (без ДДС) 12 800 € (без ДДС) 13 800 € (без ДДС) 9 200 € (без ДДС)

98 000 € (без ДДС)65 000 € (без ДДС)

ОТЛИЧНО  
 

ЗА ВАС!

СЕРВИЗИРАНИ МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА С ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО ОТ РИМЕКС СЕРВИЗИРАНИ МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА С ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО ОТ РИМЕКС

ПРЕДСЕЗОННА ОФЕРТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛИЗИНГ

OCCASION 

СЕРВИЗИРАНИ МАШ
ИН

И

ВТОРА УПОТРЕБА

КАЧЕСТВО  ГАРАНЦИЯот РИМЕКС

0879999990 
WWW.RIMEX.BG

Година на производство 2008 г.
Моточасове/Хектари 5150
Предни гуми
Размер 600/70R30 Годност 30 %
Задни гуми
Размер 710/70R42 Годност 40%
Мощност на двигателя / к.с. 335 к.с.
Обем / л 9 л
Брой цилиндри 6
Скоростна кутия – вид PST
Брой скорости 18
Двойки хидравлични изводи 4
ISOBUS НЕ
Заден ВОМ / Обороти ДА / 1000
Преден навес НЕ
Преден ВОМ НЕ
Тежести / Брой / Килограми 12x45kg + носач със 
средно тяло с теглително ухо
Климатик / Климатроник Климатроник
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сме българска фирма производител с голям опит, която ни 
е партньор. Гъвкавият резервоар е безплатен за фермера, 
той е нашият подарък за него, когато започне да работи с 
течен тор на Агрополихим.

Ако фермерите поставят гъвкавия резервоар на откри-
то близо до полята с продукция, няма ли да се наложи да го 
сменят често заради влиянието на природата?

Не, фирмата производител дава десетгодишна гаранция 
срещу влиянието на ултравиолетовите лъчи. Той е съобра-
зен и за промените в температурите. Така че дали ще го 
грее, дали ще го вали, дали ще духа вятър – резервоарът ще 
си стои на мястото и няма да се повреди. Имаме красиви 
снимки, където той е затрупан със сняг.

Веднага ли стигнахте до решението с гъвкавите кон-
тейнери?

Не, минахме през етапите на пробите и грешките. За-
почнахме с пластмасови контейнери с метален обков и с 
обем 1000 литра – това са така наречените IBC контей-
нери. Те са по-лесни за транспорт с малки камиони. Надежд-
ни са. Но имат много по-къс живот. А и товаро-разтовар-
ните дейности оскъпяват крайния продукт. После преми-
нахме на съдове с вместимост 5000 литра. Те са отново 
пластмасови контейнери, но не толкова специализирани за 
течен тор, но с малко по-дебели стени, малко по-къси, но 
по-високи, за да не се раздува самата цистерна. Това се ока-
за малко по-добро решение от IBC контейнерите. Закарва-
ме ги пълни на фермерите, те ги разтоварват и след това 
има само допълване. Но те също се оказаха нетрайни. Ако 
са в закрити помещения – да, могат да се ползват 3-4 годи-
ни. Но повечето земеделци, пестейки площ, ги оставят под 
навес или директно на слънце, което бързо ги амортизира.

С какво доставяте течния тор до контейнера на фер-
мера?

Имаме автоцистерни, които возят на място. Течният 
тор не изисква допълнителни разрешителни, за да бъде пре-
возван или съхраняван. Да, после трудно се намира обратен 
товар, но транспортният разход е относително малък 
спрямо големия обем на контейнерите.

Имате ли вече клиенти в цялата страна?
Пазарът на течни торове на Агрополихим е не само в 

България, но и в Румъния. Имаме продажби дори в Север-
на Румъния. Така че ефективният ни бизнес покрива доста 
голям периметър територия с отстояния, да кажем, до-
ри 600 - 700 километра от нас. А ако се използват морски 
транспортни средства – баржи, кораби, може да бъде до-
ставен течен тор и на още по-големи разстояния. В Румъ-
ния доставяме също и гранулирани торове. Това е добър за 
нас пазар, защото имат по-едро земеделие и по-голямо по-
требление на торове. Румънските ни клиенти са много от-
ворени към иновациите в земеделските технологии, но са 
традиционалисти спрямо технологиите на торене. Но и 
те се развиват.

Нашите фермери не бяха ли и те скептични в началото?
Разбира се, нормално е. Бих се изразил, че базовият скеп-

тицизъм и на българските, и на румънските фермери е една-
къв. Когато пуснахме нов течен тор в България, продадо-
хме веднага 1000 тона, а в Румъния – 3000 тона. Но и техни-
ят пазар е поне 3 пъти по-голям от нашия. Така че старто-
вият скептицизъм е еднакъв. После обаче българските фер-
мери по-бързо оцениха предимствата на течното торене.

Какъв е пазарният дял на течните торове в България?
Да погледнем нещата в развитие. В сравнение с предиш-

ните 3 години пазарният дял на течните торове, потреб-
лението у нас, нарасна доста. Що се отнася до пазарния дял 
на Агрополихим АД в течните торове, ние вече сме към 40 
процента. Това стимулира работата на екипа ни, за да съз-
даваме нови течни торове и да усъвършенстваме предла-
гането. Заводът работи от 44 години и течните торове 
са сравнително нови за нас. Така че моето мнение е, че бър-
зо развихме това направление от бизнеса си. Имайте пред-
вид, че продължаваме да увеличаваме и производството на 
гранулирани торове. Все още земеделците в страната при 
торенето използват 60 - 70 процента конвенционални то-
рове.

Каква е оценката ви за бизнес годината 2018?
Моето лично мнение е, че екипът на Агрополихим АД 

ще изпрати 2018 г. с добри резултати. Нека уточня какво 
имам предвид. Клиентите ни – българските фермери, имаха 
много трудна година заради климатичните условия. Но по 
отношение на продажбите ние успяхме да запазим нивата 
от 2017 г. и на течните и на гранулираните торове. Мно-
го ми се искаше да постигнем повишение на потреблението 
на течен тор, но това не се случи. Разбирам обаче, че няма-
ше как да се случи в година като тази. При един свит пазар 
резултатите ни са добри. И са основа за развитие на биз-
неса ни през 2019 г.

 Разговора води Михаил Ванчев

от стр. 15  

България отесня за нашите течни торове
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Париж Норд Вилпент Франция

СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА И ЖИВОТНОВЪДСТВО

ФЕВРУАРИ

За контакти: Bertrand Gardair
tradingconsultbg@yahoo.fr

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tel.: +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax: +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail: sima@comexposium.com

като използвате този код:  
PROMOAGROB

ПОРЪЧАЙТЕ ВАШИЯ БЕЗПЛАТЕН 
БАДЖ ТУК: simaonline.com Посрещане: Международният Клуб на входа на Палата 6 Ви очаква, 

възможност за посрещане на вашия език, както и персонализирана 
визита на изложението
Обмен: безплатни технически визити на стопанства в района на Париж
Бизнес: Лични срещи с изложители

УСЛУГИ ПО ПОРЪЧКА НА ВАШЕ 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Последвайте ни #SIMA

TOGETHER WE GROW THE WORLD

З емеделските производители 
вече имат своя доверен парт-

ньор, когато се нуждаят от фи-
нансиране. „Агрион Финанс“ разра-
боти финансови продукти, които 
задоволяват изцяло нуждите, как-
то на големи фермери, така и на 
средни и малки стопани. Специа-
лизираното кредитно дружество, 
което е част от лидера в управле-
нието на земеделски активи „Аг-
рион“, предлага на българския па-
зар кредит за оборотни средства, 
универсално ипотечно кредитира-
не и лизинг на земя. Всичките фи-
нансови продукти използват като 
обезпечение земеделска земя, а про-
цедурата за кандидатстване е мак-

симално опростена, при значител-
но съкратени срокове.

Компанията не събира такси за 
кандидатстване и разглеждане на 
документи, не се изискват допъл-
нителни застраховки в полза на 
кредитодателя, няма и изисква-
не за поръчители или съдлъжници. 
Дружеството няма ограничения за 
сектора, в който работи земедел-
ският производител. 

Кредитните продукти на „Аг-
рион Финанс“ са предпочитани от 
средните и по-малки фермери, кои-
то нямат необходимите допълни-
телни активи, дълга кредитна ис-
тория или достатъчно субсидии, 
за да финансират сами дейност-

та си. Компанията може да пред-
ложи универсален ипотечен кре-
дит или кредит за оборотни сред-
ства, в зависимост от специфич-
ните нужди на земеделския произ-
водител. 

„Агрион Финанс“ е единстве-
ната компания в бранша, която 
предлага до 100% финансиране на 
сделката при лизинг на земеделска 
земя. Оценката за имота се прави 
от експертите на дружеството 
и е абсолютно безплатна за земе-
делските производители. Ако тя 
съвпада с цената на парцела, ферме-
рът не дължи първоначална вноска, 
а директно започва да погасява ли-
зингови вноски. 

„Агрион Финанс“- изгодни финансови 
решения за малки и големи фермери

C95  M70  Y25  K8
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