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национално месечно списание за лидерите в българското земеделие

Кой ще спре 
агромигрантите в ЕС?

Унгария, Словакия, Естония, Дания и Холандия са 
примери за страни - членки на ЕС, които успешно са 
осъвременили селскостопанските си сектори чрез 
предоставянето на консултантски услуги, пътища, за-
щитени права за собственост и достъп до образова-
ние и здравни услуги в селските райони. Други като 
България, Португалия, Румъния, Словения и Гърция 
все още има какво да направят, за да намалят бед-
ността и да осигурят работа в селското стопанство с 
добро заплащане. В Дания, Холандия и Швеция сред-
ното заплащане на час е 15 евро, а в България, Гър-
ция, Латвия, Литва, Полша и Румъния – 3 евро на час и 
дори и по-малко. В резултат земеделските работници 
мигрират, често само за сезона, от районите с ниско 
заплащане към местата с високо заплащане. Румън-
ските работници например работят в Италия, българ-
ските – в Португалия и Англия, а португалците отиват 
във Франция. Освен това временно за по три месеца 
в ЕС влизат и работници от страни, които не са членки 
на общността.

 Половината от страните - членки на ЕС, са се въз-
ползвали от финансирането чрез Общата селско-
стопанска политика за значително намаляване на 
бедността и за създаване на по-високи доходи от зе-
меделие, докато други държави изостават, сочи най-
новото изследване на Световната банка.

Докладът, озаглавен „Осмисляне на ОСП“, разглеж-
да въпроса как новите инвестиции и услуги в сел-
ското стопанство, подкрепени от знаковата обща 
селскостопанска политика на ЕС, могат да намалят 
бедността и да преобразуват селското стопанство в 
сектор, който може да осигури по-добре платени ра-
ботни места за тези, които обработват земята.

Каква е причината за неравенството и защо па-
дат доходите на земеделските работници? Световна-
та банка извежда 5 фактора за обедняването. Вижте в 
броя защо все повече българи мигрират и ако се се-
щате за други причини и как да спре агромиграцията, 
пишете ни.  
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Срещате трудности при осъществяването на идея-
та си за напояване на част от вашите масиви?

- Голяма е бюрокрацията. Въпреки че се заговори за облек-
чаване на административната тежест, това все още не е 
факт. Липсва ясен регламент за използването на естестве-
ните водоизточници. Разрешението за водоползване е едно, 
там регламентът е ясен. Но изграждането на съоръжения, 
за да се употреби водата, е много сериозен проблем. За мон-
тирането им по бреговете на реките е нужно съгласуване 
с Министерството на земеделието, защото то е принци-
пал на земята около тях. Не е ясна обаче процедурата, по 
която трябва да бъде направено. Ако решим да изградим 
помпена станция на брега, не е ясно кой ще учреди право на 
строеж. Ако пък земите попадат в „Натура 2000“, става 
значително по-сложно. Тоест, за да получа всички докумен-
ти за напояване, трябва да отделя много време за различ-
ните институции, които е необходимо да обиколя. И ако 
пропусна примерно да взема разрешение от Басейнова ди-
рекция, ще имам проблеми със закона. Един от най-големите 
проблеми е комасацията на земята. Никой не желае да инвес-
тира много пари в нещо, което поради липса на трайни до-
говори за ползването на нивите може да не е твое след 1-2 
години. По-различна щеше да е ситуацията, ако бяха запазе-
ни мелиоративните съоръжения в Софийското поле. Изгра-
дената навремето система е била наистина уникална. Не е 
имала еквивалент в световен мащаб - четири язовира, от-
воднителни и напоителни канали. Но след 1989 г. всичко е 
разграбено и унищожено, окрадени са щранговете, опразне-
ни са шахтите. Всичко е затлачено и нефункционално, тъй 
като каналите са пълни с боклуци. В тях хората изхвърлят 
битовите си отпадъци. Такива снимки имам на тези неза-

конни сметища, че свят може да ти се завие, като ги гле-
даш. За да поливаме, ние трябва непременно да имаме тех-
ника. При това може да използваме водата от малки реки 
и притоците им, но за това са нужни куп разрешения. Ако 
решим да го направим в разрез със закона, трябва да прите-
жаваме поливна система от типа „макари“. По-лесно е, са-
мо ги закачаш на трактора и изчезваш. Чисто администра-
тивно е необходимо да бъде облекчена процедурата. Напри-
мер в Гърция всички земеделци поливат, като плащат вода-
та на държавата. Но дават сравнително скромна сума за 
ползите, които получават. Даже най-малките производи-
тели може да си го позволят, при нас правилата на играта 
са неясни, а на места просто липсват. 

На пазара все пак се предлага напоителна техника, 
това не е ли решение?

- Земята, която ние работим, е около София и в облас-
тта. Налице са чисто инфраструктурни проблеми, маси-
вите не са изчислени за напоителна техника. В много от 
нивите има електрически стълбове, през други минават да-
лекопроводи, тоест една фрегата няма как да ги заобиколи. 
На практика изглежда неприложима за нашите условия. Ог-
ромна трудност е придвижването на селскостопанската 
техника. Освен това огромните фрегати, използвани за на-
появане, няма как да влачиш по улиците и шосетата. Ако 
използваш система от този тип, ти трябва и денонощна 
охрана. В противен случай започват да изчезват части от 
машините - тръби, гуми, всичко, което може да се свали. В 
момента отделни колеги използват системи за капково на-
появане, кръгово въртящи се дъждовални системи, гъвка-
ви поливни тръбопроводи за гравитачно напояване, но то-
ва са собствени инвестиции без никаква помощ от държа-

вата. А по-широкото им приложение ще доведе до над 30 
процента икономии на вода, изчисленията са на специали-
сти. При зърнените култури висок ефект от напояването 
се получава например при царевицата. 

Ще опитате ли да напоявате царевицата?
- Отдавна обмисляме такъв вариант, защото в послед-

но време се наблюдават промени в климата у нас. Тенденци-
ята е към затопляне, съпроводена с намаляване на валежи-
те, особено през лятото. Измененията влияят негативно 
на развитието на земеделските култури. Затова напояване-
то е толкова важно. 

Консултирахме се със специалистите от 
 „Римекс Технолоджийс“. Компанията предлага 

напоителните системи Т-L, които са най-
добрите на пазара. Всяко звено от тях се движи 

постоянно, което намалява износването 
на всички задвижващи компоненти.


В същото време елиминира загубата на мощност от спи-

ране и задвижване отново. Това е особено важно за тези с 
ниско налягане, където равномерното разпределяне на вода-
та е от голямо значение при торене и пръскане с препара-
ти за растителна защита. Шансовете звеното да се заба-
ви са сведени до минимум. Не се губи мощност при T-L ма-
шините, защото необходимата за задвижването на помпа-
та се променя в зависимост от желаното време за завърта-
не на пивота. Всички напоителни системи T-L използват 
хидравличната течност Hydroclear™, която е екологична, 
с добавка, специално разработена, за да осигури отлична за-
щита от износване. Със съвременната земеделска техника 
от последно поколение, предлагана на нашия пазар от „Ри-
мекс Технолоджийс“, се постига много на полето. Прикач-
ният инвентар, тракторите, комбайните на реномирани 
марки отговарят на всички наши изисквания. Осигуряват 
ни нужното качество и икономии – на време, пари, труд. 
От огромно значение е, че се отличават с висока произво-
дителност и са много ефективни. Нашето сътрудничест-

во с „Римекс Технолоджийс“ е от години и се е доказало като 
необходимо и абсолютно задължително. На компанията ви-
наги може да се разчита.

Но да се върнем все пак на земеделските дейности. 
Как върви пролетната кампания?

- Малко е трудна засега. Март не беше особено благоскло-
нен към стопаните. Не успяхме да влезем в полето заради 
огромната влажност на почвата. Но съм убеден, че ще на-
ваксаме, щом времето ни позволи. Все пак нашият екип е 
много сериозен и е подготвен за подобно предизвикател-
ство. Хората ни са от сой, машините ни са качествени, 
ще успеем. Ще се справям с трудните климатични условия 
заради непрекъснатите инвестиции в нова земеделска тех-
ника. Тя дава големи възможности за работа и при по-лошо 
време. Фирмата ни е ориентирана към производството на 
пролетни култури. Реално при суха година сме в риск, зато-
ва решихме една четвърт от земята да я оставим за есен-
ници. Така поне имаме малка гаранция за добив. През есен-
та засяхме около 10 хиляди декара пшеница и посевите за-
сега се развиват успешно. През септември ще опитаме от-
ново с рапица. За цялата реколта има пазар и може да пред-
лагаме продукцията навсякъде. Няма ограничения, граници-
те са отворени. Когато намерим ниша, я използваме. Поня-
кога възвращаемостта е несигурна, защото борсовите це-
ни регулират пазара, но ние сами сме решили да се занимава-
ме със земеделие. По-интересното е, че дори държавата го е 
признала за втория най-ценен бизнес, а на никого от управ-
ниците не му пука и всички процедури са максимално слож-
ни. Произвеждаме храната, а ни гледат като извънземни. Зе-
меделците у нас отдавна чакаме ред в законодателството 
за земеделските земи. На практика обаче има промени, по-
сле корекции с нови изменения. Какво да кажем за кодекса за 
земята, който ще ни позволи да планираме дългосрочно ин-
вестиции? Сега очакванията са да заработи през втората 
половина на 2018 г. Лично аз си мисля, че той изобщо не е на 
дневен ред. Трудно се работи, когато, вместо да ти пома-
гат, ти пречат и спъват отвсякъде. Все още упорстваме и 
вярваме, че това е пътят. Не се отказваме и знаем, че има 
нужда от такива като нас. 

  Янка Апостолова

Напояването - Мисия възможна? 
Темата обсъждаме с еврофермера Любомир Димитров, който е убеден, че държавата 

трябва да намали бюрократичните спънки и да облекчи процедурите

Напояването се превръща в огромен проблем 
на този етап. Общо взето, то е омагьосан 
кръг, от който е трудно да се излезе, смята 
Любомир Димитров, мениджър в семейната 
агрофирма „София Кампо“ ООД. Дружеството 
стопанисва малко над 50 хиляди декара 
земя около столицата и в областта. 
Произвеждат основно пролетници. 
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На всеки седем години европейските лидери имат въз-
можността да изберат каква обща Европа искат и да ре-
шат единодушно как да финансират общите си амби-

ции за нейното бъдеще. Стартът на новия цикъл на активни 
дискусии за бюджета на ЕС след 2020 г. съвпадна с българско-
то председателство на Съвета на ЕС. На проведената на 9 март 
в София дискусия на високо равнище за следващата многого-
дишна финансова рамка на ЕС стана ясно, че сегашните лиде-
ри в общността не искат Европа, ограничена само до общия 
пазар и която не се нуждае от много програми за финанси-
ране. Те искат Европа, която е избрала да прави повече с об-
щи усилия и която има нужда от ресурси в съответствие с та-
зи по-сериозна амбиция да се финансира повече с по-малко 
заради излизането на Великобритания от ЕС в края на 2019 г.

Дебатите ще продължат до май, когато се очаква Европей-
ската комисия да направи официално предложение за мно-
гогодишната финансова рамка (МФР) през следващия про-
грамен период 2020 – 2026 г. Процедурата предвижда след 
предложението на еврокомисията Съветът на ЕС (лидерите на 
ЕС) да приеме регламента за МФР с единодушие. След това съ-
ветът дава насоки за преговорите на Европейската комисия с 
Европейския парламент, който утвърждава бюджета на ЕС.

Преди два месеца в своята реч за състоянието на съюза 
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 
призова за една по-добра Европа, която закриля, защитава и 
дава повече права на своите граждани. Препоръката е в съот-
ветствие с Римската декларация 2017, в която лидерите на ЕС 
поеха ангажимент да работят за: Защитена и сигурна Европа; 
Проспериращ и устойчив Европейски съюз; Социална Евро-
па; Една по-силна на световната сцена Европа, със съответно-
то финансиране и бюджетно покритие на тези основни поли-
тики.

Увеличаване на вноските или 
ограничаване на еврофинансирането

Главният въпрос, който най-често се обсъжда както на дву-
странни срещни, така и на многостранни форуми от начало-
то на годината и който не бе подминат и в София, е дали да 
се увеличат вноските от страните членки заради Brexit, или да 
се намалят програмите за подпомагане от ЕС. След излизане-
то на Великобритания от ЕС общият бюджет ще бъде намален 
с около 10 млрд. евро на година, колкото е годишната вноска 
на Обединеното кралство, която се равнява на 1,2 процента 
от брутния вътрешен продукт на Великобритания.

Привържениците на втория вариант са предимно големите 
икономики и старите страни членки Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Австрия, Холандия, докато новите страни член-
ки, сред които и България, са за увеличаване на вноската, но 
при условие че кохезионните фондове останат. Това стана яс-
но от думите на министъра на финансите Владислав Горанов 
по време на дискусията в София. За 2017 г. вноската на страна-

та ни е била 888,2 млн. лв., или 0,32% от общия бюджет на ЕС. 
Вноската се определя като процент от БВП, който расте. Уве-
личение с 10% например означава, че страната ни ще трябва 
да отделя малко над 1 млрд. лв. годишно за ЕС. 

На форума в София европейският комисар за бюджета Гюн-
тер Йотингер представи предварителните планове на Евро-
пейската комисия, които всъщност са трети вариант за изли-
зане от ситуацията след Brexit. Той предвижда увеличение на 
вноските от страните членки и намаляване на всички евро-
пейски фондове. Според Йотингер европейската хазна тряб-
ва да нарасне от 1% от БВП на европейската икономика, кол-
кото е сега, до 1,1 - 1,2 на сто. В момента европейският бюджет 
е малко над 155 млрд. евро годишно, или 1 087 млрд. евро за 
седем години (виж Таблицата как се разпределя бюджетът на 
ЕС). В същото време Европейската комисия може да напра-
ви икономии само за около 6-7 млрд. евро всяка година чрез 
оряз ване на съществуващите европейски фондове, чрез кои-
то се финансират сегашните 60 програми на ЕС. 

Това означава, че част от тях ще бъдат обединени, други 
трансформирани и преименувани за по-добра видимост сред 
европейските граждани. Кой фонд с по колко ще бъде нама-
лен ще стане ясно през май, когато Европейската комисия ще 
представи плановете си за финансирането до 2027 г., подчер-
та еврокомисар Гюнтер Йотингер.

Европейската комисия се готви да предложи и два нови да-
нъка, които да се отчисляват към общия вместо към нацио-
налните бюджети. Първият ще бъде свързан с таксите, които 
замърсителите на въздуха плащат за правото си да цапат, вто-
рият ще бъде налог върху пластмасите.

ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.BG

Какво бъдеще за Европа ще осигури 
бюджетът на ЕС след 2020 г.

Как ще се разпределят парите за земеделие 
и рибарство

Броени дни преди мартенската дискусия в НДК Европей-
ската комисия разпространи идеен проект с политиките на ЕС 
през следващия програмен период. В него съществено внима-
ние е отделено на финансирането на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) и колко амбициозна да е тя.

В момента ОСП използва около 400 млрд. евро за финанси-
рането на пазарни мерки, директни плащания на фермери и 
програми за селско развитие с цел насърчаването на устойчи-
вото земеделие и жизнеспособните селски икономики. Преки-
те плащания представляват около 70% от тази сума. Днес 80% 
от преките плащания стигат до 20% от фермерите. Промените 
в преките плащания могат да предоставят възможност да се съ-
средоточат плащанията върху очаквани резултати, като напри-
мер устойчивата земеделска продукция в по-малко доходонос-
ните или планински региони, да се акцентира върху малките и 
средните ферми, да се инвестира в устойчивите и ефективно 
използващи ресурси производствени системи и в по-добра-
та координация на мерките за селско развитие. Начините да се 
намалят разликите в селскостопанската подкрепа за отделните 
държави членки също се обсъждат, посочват от Европейската 
комисия.

Еврокомисарите предлагат три сценария за 
финансиране на ОСП

Първият. Поддържане на сегашните нива на разходите, кое-
то би позволило (при по-добре насочена подкрепа) нараства-
ща помощ най-вече за малките и средните ферми с положите-
лен домино ефект за селските области. Общи разходи за седем 
години: около 400 милиарда евро, или 37% от бюджета на ЕС.

Вторият. Намаляване на подкрепата с 30%. При този сцена-
рий средният приход за ферма може да падне с повече от 10% 
в редица държави членки, като се усещат по-осезаеми загуби 
в определени сектори. Такова намаление би представлявало 
около 120 млрд. Евро, или 11% от бюджета на ЕС.

Третият. Намаляване на подкрепата с 15%. При този сцена-
рий намаляването на средните приходи за ферма може да е по-

ограничено, но все още би оказало осезаемо влияние върху 
някои сектори.Такова намаление би представлявало 60 млрд. 
евро, или 5,5% от бюджета на ЕС.

Министрите на земеделието приеха общата 
визия на ОСП

Под председателството на българския министър на земе-
делието, храните и горите Румен Порожанов Съветът на мини-
стрите на земеделието на ЕС прие на 20 март заключения на 
председателството за Общата селскостопанска политика (ОСП) 
след 2020 г., на базата на която трябва да се определи и финан-
сирането, респективно бюджетът на ЕС, за следващия програ-
мен период. 

„Заключенията съдържат визия за основните елементи на 
бъдещата ОСП, която споделя мнозинството от държавите 
членки. Ето защо бих искал да благодаря на всички мои колеги 
в Съвета и техните екипи за духа на съгласие, за консенсусно-
то настроение и за цялата упорита работа и доброто сътрудни-
чество през последните месеци“, заяви министър Румен Поро-
жанов.

Приетите заключения призовават за увеличаване на доба-
вената стойност на ОСП, държавите членки да бъдат оправо-
мощени да вземат решения, отговарящи на местните нужди и 
специфики, да се засили устойчивостта на селскостопанския 
сектор, да се насърчава приносът на ОСП към екологичните це-
ли и да се подобри качеството на живот в селските райони. 

Заключенията ще послужат на комисията при подготовката 
на предстоящото законодателно предложение за Общата сел-
скостопанска политика. Те идват след три месеца на интензив-
ни преговори между държавите членки. 

От пресцентъра на МЗХГ припомнят, че задълбочената дис-
кусия за следващата ОСП започна под естонското председател-
ство на съвета. През януари по време на българското предсе-
дателство министрите обсъдиха добавената стойност на ОСП, 
основните цели на ЕС, които трябва да бъдат запазени, и под-
ходящото ниво на субсидиарност. През февруари те бяха насо-
чени към директните плащания, към действията в областта на 
околната среда и климата и към развитието на селските райони.

  Боряна Семкова 
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Как се разпределя сега Бюджетът на ЕС

Общата бюджетна рамка на ЕС за периода 2014-2020 е 1087 млрд. евро



11 2018 АПРИЛ  |



 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

  АТРАКТИВНИ ЦЕНИ

 ПЕРФЕКТНО КАЧЕСТВО
www.agrimir.com

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

   RIMEX TEHNOLOGIES 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:

> Почвообработващи машини-и  плугове, 
култиватори, фрези, дискови брани, 
валяци, продълбочители

> Сеялки за слети и редови култури
> 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.

Грижите за дивеча, полагани от държавните 
предприятия и техните ловни стопанства, 

спомагат България да  възвърне авторитета си на 
предпочитана ловна дестинация в Европа и света.


това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и го-
рите Атанас Добрев при откриването на 24-то издание на 
Международната изложба „Природа, лов, риболов“ в Плов-
див.

Той посочи, че през 2017 г. приходите по линия на орга-
низирания ловен туризъм възлизат на над 6,5 млн. лв., кое-
то е с над 1,5 млн. повече от предходната година. Ловували 
са близо 5500 ловци, от които около 1500 са чуждестранни 
гости с интерес към традиционно атрактивния трофеен 
отстрел, който предлага страната ни. Много успешна бе-
ше 2017 при отстрела на трофеен благороден елен, като са 
завоювани 53 златни медали при 36 през 2016. 56 са медали-
те при елена лопатар, от които 19 – златни. Ловът на ди-
ва свиня остава най-предпочитан и от чуждестранните, и 
от българските ловци, като по линия на организирания ло-
вен туризъм през миналата година при този вид има общо 
завоювани 267 медала, от които 88 – златни. При перспек-
тивния вече лов на муфлон са отстреляни 17 с медали. 

Зам.-министър Добрев подчерта, че тези успехи са немис-
лими без ежедневната грижа на горските служители и на ло-
вците любители за поддържане на дивечовото богатство 
и по охрана на горите. „Всичко това поставя изключител-
но високи изисквания и очаквания пред нас като ръководен 
екип на горския сектор за отговорно отношение с грижа 
към поддържане, ефективно управление и контрол на гор-
ските ресурси, язовири и водоеми и намаляване на конста-
тираните нарушения, заяви още Добрев. Той посочи, че са-
мо от началото на 2018 г. проверките в горските терито-
рии надхвърлят 100 000 при общо 370 000 за цялата мина-
ла година.

Министерството на земеделието, храните и горите за-
едно със своите държавни предприятия, Изпълнителната 
агенция по горите и Изпълнителната агенция по рибарство 
и аквакултури е съорганизатор на това най-представител-
но изложение в България за популяризиране на спортовете, 
свързани с българската природа. Тази година  престижният 
форум се провежда в рамките на българското председател-
ство на Съвета на ЕС. 

„Една от сериозните задачи, които сме си поставили 
във ветеринарната област, е по време на българското пред-
седателство да се съсредоточим върху устойчивото упра-
вление на здравето на животните, като обръщаме специал-
но внимание на ролята на превенцията на заболяванията по 
дивите животни. Само преди дни организирахме от име-
то на председателството семинар в София на тема „Ро-
лята на дивите животни в контекста на здравето на жи-
вотните“, където си дадоха среща лесовъди, ловни и вете-
ринарни експерти. В същия аспект беше и едно от значими-
те събития в календара на Министерството на земеделие-
то, храните и горите от края на миналата година, когато 
в Правец стартира дейността на първия в Европа и вто-
ри в света регионален CIC Център за опазване здравето на 
дивеча“, посочи още Добрев. Центърът е изграден на тери-
торията на България с усилията на три международни ор-
ганизации - Международният съвет по лова и опазване на 
дивеча (CIC), Генералната асамблея на Федерацията на евро-
пейските ловни асоциации (FACE) и Световната организа-
ция за здравето на животните OiE. 

През тази година по време на изложението се отбелязва 
и 120 години от създаването на най-старата и най-голяма-
та ловна организация, чийто правоприемник е Национално-
то ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболо-
вците в България“. В чест на годишнината за пръв път на 
изложението се представя част от музейната сбирка на съ-
юза, представящ богатата и славна история на ловното и 
риболовното движение в България. 

ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ

България възвръща авторитета си 
на предпочитана ловна дестинация
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Няма да има Европа на две 
скорости, когато няма и държави на 

две скорости 
Трябва да се действа бързо и да защитим българските традиционни продукти

ЕВРОДЕПУТАТ

Регионите с нисък растеж или ниски доходи не 
трябва да бъдат възприемани като бреме нито 

за държавите членки, нито за ЕС. Напротив. 


Политиката на сближаване има много важна роля в даване-
то именно на тези региони и техните граждани възмож-
ност да станат по-конкурентоспособни и по-просперира-
щи, от което ще спечелят всички. Поради тази причина 
силно вярвам, че Политиката на сближаване трябва да се 
запази в сегашния формат и със сегашния бюджет в нова-
та Многогодишна финансова рамка. Това заяви евродепута-
тът от групата на социалистите и демократите Момчил 
Неков на пленарната сесия в Страсбург по време на обсъж-
дане на доклада за изоставащите региони в ЕС.

„В моята страна продължаваме да виждаме несправедли-
вости и разширяваща се ножица между столицата и поч-
ти всички останали региони и градове. За целта е необхо-
димо държавата да застане зад хората в тези региони, ка-
то стане гарант и стимулатор за нисколихвени кредити 
и инвестиции в регионите. Инвестиция в цифрова инфра-
структура е инвестиция в бъдещето и новите възможнос-
ти. Макар тези региони да са изпуснали своеобразен индус-
триален бум, селата и селските райони могат с малко ин-
вестиции да станат живи центрове за сектор „Информа-
ционни технологии“, допълни Неков. 

Според него: „Няма да има Европа на две скорости, кога-
то няма и държави на две скорости.“

Евродепутатът проведе срещи с министъра на иконо-
миката Емил Караниколов и министъра на земеделието Ру-
мен Порожанов във връзка с казуса за защита на българско-
то кисело мляко и други традиционни наши продукти, ка-
то българско сирене и кашкавал. 

След присъединяването на България към ЕС всички бъл-
гарски хранителни продукти с географски означения е мо-
жело да бъдат защитавани единствено съобразно европей-
ското законодателство и схеми. България обаче близо десе-
тилетие е поддържала паралелен регистър поради това, че 
е страна по т.нар. Лисабонска спогодба за закрила на наиме-

нованията за произход и тяхната международна регистра-
ция, който включва и тези български храни. Това е наруше-
ние на европейското законодателство. В момента срещу 
страната ни се готви наказателна процедура.

Неков запозна министрите с питанията, които ве-
че е отправил към Европейската комисия, а именно: Как-
ва е формулата, по която се изчисляват глобите, какъв ще 
е евентуалният им размер и има ли заведена такава проце-
дура срещу други държави членки, които поддържат свои 
продукти в регистър по Лисабонската спогодба и не са ги 
защитили като географски означения.

При отделните разговори и с министъра на икономика-
та, и с министъра на земеделието е договорено и постигна-
то единно мнение, че по въпроса трябва да се действа бър-
зо и да защитим българските традиционни продукти. 

Момчил Неков се ангажира с подкрепа и съдействие по ка-
зуса на европейско ниво.

Към момента Гърция е защитила над 100 продукта по 
европейската схема, включително гръцкото сирене фета, а 
ние имаме само 2 защитени продукта – българското розово 
масло и горнооряховски суджук.

Трябва да има еднакви субсидии за 
земеделските производители в ЕС

Земеделските производители от България, Хърватия, 
Румъния, Полша, Финландия и други страни са изправе-
ни пред сходни предизвикателства, свързани с промяна в 
климата, борба с все по-устойчиви болести и вредители, 
трудности при намирането на работна ръка. Затова ос-
тава необясним въпросът за разликите в подпомагането и 
неравните субсидии, които получават. Трябва да има еднак-
ви субсидии за едно нормално функциониране на единния па-
зар в ЕС. 

Това заяви евродепутатът Момчил Неков на извънредно 
заседание на Комисията по земеделие и развитие на селски-
те райони към ЕП в Страсбург. 

„Друг сериозен проблем е разграбването и концентраци-
ята на земя, която е все по-ограничен ресурс. Това е про-
блем за навлизането на млади и нови фермери. Проблем е и 
концентрацията на субсидии в ръцете на малко производи-
тели. Трябва да се намери успешна формула, която да наме-
ри баланса между размера на субсидията и икономическото 
отражение, например чрез по-голяма подкрепа за производи-
тели, които реално създават и поддържат повече работи 
места в селските райони“, коментира още Момчил Неков.

Той допълни, че европейските производители и потре-
бители в различните части на Европа очакват еднакво ка-
чество на продуктите от еднаква марка и опаковка.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони 
към ЕП обсъди доклад относно бъдещето на изхранването 
и на селското стопанство. Европейският парламент цели 
приемане на позиция относно бъдещата обща селскосто-
панска политика и многогодишната финансова рамка. Оч-
аква се това да стане през май тази година, когато и Евро-
пейската комисия ще даде своето предложение за бъдещето 
на бюджета на Европейския съюз. 



14 | АГРОБИЗНЕСЪТ 15 2018 АПРИЛ  |



 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  

Екипът на Римекс Технолоджийс 
и група VIP клиенти на фирмата 
и собственици на пръскачки 
Agrifac наскоро посетиха ключово 
в историята на компанията 
Agrifac събитие, което съчета 
откриването на нова фабрика, 
затвърждаването на концепцията 
на Agrifac NEED Farming  и 
представяне на новия модел 
пръскачка Condor ENDURANCE II.

Agrifac отваря нови хоризонти в растителната защита с индивидуален подход към всяко растение

Концепцията NEED Farming с нови технологични 
разработки – с индивидуален подход към всяко растение
Демонстрираните пред фермерите технологични разработки на Agrifac, поставиха на ново ниво грижата за културите. По свое-
то същество те се оказаха брилянтно прости, но гениални, защото позволяват грижите за културите да бъдат сведени на ниво  
растение с неговите индивидуални нужди. Сред тях са:  AiCPlus, DynamicDosePlus, SmartDosePlus, StrictHeightPlus

Постоянната връзка с фермерите в съчетание с визията на 
Agrifac за бъдещето на земеделието доведе до създаването 
на един напълно иновативен продукт - пръскачката Condor 
Endurance II. 

Лесен достъп и пълна безопасност
Новата пръскачка Condor Endurance II е конструирана така, 
че работата на оператора винаги е чиста и безопасна както по 
време на пръскане, така и по-време на поддръжка, без риск от 
замърсяване и грешки. Именно затова машината е разделена 
на няколко зони: 
Предна част на пръскачката – около и под кабината, за опти-
мално бързо зареждане на машината, централна част на маши-
ната - основният бункер, и помещение за съхранение и задна 

част – пространството, включващо система от помпи и елек-
трическа инсталация, с бърз и лесен достъп за поддръжка. 
Новият комплект LED светлини спомага не само за лесна ви-
димост по време на работа с високи скорости, но и за наблю-
дение и контрол какво се случва около машината. Независимо-
то окачване на кабината и завиването на калниците с колелата 
дават висока ергономичност и неповторима видимост на опе-
ратора.
Конзолата за управление EcoTronicPlus II включва напълно 
новите интегрирани подлакътник и джойстик за максимално 
улеснение на работа и висока производителност. Системата е 
конструирана единствено за процесите на пръскане и е опти-
мизирана така, че работата да бъде свършена безпогрешно. 

AiCPlus DynamicDosePlus SmartDosePlus StrictHeightPlus

По-малко въздействие върху културата  
и почвата
Просветът на колеята при Condor Endurance II е увеличен до 138 
см, правейки новия модел още по-многофункционален. Този про-
свет е възможен благодарение на новия дизайн на шасито, при 
който има възможност да се монтират гуми с диаметър до 230 см. 
Предимството на високия просвет и тесния радиус на завиване 
се заключава в по-малкото увреждане на културата, което от своя 
страна води до по-нисък натиск върху почвата. 
Заключение: Пръскачка Condor Endurance II с пълен резервоар 
8000 л, стрели 24 - 55 м, скорост на движение до 60 км/ч е с по-ни-
ска степен на въздействие върху почвата и културата в сравнение 
с други конкурентни модели, известни на пазара!

Конзола EcoTronicPlus II
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Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Добилият популярност седми-
чен Фермерски фестивал „От 
нашата ферма – с любов за 

вас!“ пред Министерството на  земе-
делието продължава с подкрепата 
на Програма Европа – 2018 на Сто-
лична община. 

Всяка сряда Фестивалът предла-
га разнообразни фермерски и за-
наятчийски храни на малки произ-
водители от страната: краве, овче, 
биволско и козе сирене и кисело 
мляко, кашкавал, мед и пчелни про-
дукти, сладка и  сиропи, яйца, пряс-
но месо, занаятчийски хляб, ядки, 
печена тиква и тиквени семки, био 
вино, био оцет, био чай, сезонни 
плодове и зеленчуци, пресни и су-
шени билки и подправки, козмети-
ка, цветя… 

Запазена марка на Фестивала са 
демонстрациите и дегустациите на 
фермерски храни и рецепти,  орга-
низирани два пъти през деня.  

На 28  март  на Фестивала пока-
заха правене на сметана и масло с 
мляко на малката семейна ферма 
„Мантарови“, които можете  да направите после в домашни ус-
ловия. Мандрата е създадена през 2015 г. Произвежда само си-
рене, в което е вложено единствено и само млякото от кравите 
на фермата. Животните са внимателно подбрани с дългогодиш-
на селекция. Фермата е разположена в село Паталеница, Пазар-
джишко, по северната част на родопския рид Каркария, където 
природата е чиста, а климатът – мек. 

В следващите издания на Фестивала до края на септември 
2018 се ще се предвиждат демонстрации и дегустации на автен-
тични фермерски храни и български занаяти, възраждането на 
забравени рецепти, публични готвения с фермерски продукти 
и др.  Две от изданията на фестивала – „Опитайте стари българ-
ски рецепти с мляко“ и „Дъх на рози на фестивала“  -  са насочени 

към гостите на събития по българ-
ското председателство на ЕС.

Проектът Фестивал „От нашата 
ферма – с любов за вас!“ се органи-
зира от Фондацията за биологич-
но земеделие БИОСЕЛЕНА в парт-
ньорство с Район „Красно село“ и с 
финансовата подкрепа на Програ-
ма Европа - 2018 на Столична об-
щина.

Всички фермери и производи-
тели са регистрирани по наредби-
те 3 и 26 на Министерството на зе-
меделието, храните и горите  или 
по Закона за храните. Много от тях 
в районите от „Натура 2000”  в За-
падна и Централна Стара планина 
са подкрепени от проекта „За Бал-
кана и хората“ на Българско-швей-
царската програма за сътрудни-
чество.

Фестивалът започна през юни 
2017 с финансовата подкрепа на 
Столична община, Програма Евро-
па 2017. За по-малко от половин 
година фестивалът утвърди своя 
неповторим облик. Много  хора  го 

посещават редовно, за да пазаруват от конкретни фермери и 
производители, с които вече имат изградено доверие и личен 
контакт. С автентичните си български храни, с кулинарните си 
демонстрации и дегустациите си Фестивалът „От нашата ферма 
– с любов за вас!“ се превърна и в туристическа атракция.

„От нашата ферма – с любов за вас!“ гостува за пръв път на 
ФУДТЕХ 2018  в Пловдив, най-представителния форум на храни-
телната индустрия в България. В петте дни на АГРА фермери и 
малки производители – участници във фестивала, предложи-
ха за дегустации и продажби автентични храни: сирене, кисело 
мляко и кефир, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и си-
ропи, лютеници, пъдпъдъчи яйца, занаятчийски хляб, орехи и 
лешници, био тиква, чай, подправки… 

ПРОГРАМА ЕВРОПА – 2018

От нашата ферма         с любов за вас! 



7200 са биопроизводителите у нас, а сертифицираните площи са 162 000 хектара. В момента едва 
5% от общата селскостопанска територия е с биопродукти, а според приетия от правителството 

план за развитие на биоземеделието този дял е трябвало да достигне 8% през 2013 г. 
Австрия, Германия и Швейцария са водещите производители на биопродукти в Европа. 

България е далеч от тях, преди нас се нареждат също Сърбия, Турция и Македония.
90% от българската биопродукция се изнася, основно в Западна Европа, САЩ, арабските 

страни, както и в Япония и Южна Корея. Едва 10 на сто от биопроизводството отива на родния 
пазар, който е залят от конкурентна чужда продукция. Въпреки това 10% от българските 
потребители консумират биопродукти, а това е сериозен ръст през последните години.
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Новият DURON™
следващо поколение в защитата на Вашата техника

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

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

www.lubrifilt.bg

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

26 април – 6 май,  
Люцерн, Швейцария 
Luga
Luga e eжегодно изложение за селско 
стопанство и занаяти, обхваща секто-
рите: земеделие, горско стопанство, 

риболов, свободно време и хоби, услуги и иновации от почти всич-
ки области на ежедневието. Организаторите предлагат изложбе-
на площ от 44 000 кв.м за над 450 изложители, а десетте дни, през 
които се провежда изложението, са изпълнени с незабравими пре-
живявания, актуална информация и много развлечения. Очакват 
се над 115 000 посетители, които ще видят строителни материали, 
домакински уреди, електроника, обзавеждане, кухни и бани, здра-
ве, СПА, уелнес и спорт, мода, бижута и аксесоари, храна и напит-
ки със специален поглед върху алпийското сирене и вино, както и 
автомобили, пътувания, животни и много други. Интересна и раз-
нообразна подкрепяща програма с повече от 200 събития, шоу 
програми и специални семинари и корпоративни презентации. 
Помислено е и за децата и юношите между 6 и 13 години, за кои-
то е оборудвана изследователската лаборатория на изобретателя, 
а за лектори са поканени университетски преподаватели и пред-
приемачи. Във фермата на Luga има малки и големи животни, до 
които могат да се докоснат малки и големи посетители.
www.luga.ch

10-11 май,  
Брашов, Румъния 
Meat and Milk
Международното изложение Meat 
and Milk (месо и мляко) и специали-
зираната конференция по темата се 

провеждат ежегодно от 2011 г.. Поканени са изложители от ру-
мънското млеко- и месопроизводство, търговци на дребно, как-
то и компании от двата сектора от съседни държави. Темата на 
конференцията тази година е „Пренастройване на секторите ме-
со и мляко в новите пазарни реалности“, а за лектори са поканени 
представители на румънското правителство, реалния бизнес и не-
правителствени организации. Успоредно с конференцията ще се 
проведат семинари и корпоративни презентации, дискусии по ак-
туални теми като: новият данък върху храните в Румъния и финан-
совият контрол; какво да се прави с увеличеното производство на 
месо и месни продукти; устойчивост на хранителната верига към 
критични ситуации на пазара и болестите при животните.
www.meat-milk.ro

15 – 21 май,  
Нови Сад, Сърбия  
Novosadski Sajam
Международният аграрен панаир за 
селско и горско стопанство и рибо-
лов се провежда всяка година за 85-и 

път, а според организаторите това е най-голямото аграрно изложе-
ние за Централна и Източна Европа, което предлага на участници-
те общо 226 000 кв.м изложбена площ, от които 60 000 кв.м са за-
крити павилиони. Модерна организационна концепция стимулира 
транснационалното и бизнес сътрудничество, спомага за разши-
ряване на знанията, производството и развитието на науката. За-
едно с тях панаирът популяризира значението на иновациите и 
представлява синтез на преживявания и постижения в сръбското 
селско стопанство, осигурява силна подкрепа за сръбската иконо-
мика и неговият общ принос и значение могат да бъдат измерени 
чрез постиженията на изложителите. В съпътстващата делова про-
грама са планирани бизнес и професионални дискусии и семина-
ри, фирмени презентации, фокусирани върху най-актуалните теми 
за аграрния сектор. 
www.sajam.net/sr/kalendar

24 - 26 май,  
Вилнюс, Литва 
AgroBalt
AgroBalt е Международен панаир за 
селско стопанство, хранителна и па-
кетираща промишленост, който се 

провежда веднъж на две години - за 22-ри път тази година, и има 
за цел да насърчава сътрудничеството между изследователи, про-
изводители, специалисти по продажбите и маркетинга с цел пови-
шаване на конкурентоспособността на литовските продукти на въ-
трешния и външния пазар; да допринася за развитието на бизнеса, 
предоставящ на потребителите здравословна и безопасна храна; 
да представя предимствата и предизвикателствата на членството 
в ЕС за развитието на регионите; да съдейства за решаване на про-
блема с хранителните отпадъци. Секторите за изложителите са: ви-
сококачествена и безопасна храна; възможности за агробизнес; 
селски туризъм; оборудване и технологии за селското стопанство 
и храните; животновъдство; селскостопански машини; постижения 
в областта на научните изследвания и обучението в областта на 
селското стопанство и храните. Тази година организаторите очак-
ват да подобрят миналогодишния рекорд на изложители от повече 
от 40 държави и над 35 хиляди посетители.
www.agrobalt.lt

АГРОШОУ.EU

Аграрни изложения в Европа през май 2018 г.
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Успешен старт на ново поколение сеялки 
BEDNAR OMEGA OO_L 

Тази година чешката компания BEDNAR официално пусна в продажба ново поколение 
сеялки Omega OO_L. Най-значителната промяна в конструкцията е видима на пръв 

поглед: нов пластмасов бункер за семена. Това прави сеялката доста по-лека и в резултат 
на това вече не е необходимо да се работи с трактори с по-голяма мощност.

За пръв път в България Omega OO 8000L 8 метра ширина, разстоянието 
между редовете е 12,5 см или 16,5 см, вместимост на бункера за семена: 4000 л

Подравняваща греда
На мястото на подравнителната дъска ма-

шината може да бъде оборудвана с преден 
валяк, особено удобен при сеитба на зър-

нени култури в стърнище след прибиране 
на реколта от царевица, както и в полета 

с голямо количество растителни остатъ-
ци. Валякът притиска растителните остатъ-

ци към повърхността на почвата и предо-
твратява машината от блокажи.  

Друга иновация на Omega OO_L машините 
е оформлението на дисковата секция. Дис-

ковете са разположени в Х форма, което 
предотвратява отклоняването на машина-

та. Шахматното оформление на уплътни-
телния валяк, позициониран между дис-

ковата секция и двойнодисковите сеещи 
ботуши, също е  важно допълнение.   

Omega OO 6000L
6 метра ширина, разстоянието между редовете е  12,5 

см или 16,5 см, вместимост на бункера за семена: 3500 л

Сеялките Omega OO_L се предлагат с ширини от 3, 4, 6 и 8 метра. 
По-големи работни ширини ще се въвеждат постепенно.

Х - образно позициониране на дисковата секция 
Сеялката се различава от конкурентните сеялки благодарение на раз-

положението на изсяващата секция - между дисковата секция и валяка. 
Формата на ботушите и тяхното оформление предотвратяват смесване 

на почвата. Земеделците оценяват високо секцията с ботуши, защото тя 
е универсална и може да се използва както през пролетната, така и през 

есенната сеитба.

NEW

   ЩЕ ВИДИТЕ НА

Версия, използваща секцията с ботуши 
през пролетта. 

Предната дискова секция се деактивира, за да се избегне не-
нужно смесване, и по този начин изсушаване на почвата. Само 

ботушите работят, за да отворят и аерират почвата.

Версия, използваща секцията с ботуши през 
есента. И двете секции работят едновременно. Тази настройка се 

оценява основно от земеделските стопани при сеитба на рапица, където 
ботушите подготвят почвата за сеитба най-добре. 

Двойнодисковите сеещи ботуши , които могат да се поставят на разстояние 
между редовете от 12,5 или 16,5 см, са alpha и omega на сеялката. 

Предимството на сеещите ботуши BEDNAR е, че са поставени върху 
паралелограм (PSP система), благодарение на който семената се поставят 

прецизно на една и съща дълбочина по цялата ширина на машината, дори 
и при сеитба в неравни терени. ISOBUS контрол, променливо дозиране на 

семената спрямо скоростта на движение, опростено калибриране и лесен 
контрол - всички тези функции са включени като стандартно оборудване. 

PSP система и двойнодискови сеещи 
ботуши 

Лесно местоположение 
на калибрационната 

торбичка в задната част 
на машината, 

откъдето е възможно също и да се из-
празни машината, ако са останали мно-

го едри семена в бункера. 

Преден 
пневматичен 

валяк 
Frontpack

Вълнисти дискове за 
влажни условия, 

монтируеми между дисковата 
секция и шахматно оформения 

уплътнителен валяк 

За контакт:
Римекс Технолоджийс ЕАД, София 1113, ул. „Христо Чернопеев“ 1, 

тел.: 0879 999 990, e-mail: info@rimex.bg
www.rimex.bg

Възможностите на машината са проектирани така, че сеялката да 
може да сее идеално в условия без специална  предварителна под-

готовка. Предната част на машината позволява монтирането на 
предна подравняваща греда, която подравнява почвената повърх-

ност, ако тя не е била добре изравнена предварително. Това оформ-
ление се използва най-вече при сеитба в аерирана почва и груби 

бразди. 

2018
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Таблица 24-25 
Къде има най-много пчелари в ЕС

Страните от ЕС с 
повече от 20 000 
пчелари

Общ брой 
пчелари

Пчелари с над 
150 кошери

Среден брой 
кошери*

Германия 116 000 81 587

Полша 62 575 324 272

Италия 50 000 2 000 413

Чехия 49 486 107 260

Франция 41 560 1 717 366

Великобритания 37 888 50 443

Австрия 25 277 380 233

Гърция 24 582 7 288 165

Испания 23 816 5 361 406

Румъния 22 930 1 545 194

Унгария 21 565 1 546 218

България 17 969 971 230

*Среден брой кошери на пчелари, които управляват над 150 кошера

Източник: Евростат, по окончателни данни за 2016 г.

ЕС предприема мерки  
за защита на пчелите

МЕДЪТ

В Европейския съюз (ЕС) всяка година 
около 600 000 пчелари и 17 милиона ко-
шера произвеждат 250 000 тона мед, 

което прави ЕС вторият най-голям произво-
дител на сладкия хранителен продукт в све-
та (с 12% от световното производство) 
след Китай (с 28%). Само 4% от пчеларите в 
ЕС имат над 150 кошера, които се приемат 
за минимален брой за професионалните про-
изводители, а това означава, че за повечето 
пчелари в общността производството на 
мед е или втори източник на доходи, или се 
упражнява като хоби. Обобщените данни на 
статистическата служба на ЕС „Евростат“ 
показват, че през последните години се забе-
лязва спад в броя на пчеларите при стабилен 
брой на пчелните кошери.

Цените на европейския мед са по-високи 
от цените на конкурентите по света. Средната цена на 
внесения в ЕС мед е 2,23 евро за килограм, а средната екс-
портна цена на меда, който ЕС изнася за трети страни, е 
5,69 евро за килограм.

В същото време потреблението на пчелен мед в общ-
ността е много високо и затова се налага да се внасят до-
пълнително около 200 000 тона, предимно от Китай, Ук-
райна, Аржентина и Мексико, като 40% от този внос е от 
Китай. Заради високото потребление износът на мед от 
ЕС е ограничен до средно 20 000 тона предимно за Швейца-
рия, Саудитска Арабия, Япония, САЩ, Канада. 

Битката срещу фалшивия мед
В тази пазарна ситуация има един съществен проблем, 

за който пчеларите в ЕС алармират от години - разпрос-
транението на фалшив мед на вътрешния пазар, което до-
веде до рязко спадане на покупателната цена на пчелния мед 
спрямо неговата стойност. Освен това, медът е трети-
ят най-често фалшифициран продукт в световен мащаб, 
което означава, че ЕС не само трябва да се бори да защити 
пчеларите си, но и здравето на потребителите си. 

Фалшифицирането засяга почти всичкия внесен в ЕС 
мед и най-вече продуктите с произход от Китай, който 
през последните години нанесе удар на най-големите произ-
водители на мед в ЕС като Румъния, Испания, Унгария, Гер-
мания, Италия, Гърция, Португалия, Франция, България и 
Хърватия.

Китай произвежда 450 000 тона мед годишно, което е 

повече от най-големите производители в света - ЕС, Ар-
жентина, Мексико, САЩ и Канада — заедно. Според експер-
ти такова количество просто не може да бъде резултат 
от дейността в пчеларството.

Това поставя пред европейските пчелари почти безна-
деждната ситуация да оцеляват, като се преборят с фал-
шивия мед. Затова Унгария предложи през декември 2015 г. 
на Съвета по селско стопанство и рибарство Европейска-

та комисията (ЕК) да възложи централизираното изпитва-
не на меда. Това беше направено от Съвместния изследова-
телски център, който констатира наред с другото, че 20% 
от пробите, взети по външната граница на ЕС и в помеще-
нията на вносителите, са фалшив мед. 

От гледна точка на здравето особено тревожното е, че 
китайските производители на мед са разрешили проблема с 
количеството, като от 2002 г. използват смолни филтри, 
добивът от които не е дело на пчели, и такъв „мед“ не съ-
държа абсолютно нищо с биологична стойност, затова кон-
статацията на експертите от изследователския център е, 
че това е някакъв вид гъст сироп с цвят на мед. Китайски 
производители, които всъщност са опаковчици и търго-
вци на мед, подобряват тези субстанции, като ги смесват 
с малки количества висококачествен пчелен мед от Европа, 
лепвайки етикет с надпис „смес от медове, произхождащи 
и непроизхождащи от ЕС“. Това теоретично не нарушава 
правилата на ЕС, тъй като е спазена Директива 2001/110/
ЕО за етикетирането на вносни стоки, но както казва ав-
торът на доклада пред Европейския парламент, унгарският 
евродепутат Норберт Ердьос, „това е също толкова ин-
формативно за потребителите, колкото би бил етикет с 
надпис „пчелен мед, който не произхожда от Марс“.

Незаконодателната резолюция 
която Европейският парламент (ЕП) прие на 1 март 2018 
г., има за основна цел да защити пчелите и респективно пче-
ларите. Евродепутатите призовават за по-ефективна, ма-
щабна и дългосрочна стратегия на ЕС за подобряване на 
здравето на пчелите, борба със смъртността сред тях и 

осигуряване на повторното заселване. Загрижеността на 
ЕП е, защото пчелите имат ключово значение за биоразно-
образието и сигурността на храните - 84% от растител-
ните видове и 76% от производството на храни в Европа 
са зависими от пчелното опрашване. Икономическата пол-
за от тях се оценява на 14,2 млрд. евро годишно.

Призовава се Европейската комисия да гарантира разви-
тието на пчеларството в бъдещата селскостопанска по-
литика чрез финансова подкрепата не само на пчеларите, 
но и на научните изследвания и иновациите и програмите 
за обучение по пчеларство.

Евродепутатите препоръчват финансовата подкрепа 
за пчеларите да бъде увеличена, особено за справяне със за-
губи на производство и на пчелни колонии, а бюджетът на 
досега действащите програми да бъде увеличен с 50 процен-
та. В момента всяка държава членка има действаща про-
грама за развитие на пчеларството, която е част от об-
щоевропейската програма. Нейният общ бюджет за всич-
ки страни от ЕС за 2017 - 2019 г. е 216 милиона евро, като 
сумите се разпределят според броя на кошерите във вся-
ка страна.

За да се гарантира, че вносният мед отговаря на високите 
стандарти на ЕС, европарламентът препоръчва да се хармо-
низират граничните инспекции и проверките в единния па-
зар, всичкият вносен мед да се проверява, а изискванията за 
проследяемост да се затегнат. Европейската комисия тряб-
ва също така да разработи по-ефективни процедури за лабо-
раторно тестване и да прилага по-тежки наказания за нару-
шителите. Евродепутатите предлагат производството 
на мед и пчелни продукти да бъде считано за „чувствител-
но“ при търговски преговори с трети страни.

Основните предизвикателства пред 
пчеларите

Рентабилността е от решаващо значение за устойчи-
востта на сектора на пчеларството. Подобно на други зе-
меделски производители пчеларите трябва да се справят 
с предизвикателствата на производството и пазара. Из-
бухванията на болести по животните, излагането на хи-
микали, загубата на разнообразие на растенията, неблаго-
приятните климатични условия или влошаването на ес-
тествените местообитания на пчелите поради естест-
вени или човешки фактори могат да застрашат производ-
ствения капацитет на кошерите. Тези фактори могат да 
бъдат сред причините за проблемите със здравето и висо-
ката смъртност при пчелите, регистрирана през последни-
те десетилетия.

Що се отнася до пазара, световните конкуренти с по-
ниски производствени разходи и по-евтини цени предста-
вляват заплаха за пазарния дял на производителите в ЕС. 
Нелоялните практики на самите производители в ЕС, кои-
то не се съобразяват със стандартите за производство, 
етикетирането и т.н., застрашават доходите на пчелари-
те. 

ПЧЕЛАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В ЦИФРИ

Проучване, проведено в България по поръчка на Европей-
ския парламент през октомври 2017 г. при окончателни 
данни за 2016 г., показва:

 17 969 броя са пчеларите, от тях 971 управляват повече 
от 150 пчелни кошера

 223 754 броя са пчелните кошери, управлявани от стопа-
ни с повече от 150 пчелни кошера

 7286 са пчеларите, които членуват в професионални не-
правителствени организации

 11 388 367.00 кг е средното годишно производство на мед

 3.49 евро за килограм е средната цена на българския 
мед, като минималната е 2.05 евро/кг, а максималната е 
7,67 евро/кг

 19 кг от кошер е прогнозният среден годишен добив

 1,98 евро за килограм са прогнозните средни разходи за 
производството на килограм мед.
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Половината от страните - членки на 
ЕС са се възползвали от финансира-
нето чрез Общата селскостопанска 

политика (ОСП) за значително намаляване 
на бедността и за създаване на по-високи 
доходи от земеделие, докато други държави 
изостават, сочи най-новото изследване на 
Световната банка.

Докладът, озаглавен „Осмисляне на 
ОСП“, разглежда въпроса как новите ин-
вестиции и услуги в селското стопанство, 
подкрепени от знаковата обща селскосто-
панска политика на ЕС, могат да намалят 
бедността и да преобразуват селското 
стопанство в сектор, който може да оси-
гури по-добре платени работни места за 
тези, които обработват земята.

Каква е причината за нарастването на 
неравенството и дела на спадащия доход 
до 40%? В Европа най-важният определящ 
фактор за неравенството на доходите са трудовите до-
ходи. 

Пет са 

факторите на бедността
които са определящи за слабото нарастване на трудовите 
доходи на човек от населението (алтернативно измерване 
на нивото на трудовите доходи на заето лице). Този ръст 
е бил един процент годишно през 2012 - 2016 г., или две тре-
ти от скоростта преди кризата. 

Първо, работниците се трудят на непълно работно 
време не по свое желание. Броят на работните места на-
раства, но не и на отработените часове. Само в Люксем-
бург, Португалия и Швеция броят на работните часове на 
човек се е увеличил над нивото от 2008 г. Днес броят на 
работниците на непълно работно време е особено висок 
в Западна и в Южна Европа, където е съответно 27% и 
21% от общата заетост. Голяма част от тези работни-
ци са станали принудително работници на непълно работ-
но време, а биха предпочели работа на пълно работно вре-
ме. В Южна Европа този дял се удвои по време на рецесия-
та и остана много висок: над 60% от всички работници на 
непълно работно време работят така не по свое желание.

Второ, бързата технологична промяна поляризира пазара 
на труда. Условията на пазара на труда се променят след 
кризата поради автоматизацията и няколко други нововъ-
ведения, които променят индустриите (например Uber, 
Airbnb и Amazon). Инвестициите в тези нововъведения се 
ускориха по време на кризата и биха могли да обяснят част 
от растежа на анемичните заплати на нискоквалифицира-
ните работни места. И сега има повече работници в сфе-
рата на услугите и продажбите, които печелят около една 
трета по-малко в сравнение със средните доходи преди. По-
голямата част от това увеличение се проявява в Южна Ев-
ропа, като се има предвид, че пазарът на труда е трябвало 
да поеме и значителен брой работници от строителство-
то, засегнато от кризата в тези страни. В същото време 
се наблюдава увеличение в една от най-големите и с най-висо-
ки доходи група - професионалистите. 

Трето, работниците в Южна Европа и доскоро в Цен-
трална Европа получават намаляващ дял от приходите от 
2012 г. насам. Това може да се дължи на комбинацията от го-
репосочените фактори: технологични промени и отслаб-
ване на съществуващата преговорна сила на работниците, 
причинено от наличието на голям брой от обезкуражени и 
трудещи се на непълно работно време работници, които 
по-скоро биха искали да увеличат броя на отработените 

часове, отколкото да преговарят за по-високи заплати. Това 
важи в голяма степен за Южна Европа.

Четвърто, населението на ЕС застарява. По тази при-
чина делът на населението в трудоспособна възраст на-
малява от 67% през 2008 г. на 65% през 2016 г., или еквива-
лент от 9,2 милиона работници от ЕС по-малко. Спадът 
в дела на активното население намалява общия трудов 
доход и оттам – трудовите доходи на глава от населението.

И накрая, пето, по-голямата част от ЕС преживява слаб 
общ растеж на производителността. Средно общата про-
изводителност на факторите (TFP), мярката за цялостната 
производителност, се възстанови. Въпреки това и Северна, и 
Централна Европа преживяха значително по-бавен растеж на 
TFP, отколкото преди кризата. Едно положително явление е, 
че в периода 2012 - 2016 г. Южна Европа за пръв път от 2000 г. 
насам бележи положителен ръст на TFP. Но растежът все още 
е слаб - по-малко от две трети от средния за ЕС.

Напреднали и изоставащи
Унгария, Словакия, Естония, Дания и Холандия са примери 

за страни членки, които успешно са осъвременили селскосто-
панските си сектори чрез предоставянето на консултант-
ски услуги, пътища, защитени права за собственост и дос-
тъп до образование и здравни услуги в селските райони. Дру-
ги като България, Португалия, Румъния, Словения и Гърция 
все още има какво да направят, за да намалят бедността и 
да осигурят работа в селското стопанство с добро заплаща-
не. В Дания, Холандия и Швеция средното заплащане на час е 
15 евро, а в България, Гърция, Латвия, Литва, Полша и Румъ-
ния – 3 евро на час и дори и по-малко. В резултат земеделски-
те работници мигрират, често само за сезона, от районите 
с ниско заплащане към местата с високо заплащане. Румънски-
те работници например работят в Италия, българските – в 
Португалия и Англия, а португалците отиват във Франция. 
Освен това временно за по три месеца в ЕС влизат и работ-
ници от страни, които не са членки на общността. 

Тези държави могат да постигнат това чрез подобряване 
на общата рамка на селскостопанския сектор, което ще подо-
бри и резултатите от финансовите инвестиции, направени 
по линия на ОСП. Оставащите други страни - членки на ЕС, 
като цяло също може да бъдат класифицирани в тези две кате-
гории: постигнали успешна трансформация или изоставащи.

„Селското стопанство и бедността в половината от 
държавите - членки на ЕС, вече не вървят ръка за ръка. Раз-

ликата в доходите между селското стопанство и други сек-
тори от икономиката видимо намалява, а в някои държави, 
като Холандия например, работата в селското стопанство 
може да е заплатена по-добре от тази в други сектори, каз-
ва Аруп Банержи, регионален директор на Световната бан-
ка за страните от Европейския съюз. Днес около половината 
от страните - членки на ЕС, признават, че селското стопан-
ство може да даде тласък на общия просперитет, докато в 
другата половина все още трябва да се работи, за да се гаран-
тират базовите условия, необходими за постигане на струк-
турни промени.“

ОСП като фактор за преодоляване на 
бедността

Докладът на Световната банка показва, че общата сел-
скостопанска политика на ЕС има отношение към подобря-
ване на условията на труд в земеделието. Необвързаните ди-
ректни плащания - годишните плащания на база размер на зе-
меделска земя, която производителят използва - и съфинан-
сирането на инвестиции в стопанствата имат съществе-
но значение за подобрението на сектора. Например в по-но-
вите страни членки нарастването на производителността 
на труда е от 3,1 на сто до 4,7 на сто на година при 10 на 
сто увеличение на този вид разходи по линия на общата сел-
скостопанска политика.

Все пак има някои категории субсидии, известни като об-
вързващи плащания, които възнаграждават фермерите за 
производство на определена култура или определен добитък 
- за които докладът не може да намери пряка връзка с нара-
стване на просперитета. В миналото тези обвързващи пла-
щания са довели до крайно свръхпроизводство и ценово из-
кривяване на световните пазари.

„Някои държави се опитват да тичат, преди да могат да 
ходят, като налагат плащания на земеделските производи-
тели, които не разполагат с необходимата инфраструктура 
за ефективно предлагане на своите продукти на пазара или за 
най-доброто използване на инвестициите си, каза Рожие ван 
ден Бринк, водещ икономист в Световната банка. Въпреки 
това процесите, които са възприети благодарение на ОСП, 
са впечатляващи. ОСП има много широка мрежа и тя дос-
тига до земеделските производители във всяко далечно кът-
че на ЕС. Поради това подобрения в ОСП според препоръки-
те, изложени в нашия доклад, допълнително биха засилили ро-
лята на политиката като мощен инструмент за структур-
на трансформация.“

В доклада се изтъква, че занапред мониторингът на сред-
ствата от ОСП трябва да се съсредоточи върху постига-
нето на видими резултати вместо въвеждане на объркващи 
бюрократични процеси. Това също така ще насърчи съфинан-
сиране от частни инвестиции в проекти, подкрепени от 
ОСП. които са в интерес на обществото, като например 
екологични практики, биологично земеделие и хуманно отно-
шение към животните.

  Боряна Семкова 

СВЕТОВНАТА БАНКА

Земеделските работници в България 
са все още в графа бедни

 В Дания, Холандия и Швеция средното заплащане на час е 15 евро, а в 
България, Гърция, Латвия, Литва, Полша и Румъния – 3 евро

Някои държави се опитват да тичат, преди да 
могат да ходят, като налагат плащания на 

земеделските производители, които не разполагат 
с необходимата инфраструктура за ефективно 
предлагане на своите продукти на пазара или за 

най-доброто използване на инвестициите си.
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

Законът за горивата поставя 
неизпълними от фермерите изисквания

ЗАКОНЪТ

Помните ли 2015 г., ко-
гато фермери с тракто-
ри блокираха републикан-
ските пътища заради за-
бавени субсидии и закъс-
няло национално доплаща-
не плюс въвеждане на ре-
гистрация като бензинос-
танции на местата, от-
където по полето се за-
режда селскостопанска-
та техника. По същия 
повод се задава нов про-
тест, който ще е със си-
гурност по-голям от пре-
дишния, и този път няма 
кой да ги спре, заканват се 
земеделските производите-
ли. Те настояват да бъдат 
извадени от законопроек-
та за горивата (пълното 
му заглавие е Закон за адми-
нистративното регулира-
не на икономически дейнос-
ти, свързани с нефт и про-
дукти от нефтен произход), който поставя неизпълними 
изисквания пред тях.

Законопроектът мина на първо четене в парламентар-
ната Комисия за наблюдение на приходните агенции и бор-
ба със сивата икономика и контрабандата (странно, но на 
закрито заседание), чийто председател е Емил Димитров-
Ревизоро. Това, което в него засяга най-много земеделските 
производители, е премахването на т. нар. подвижни бензи-
ностанции, като търговията на дребно ще трябва да се из-
вършва само на обекти, които са трайно прикрепени към 
недвижим имот. На практика, вместо да се облекчават 
от бюрокрация, за земеделските производители се въвеж-
дат нови тежки регистрационни и финансови режими, кое-
то ще им срува общо около 100 милиона лева, които няма 
да влязат в бюджета на държавата. Една част от тях ще 
отидат за закупуване на нивомери, а друга „ще бъдат затво-
рени в банки“, обявиха на пресконференция представители 
на ръководството на  Националната асоциация на земедел-
ските производители (НАЗ).

Освен това опитите да изложат аргументите си „про-
тив“ пред народните представители са претърпели про-

вал, заяви  председателят 
на НАЗ Костадин Коста-
динов.

Земеделските произво-
дители предупреждават, 
че тази мярка може да пре-
дизвика сериозни затруд-
нения на фермерите, кои-
то ще бъдат принудени 
да изкарват селскосто-
панската си техника по 
основните пътни арте-
рии в страната, за да мо-
гат да заредят с гориво. В 
летния сезон това е осо-
бено голям проблем. От 
НАЗ припомнят, че движе-
нието на извънгабаритна-
та селскостопанска тех-
ника, освен че ще създаде 
хаос в трафика по републи-
канската пътна мрежа, но 
и ще влезе в противоре-
чие с действащите ограни-
чения в Наредба № 11 от 

2001 г.
Реално какво ще бъде задръстването по пътищата мо-

же да се види на 3 април, ако не бъде договорено тексто-
вете, отнасящи се до земеделските производители, да бъ-
дат премахнати от законопроекта за горивата. Тогава фер-
мерите ще направят протестно зареждане на трактори-
те си в традиционните, а не във ведомствените си бензи-
ностанции, което на практика означава, че пътищата на 
страната ще бъдат блокирани от бавно подвижна и извън-
габаритна техника.

Новите изисквания
Законопроектът въвежда редица изисквания за фирмите, 

които търгуват с горива. За да бъдат регистрирани, те ще 
трябва да имат уставен капитал между 20 хил. лв. за тър-
говци на дребно и до 3 млн. лв. за собственици на данъчен 
склад. Документите за регистрация ще се подават в Ми-
нистерството на икономиката, където ще бъде създаден и 
публичен електронен регистър с данни за фирмите.

От мотивите към законопроекта става ясно, че целта 
на тази регистрация е да се позволи на държавата да прави 

точни и бързи справки за контролираните фирми, а мярка-
та няма да коства на бизнеса допълнителни средства.

Преди да бъдат регистрирани, фирмите ще трябва да 
представят и банкови гаранции, които варират от 20 хил. 
лв. на обект, но не повече от 500 хил. лв. за търговци на 
дребно, а за тези на едро - фиксирана сума от половин ми-
лион лева. 

Законопроектът въвежда и изисквания за дистрибуто-
рите на LPG газ (пропан-бутан). Те трябва да притежават 
минимум 10 хил. бутилки за съхранение на газ, а собствени-
ците на данъчни складове да имат помещения от поне 500 
куб.м. За течните горива минималният обем е 1000 куб.м. 
Общо е мнението с изключение на Българската петролна и 
газова асоциация (БПГА), която подкрепя активно законо-
проекта, че подобни изисквания на практика ще убият мал-
ките търговци и ще затворят пазара за нови търговци с 
изключение на големи вериги бензиностанции.

Освен сериозните изисквания за капитал и обезпечение 
вносителите (народни представители от всички парла-
ментарни групи) предлагат собствениците на компании 
от сектора да отговарят на редица критерии, свързани с 
образователния ценз. Например да имат завършено висше 
образование бакалавър, стаж не по-малък от 5 години и да 
поддържат минимални складови количества. Според вноси-

телите целта е да се спре прехвърлянето на фирми на не-
грамотни граждани.

Мотивите на вносителите
Ако законът бъде приет, фирмите ще имат на разполо-

жение 6 месеца да изпълнят новите изисквания. Основни-
ят аргумент на вносителите на законопроекта e, че през 
последните години мерките на управляващите в борбата 
с контрабандата дават резултат, който не е задоволите-
лен, а мерките на НАП и Агенция „Митници“ не се справят 
с осигуряването на лоялна конкуренция на пазара на течни 
горива.

Цитира се и доклад на Министерството на финансите 
(МФ) от 2015 г., според който 30% от продадените гори-
ва на територията на страната са без платени налози и съ-
ответно загубите за бюджета надвишават 1 млрд. лв. го-
дишно. Според вносителите Законът за ДДС и Законът за 
акцизите и данъчните складове не могат да обхванат спе-
цификата на пазара на горива.

Реакцията на фермерите
В момента всички регионални асоциации стоят в бойна 

готовност, обяви председателят на НАЗ Костадин Кос-
тадинов. След спешна среща заради недоволството на зе-
меделските производители от проектозакона за горивата 
браншът - 29 земеделски организации, излезе с обща деклара-
ция (виж карето).

„Никого не искаме да плашим, но човек, на когото уни-
щожаваш бизнеса и го правиш неволен нарушител, е готов 
на абсолютно всичко, защото няма какво да губи“, подчер-
та председателят на НАЗ. Според него протестът на асо-
циациите е, защото проектозаконът е в противоречие с 
останалата част от законодателството и нормативна-
та уредба, специално уреждаща режима на регистриране и 
отчитане на потребяваните от земеделските производи-
тели горива.

На същата позиция е и Министерството на земеделие-
то, горите и храните. В отговор на запитване от бранша 
аграрният министър Румен Порожанов препоръчва земедел-
ските производители да бъдат извадени от законопроек-
та, тъй като те са потребители, а не търговци и съхрани-
тели на петролни продукти. 

Парламентарната икономическа комисия отхвърли зако-
нопроекта за горивата на първо четене, тъй като е полу-
чила отрицателни становища от три министерства – на 
финансите, на икономиката и на земеделието. Въпреки то-
ва, според депутати, предложения от група народни пред-
ставители, начело с Емил Димитров-Ревизоро законопро-
ект може да бъде внесен за първо четене в пленарна зала. 
Остава становището на парламентарната енергийна ко-
мисия.

  Боряна Вулова

Декларацията на 29-те земеделски 
организации


Те настояват във внесения на 7 март 2018 г. законопроект 

за административното регулиране на икономически дей-
ности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, зе-
меделските производители да бъдат изключени от неговия 
обхват, тъй като:
1)  Проектозаконът е в противоречие с останалата част от 

законодателството и нормативната уредба, специално 
уреждаща режима на регистриране и отчитане на потре-
бяваните от земеделските производители горива.

 Земеделските производители са крайни потребители на 
течни горива и за целите на селскостопанското си про-
изводство извършват зареждане на превозни средства, 
машини, съоръжения или друга техника за собствени 
нужди, както недвусмислено е посочено в чл. 118, ал. 8 
от ЗДДС. 

2)  Заявяваме своята непримиримост и нетърпимост към не-
справедливото възпрепятстване и подигравката с достой-
ния и честен труд на земеделските производители.

3) Категорично се дистанцираме от всички лица, замесени в 
злоупотреби и контрабанда с горива, и подкрепяме при-
лагането на адекватни мерки и контрол срещу тези прак-
тики.

4)  Изразяваме готовност да предоставим конкретни предло-
жения за подобряване на регулацията и контрола.

5) Заявяваме, че при неприемане на нашите искания от 3 ап-
рил 2018 г. преминаваме към провеждане на ефективни 
протестни действия;

6)  Потвърждаваме своята решимост да отстояваме искания-
та си до край.



Законопроектът въвежда редица изисквания за 
фирмите, които търгуват с горива. За да бъдат 

регистрирани, те ще трябва да имат уставен 
капитал между 20 хил. лв. за търговци на дребно 
и до 3 млн. лв. за собственици на данъчен склад.



Емил Димитров-Ревизоро
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Становище на  
Института за агростратегии и иновации

зи „изкуствени условия“, като се посочва само, че е забранено на-
рушаването на целите на мярката/схемата за подпомагане. Мо-
же ли Комисията да изясни този въпрос, който има въздействие 
върху потенциалните бенефициенти, и да даде ясно определение 
на тези „изкуствени условия“?

На 10 декември 2013 г. комисарят по земеделие и разви-
тие на селските райони г-н Дачиан Чолош отговаря следно-
то: Комисията не възнамерява и не планира да предостави яс-
но и недвусмислено определение на клаузата за заобикаляне, „из-
куствено създадена“, използвана в Регламент (ЕС) № 65/2011, 
тъй като концепцията е твърде специфична за контекста. Съ-
що така в член 62 от проекта за регламент относно финансира-
нето, управлението и наблюдението на Общата селскостопанска 
политика се посочва, че без да се засягат специалните разпоредби, 
не се предоставя предимство, предвидено в секторното законода-
телство в областта на селското стопанство, в полза на физиче-
ско или юридическо лице, за което е установено, че условията, не-
обходими за получаване на такива предимства, са създадени из-
куствено, в противоречие с целите на това законодателство. Та-
зи позиция се подкрепя от Съда на Европейския съюз, който в не-
отдавнашното си решение относно клаузата за заобикаляне (де-
ло C-434/12) припомни, че злоупотребата с даден оператор може 
да се установи чрез комбинация от два елемента: обективни об-
стоятелства, когато целта на правилата не е постигната въ-
преки формалното спазване на условията, предвидени в законо-
дателството на ЕС, и субективен елемент, състоящ се в намере-
нието да се получи предимство. На първо място, що се отнася до 
обективния елемент, Съдът отбелязва, че трябва да се провери 
дали целта на разглежданата схема за подпомагане може да бъде 
постигната. На второ място, по отношение на субективния еле-
мент Съдът е постановил, че трябва да се разгледа истинската 
същност и значение на спорната молба за помощ. Следователно 
всеки бенефициер трябва да бъде подложен на отделен и индиви-
дуален анализ, тъй като двата елемента, въведени от Палата-
та, следва да бъдат разгледани по същество и според особености-
те на всеки отделен случай.

Вторият въпрос е зададен на 31 май 2016 г. от депута-
та Laurenţiu Rebeg към комисаря по земеделие и развитие на 
селските райони Фил Хоган относно дефиницията на тер-
мина „изкуствени условия“ в чл.60 от Регламент 1306/2013 
г., а именно: Разпоредбите на член 60 от Регламент (ЕС) № 
1306/2013 относно установяването и санкционирането на създа-
ването на изкуствени условия за достъп до финансиране от ЕС са 
неясно определени и не се прилагат еднакво в целия ЕС. Всяка дър-

жава членка е тълкувала текста на този член на базата на на-
трупания от националната си разплащателна агенция опит и 
редица одити от страна на органите на ЕС показаха изкустве-
ни условия. Защо не бяха приети и спазени уеднаквени определения 
на равнище ЕС от всички държави - членки на ЕС? В своя отго-
вор комисар Хоган прави препратка към съдебната практи-
ка на Съда на Европейския съюз, като заявява: Както се спо-
менава във въпроса на уважаемия колега, член 60 от Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) 
предвижда общо правило, че когато се установи, че условията, 
необходими за получаване на предимства съгласно общата сел-
скостопанската политика (ОСП), са създадени изкуствено, те-
зи предимства не се предоставят. Разпоредбата съответства и 
на общия принцип, предвиден в член 4, параграф 3 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите интереси на Европейските 
общности. Що се отнася до конкретния въпрос относно хармони-
зираното определение, което да се прилага от държавите членки, 
следва да се отбележи, че тези разпоредби отразяват постоянна-
та съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Вж. Напри-
мер дела C-255/02, C-456/04, C-116/12, C-131/14). В своите реше-
ния Съдът предостави насоки за това как да се оценят ситуаци-
ите на злоупотреба с практики. Във всеки случай в случай на съ-
дебно оспорване националните съдилища следва да определят дали 
дадена ситуация действително се счита за злоупотреба.

Видно от горепосоченото и по-специално от цитира-
ната съдебна практика, както и от отговорите на Евро-
пейската комисия, изкуствените условия следва да се ус-
тановяват на национално ниво и да се преценяват ин-
дивидуално от ДФЗ-РА, като се отчита комбинацията 
от двата елемента, както са посочени в Решението по де-
ло С-434/1, а именно: За да се докаже наличие на злоупотреба 
от страна на потенциален бенефициер на такава помощ, от ед-
на страна, е необходима съвкупност от обективни обстоятел-
ства, от които следва, че въпреки формалното спазване на пред-
видените в съответната правна уредба условия целта, преследва-
на с тази правна уредба, не е постигната, и от друга страна, е 
необходим субективен елемент, изразяващ се в намерението да се 
получи предимство от правната уредба на Съюза, като изкуст-
вено се създават условията, необходими за неговото получаване 
(вж. в този смисъл Решение от 21 юли 2005 г. по дело Eichsfelder 
Schlachtbetrieb, С-515/03, Recueil, стр. I-7355, точка 39 и цитира-
ната съдебна практика. 

Въпреки наличието на съдебна практика по този въпрос 

ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА

Представената за обществено обсъждане Наредба за ус-
ловията и реда за установяване на изкуствено създадени ус-
ловия по заявления за подпомагане със средства от Европей-
ския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските райони въвежда в 
българското законодателство разпоредбите на чл. 4, пара-
граф 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 
януари 2011 г., чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и 
чл.11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. по 
отношение на изкуствено създадени условия.

Към настоящия момент в българското законодател-
ство липсва легална дефиниция за „изкуствено създадени 
условия“. Този израз за пръв път се появява в чл.43а, ал.4 от 
Закона за подпомагане на земеделските производители (Дър-
жавен вестник брой 12 от 2015 г.). Понастоящем обаче та-
зи разпоредба е отменена, а на нейно място този израз се 
среща в създадените с последното изменение на ЗПЗП (Дър-
жавен вестник брой 2 от 2018 г.) разпоредби, а именно:

1. в чл. 9а, т.4, който е правното основание за издаване-
то на Наредбата;

2. в чл. 11а, ал.1, т.11, където на ДФ „Земеделие“ - Разпла-
щателна агенция се дава правомощие да извършва проверки 
за изкуствено създадени условия;

3. в чл. 43, ал.3, т.9, където е упоменато, че Разплащател-
ната агенция намалява размера на плащането или отказва пла-
щане по схемите за директни плащания, когато установи, че са 
създадени изкуствени условия за подпомагане.

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните акто-
ве (ЗНА) Наредбата е нормативен акт, който се издава за при-
лагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен 
акт от по-висока степен. Съгласно посочения в чл.1 обхват на 
Проекта на наредба тя следва да урежда единствено услови-
ята и реда за установяване на наличие или липса на изкуст-
вено създадени условия. При това положение правната де-
финиция на израза изкуствено създадени условия следва да 
бъде в Закона за подпомагане на земеделските произво-
дители, а не в нормативния акт по неговото прилага-

не, какъвто се явява Проектът на наредба.
По отношение на значението и тълкуването на израза 

изкуствено създадени условия към Европейската комисия има 
отправени два въпроса от членове на Европейския парла-
мент. Първият въпрос е зададен на 28 октомври 2013 г. от 
депутата Rareş-Lucian Niculescu по отношение тълкуване-
то на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011: Как-
то може да се види, тази разпоредба дава общо, абстрактно опре-
деление на „изкуствени условия“, без да се споменават какви са те-

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени 
условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране 

на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

на стр. 44  
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Пиктор – Премиум продукт на достъпна цена 
+ 15% по-високи добиви

ването на азота. Резултати от производствени площи 
с рапица от България и чужбина свидетелстват за увели-
чение на добивите от полетата, третирани с Пиктор 
средно с 15%.

Моментът на приложение и дозата са 
важни

За разлика от слънчогледа, където дозата на Пиктор 
може да се намали на 40 мл/дка при по-ранно приложе-
ние за борба с болести като фома и алтернария, то при 
рапицата дозата на приложение е твърдо 50 мл/дка, а 
моментът на третиране е от поява на цветоносното 
стъбло до края на цъфтежа. В тази фаза основната запла-
ха е от появата на най-вредоносната болест - склероти-
ния, с която компромиси не могат да се правят.

„Очаквайте повече“
Не случайно „Очаквайте повече“ е слоганът на концеп-

цията AgCelence, която е без аналог в света на растител-
ната защита. Продуктите от концепцията AgCelence 
успоредно със защита от болести предоставят на рас-
тенията възможността да проявят целия си генетичен 
и производствен потенциал чрез подобряване на физи-
ологичните процеси в растенията и толерантността 
им на стрес. В резултат вашите посеви усвояват вода-
та и хранителните вещества по-пълноценно, предпазени 
са от преждевременно узряване и се развиват жизнени и 
здрави. 

С AgCelence гарантирано можете да очаквате повече. 
А с Пиктор - още повече!

Не случайно вече години наред Пиктор е водещ фунги-
цид в маслодайните култури. Продуктът е от концепци-
ята AgCelence и се утвърди в България не просто като 
фунгицид, контролиращ икономически важните болести и 
особено склеротинията, но и като продукт,  който по-
вишава добивите средно с 15% както в рапица, така и в 
слънчоглед. 

Тази година фермерите имат възможност да получат 
5% по-ниска цена на Пиктор в технология с други проду-
кти на БАСФ в слънчоглед и/или рапица. 

Предимствата на Пиктор в рапица
Предимствата на Пиктор в рапица са факт в полета-

та на българските фермери. Пиктор осигурява контрол 
и продължително фунгицидно действие над икономиче-

ски важните болести при маслодайната рапица. Двете ак-
тивни вещества се допълват чрез различните механизми 
на действие и проникват в зелените части на рапицата в 
дълбочина. При внасяне на Пиктор загубите от отъпква-
не са незначителни дори при използване на стандартна зе-
меделска техника. Продуктът притежава отлична устой-
чивост на измиване на дъжд - покритието по растенията 
почти не се измива. Пиктор води до равномерно узряване 
и намалява загубите от разпукани шушулки и опадали семе-
на. По отношение на качеството Пиктор повишава ма-
сленото съдържание на семената. И не на последно място, 
Пиктор подобрява физиологията на рапичните растения 
и устойчивостта им на стрес. За достигане на пълния до-
бивен потенциал продуктът увеличава нивото на хлоро-
фила, интензифицира фотосинтезата и подобрява усвоя-

Рапиците са обещаващи тази пролет. Нека им дадем максималното с 
Пиктор – премиум фунгицид за рапица и слънчоглед от БАСФ!

AgCelence ефектът на Пиктор в рапица, с. Овча могила, обл. В.Търново Ефикасност на Пиктор срещу склеротиния - с. Недоклан, обл. Разград

Пиктор Нетретирано



При внасяне на Пиктор загубите от отъпкване са незначителни дори при използване 
на стандартна земеделска техника. Продуктът притежава отлична устойчивост 

на измиване на дъжд - покритието по растенията почти не се измива.
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Изграждане на европейски филиал 
по въпросите на соргото

Ретроспекция на изминалите петнадесет месеца

През ноември 2016 г. в Букурещ с Първия европейски конгрес по въпросите на соргото започна мисията с 
кодово име „Сорго“. На форума беше приет учредителният акт за старт на производство, разполагащо 

с реален потенциал и една-единствена амбиция – изграждане на европейски филиал. Какво беше 
реализирано през последните 15 месеца? Какви трудности бяха преодолени? Какви са бъдещите 

предизвикателства? 

КУЛТУРАТА

Акт за раждане
Тази първа голяма среща на действащите лица в облас-

тта на соргото даде възможност на специалисти в облас-
тта на генетиката и семепроизводството, агрономство-
то и производството, икономиката и борсата, преработ-
ването и промишлеността да обединят усилия за бъдещ 
напредък. Всички споделиха мнението, че е налице истин-
ски потенциал по различни причини – генетичен прогрес, аг-
рономически предимства, икономически интерес, характе-
ристики, свързани с околната среда, хранителни качества, 
разнообразни пазари, насоки на селскостопанската полити-
ка. Именно поради това инициаторите на събитието вне-
соха пред институциите на Европейския съюз проекти за 
популяризиране и развитие на соргото в 5 държави – членки 
на Европейския съюз (България, Испания, Франция, Италия 
и Румъния) и 2 държави от Източна Европа (Русия и Украй-
на). Тези проекти бяха одобрени и субсидирани от Брюксел 
за провеждане на комуникационни кампании и действия за 
насърчаване, управление на технически и икономически про-
екти в рамките на 3 години – с начало през месец май 2017 
г. и край през април 2020 г. Успоредно с това на длъжност-
та отговорник за развитието на програмата бе назначен 
Шарл-Антоан Куртоа, чието основно задължение е изпъл-
нението на тези планове за популяризиране и развитие.

Планове за популяризиране с 
разнообразно съдържание

Тъй като производството на тази култура досега е сла-
бо развито в Европа, плановете за популяризиране имат за 
цел да запълнят липсата от информация и разпростране-
нието є сред различните участници по веригата. Ето за-
що бяха разработени комуникационни пособия и страте-
гии, преведени на различни езици, изразяващи се в образова-

телни инструменти, които подчертават предимствата 
на соргото, интернет сайт, съдържащ библиотека и тех-
нически елементи, които могат да бъдат изтегляни, ин-
формационен бюлетин, стартирал през март тази година 
и за който всички желаещи могат безплатно да се абони-
рат, като попълнят формуляр. Както и технически насоки 
за насърчаване на производството на сорго – от сеитбата 
до прибиране на реколтата както за зърно, така и за фураж, 
опитни полета, доказващи генетичния прогрес на хибриди-
те сорго, европейски прес- и учебни пътувания за преценява-
не на потенциала на соргото по места, селскостопански из-
ложения и провеждане на конференции и обучения за произ-
водителите и консултантите им. Известен брой дейнос-
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ти вече започнаха в посочените по-горе държави, в които 
соргото има потенциал за развитие. Всички те са придру-
жени от лого и печат за автентичност. 

Междупрофесионалната асоциация 
Sorghum ID вече е факт

След динамичното първо шестмесечие на 2017 г. дейст-
ващите лица в областта на соргото в Европа се обедини-
ха в европейска междупрофесионална асоциация по въпроси-
те на соргото. През септември 2017 г. в Брюксел беше из-
бран управителен съвет и беше определена стратегическа-
та цел – развитие на европейското производство на сорго 
за зърно, на фуражното сорго и хибридите им. Днес асоциа-
цията със седалище в Брюксел се състои от 26 организации 
и дружества от различни европейски държави, представля-
ващи семепроизводители, производители и преработвате-
ли, и според устава є основните є цели са:

  Защита на производството на сорго пред европейски-
те, националните и регионалните институции, без да се 
вреди на другите основни култури.

  Провеждане на дейности за популяризиране на ползите, 
свързани с това производство.

  Провеждане на дейности за развитие, като се спазват 
техническите насоки.

  Популяризиране на хранителни и други пазари.
Новата асоциация, чийто управителен съвет заседава 

през януари 2018 г. в Париж, избра своето оперативно бю-
ро, състоящо се от 5 членове – отговорни лица от сфери-
те на семепроизводството, производството и преработ-
ването. Целта естествено е да се произвежда повече и по-
добре благодарение на предимствата и характеристиките 

на соргото, развитие, което върви успоредно с това на па-
зарите на храни за животни – основният европейски па-
зар за сорго, но също така и на пазарите за човешки храни 
и енергии – твърде слабо развити днес, но с потенциал за 
развитие. 

Окрилени от първите успехи, учредителите на Sorghum 
ID внесоха пред институциите на Европейския съюз нови 
проекти за популяризиране, предназначени за други държа-
ви с потенциал за развитие на соргото в Европейския съ-
юз (Унгария и Австрия) и в Близкия изток (Иран и Турция). 
През декември миналата година тези нови проекти бяха 
одобрени за европейско финансиране. Те също ще бъдат ре-
ализирани в рамките на тригодишни планове за финансира-
не, стартиращи през май 2018 г. с подкрепата и участие-
то на организациите и дружествата – членки на междупро-
фесионалната асоциация по въпросите на соргото Sorghum 
ID, която така се снабдява с допълнителни средства за из-
пълнение на целите си. Тези нови успехи ще бъдат в основа-
та на предложенията за нови проекти през 2019 г., по-спе-
циално по отношение на Германия. В процес на подготовка 
е Вторият европейски конгрес по въпросите на соргото, 
който ще се проведе на 7 и 8 ноември тази година в Мила-
но, Италия. 

15 месеца напрегната работа, изпълнена с реализирани 
проекти, резултати и обещания за бъдещето по отноше-
ние на соргото в Европа – развитието на пазарите и ими-
джа му, както и налагане на посланията „Бъдещето залага на 
соргото“ и „Соргото е сигурен залог“ и превръщането им в 
осезаема и измерима реалност. 

Можете да се абонирате за нашия информационен бюлетин на 
интернет сайта ни www.sorghum-id.com

от стр. 35  
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от стр. 10  

на стр. 41  

Фактори за загубите от азотните 
торове

Внесени в почвите, азотните торове 
са подложени на сложни превръщания, 
отличаващи се със сложна динамика, 
които често водят до обратими и нео-
братими загуби и в резултат на това - до 
намалена ефективност на торенето. 

Естеството на процесите, които обу-
славят вида и величината на азотните 
загуби, зависи от редица фактори: по-
чвени, вид на торовете, норми и начини 
на внасяне, поддържането на почвена-
та повърхност в критичните за загубите 
периоди и сезони и климатичните фак-
тори.
 Вид на торовете. Въпреки че всич-

ки използвани в практиката торове са 

лесно разтворими и достъпни за рас-
тенията, природата и размерът на за-
губите зависят от формата на азота в 
тях (нитратен, амониев и аминен).

 Почвени свойства. Тук се отнасят 
мощност на почвата, механичен със-
тав, почвена реакция (рН) и съдър-
жание на свободни карбонати. От 
голямо значение е и наклонът на поч-
вената повърхност, от който зависи 
повърхностният оток.

 Съдържание на влага в почвата и 
количество на валежите.

 Температура на почвата и атмосфе-
рата.

 Норми на торене и начини на 
внасяне. Високите торови норми 
обуславят по-големи абсолютно и от-

носително загуби. Фракционирането 
(разделянето) на торовите норми във 
времето бикновено намаляват загу-
бите - торовите норми се разпределят 
зависимост динамиката на растежа и 
усвояването на азота от растенията.

 Наличието на растителност 
върху почвената повърхност е важен 
фактор за величините на загубите, 
особено през зимния период.

В зависимост от естеството на азот-
ните загуби те биват: необратими и 
обратими.
· Необратимите загуби на азот са по-

важни, тъй като азотът излиза от сис-
темата почва - растения и резултатът 
е намалена ефективност на торенето.

· Обратимите загуби са свързани с вре-

АГРОТЕХНИКА

Възможни загуби от азотните торове 
и начини за отстраняването им

Азотното торене е основен интензивен фактор  в земеделието. В нормалните почви 
азотът почти винаги е дефицитен и е основен фактор и двигател, който определя нивото 

на добивите  и качеството на растителната продукция. Същевременно азотното 
торене е свързано с редица  трудни за решаване проблеми: правилно прогнозиране на 

необходимостта от торене; отрицателно влияние върху почвеното плодородие и 
качеството на растителната продукция и  възможно отрицателно влияние върху 

устойчивостта на растенията към стресови фактори. Почвеният и торовият азот в 
почвата са подложени на динамични и сложни превръщания, някои от които водят до загуби 

на азот. Целта на настоящата статия е да се характеризират основните механизми 
за различни азотни загуби, условията и възможностите за  тяхното отстраняване.
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от стр. 39  

менно превръщане на торовия азот 
в недостъпна за растенията форма, 
в резултат на което се забавя и отла-
га неговото усвояване от растения-
та. При определени условия те могат 
да бъдат полезни, тъй като намаляват 
величината на необратимите загуби и 
дори подобряват баланса на торовия 
азот. В повечето случаи на тях се дъл-
жи последействието на азотното то-
рене за следващите култури.

Механизми на азотните загуби

1. Измиване на нитратен азот 
(NO3-N)
 Нитратите са съставна част на основ-

ния азотен тор у нас – амониевия ни-
трат. Освен това амониевият азот (NH4-
N), който се внася с минералните торове 
(карбамид, амониев сулфат и др.) и се ос-
вобождава като резултат от минерализа-
цията на почвеното органично вещество 
и растителните остатъци, е подложен на 
окисление с образуване на нитрати (ни-
трификация). Нитратите обикновено 
преобладават в състава на минерални-
те форми на азота в почвите. Те не се по-
глъщат (адсорбират) от почвата и са под-
ложени на измиване чрез низходящото 
гравитационно движение с водата по 
почвения профил (гравитационна влага). 
Измиването на нитратите под коренооб-
итаемия слой на есенните посеви (50 - 60 
см) ги прави недостъпни за растенията 
поне в ранните фази на растеж и разви-
тие на растенията, които са решаващи за 
добива. Измиването на по-голяма дълбо-
чина често замърсява подпочвените пи-
тейни води. 

Загуба на нитрати е възможна и чрез 
повърхностния воден оток по накло-
нените терени след проливни дъждове 
или при топенето на снеговете. По този 
начин водните басейни се обогатяват с 
азот и други хранителни елементи (глав-
но фосфор), което предизвиква интен-
зивно развитие на водорасли. Този про-
цес, известен като еутрофикация на 
езерата и моретата, предизвиква изми-
ране на рибите и други морски животни 
вследствие изчерпване на кислорода.

Измиването на нитратите се благо-
приятства от лекия механичен състав на 
почвата (песъчливи почви), малка мощ-
ност на почвения профил (плитки поч-
ви), близки подпочвени води, големи 
норми на азотно торене, липсата на рас-
тителна покривка и естествено - голямо-
то количество на гравитационната влага 
от дъжд, топящ се сняг и поливане.



Измиването на нитрати е 
един от основните екологични 

проблеми на съвременното 
земеделие. Той може да се 

контролира чрез оптимизиране 
на азотното торене по норма 
и срок на внасяне в зависимост 

от релефа и мощността и 
механичния състав на почвата.


Високите торови норми през есента, 

когато няма развита растителност, почти 
винаги причиняват загуби на нитратен 
азот чрез измиване.

2.  Денитрификация на нитрати
При преовлажняване и наводнява-

не в почвите се създават анаеробни ус-
ловия (липса на кислород), при които 
нитратите се превръщат до азотни оки-
си (NOx) и елементарен азот (N2), които 
не се поглъщат от почвата и излитат в 
атмосферата. Този процес, наречен де-
нитрификация, се благоприятства и от 
наличието на растителни остатъци и 
повишена температура, които активи-
зират размножението на специфични 
анаеробни денитрификационни бак-
терии.

Денитрификацията се получава най-
често при временното преовлажнява-
не на почвата рано напролет с топенето 
на снеговете и след проливни валежи. 
Най-често и продължително преовлаж-
няване на посеви се получава на равни 
терени с тежки глинести почви (често в 
Северозападна България). Денитрифика-
ционни загуби са възможни също при 
наводняване на посеви и при поливане с 
високи поливни норми. Загубите са нео-
братими и могат да се контролират чрез 
подходящи мерки за дрениране на поч-
вите (дълбока обработка с разрохкване 
на орните и подорните хоризонти, дре-
ниране и пр.).

3.  Загуби чрез амонячно излитане
Тези загуби се дължат на превръща-

нето на амониевия азот (NH4) от азот-
ните торове при взаимодействието им 
в почвите в газообразен амоняк (NH3), 
който излита в атмосферата. Тези загуби 
са най-актуални при повърхностно торе-
не с карбамид и в по-малка степен при 
другите амониеви торове. При взаимо-
действие на карбамид в почвата аминни-

ят азот (NH2) преминава в амоний (NH4), 
който алкализира почвата и се превръ-
ща в свободен амоняк (NH3). Последният 
може да излети в атмосферата, ако не се 
погълне от почвата. Загубите от амони-
евия нитрат са много по-малки и стават 
само в карбонатни почви.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за загуби чрез амо-
нячно излитане са зависими от следните 
фактори:
 Почвени свойства. Теоретично 

амонячни загуби са възможни при 
всички почви, но са особено голе-
ми при почви с високо рН (неутрална 
или алкална реакция), съдържание на 
свободни карбонати (варовити поч-
ви) и лек механичен състав.

 Съдържание на влага в почвата. 
Амонячните загуби са толкова по-го-
леми, колкото по-ниско е съдържа-
нието на влага. При високо съдържа-
ние на влага се образуват разредени 
разтвори на амоний, поглъщането му 
от почвата е по-пълно и загубите са 
малки.

 Температура на почвата и ат-
мосферата. Високата температура 
(над 10-15о С) ускорява превръщане-
то на карбамида до амоняк, при което 
се получават високи концентрации и 
големи загуби..

 Нормата на торене. Загубите чрез 
амонячно излитане са по-големи аб-
солютно и относително (като %) при 
високи торови норми. По същия на-
чин действа неравномерното разпре-
деление на тора, с което се получават 
високи локални концентрации.

 Начин на торене. Азотни загуби 
чрез излитане на амоняк са възмож-
ни само при повърхностно торене. 
Размесването на карбамида с почва-
та или внасянето му макар и на малка 
дълбочина (само 2-3 см) практически 
елиминира загубите, тъй като осво-
бождаващият се амоняк се поглъща 
от почвата.
ИЗВОДИ относно торенето с карбамид. 

Карбамидът е по-подходящ за торене на 
есенните посеви през зимата и рано на-
пролет, когато температурите са ниски и 
влажността на почвата висока. При тези 
условия няма опасност от амонячни за-
губи и карбамидът има предимства пред 
амониевия нитрат, тъй като не се полу-
чават загуби чрез измиване на нитрати и 
денитрификация.

 Проф. дсн Петко Иванов

Продължава в следвашия брой
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Рекордите в месопроизводството - 
по света и у нас

В Холандия броят на 
кравите на квадратен 

километър достига 
41,96 глави.

Топ 10 на производителите на месо по видове в ЕС, 2016 г.  
(1000 тона кланично тегло)

Страна Говеждо Свинско Овче Козе Домашни 
птици Общо

ЕС-28 общо 7 799 23 440 713 45 14 400 46 397

Германия 1 148 5 579 22 0 1 525 8 274

Испания 638 4 059 117 10 1 524 6 348

Франция 1 462 2 206 83 6 1 669 5 426

Полша 501 1 963 1 0 2 268 4 742

Великобритания 912 919 290 0 1 791 3 912

Италия 810 1 544 31 2 1 366 3 753

Холандия 416 1 453 13 2 : 1 884

Португалия 91 375 10 1 326 803

Румъния 58 337 8 9 391 803

Швеция 131 234 5 0 154 524

България 7 66 : : 106 179
Източник: Евростат, с окончателин данни към края на 2017 г.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Последните две години показват 
трайна тенденция за нараства-
не на производството на ме-

со в целия свят, както и в страните 
- членки на Европейския съюз, включи-
телно и в България.

В прогнозата си за настоящата 
2018 г. анализаторите на специализи-
раната холандска Rabobank за финан-
сиране на земеделски производите-
ли и хранителната индустрия по све-
та казват, че производството на ме-
со ще нараства навсякъде, а увеличава-
щата се конкуренция между различни-
те видове месо и между износители-
те ще създава много нови възможнос-
ти за производители и преработва-
тели. Според Rabobank общият ръст 
на производството на месо ще над-
виши с около 3% средния показател за 
последния 10-годишен период, а главни-
те „виновници“ за това ще са произ-
водителите в Бразилия, Аржентина 
и САЩ, които планират да увеличат 
производството на месо съответно 
с 5%, 4% и 6%.

Тежка задача за ЕС
Нарасналото производство на ме-

со в Европа се дължи основно на пре-
махването на квотния режим за мля-
ко и млечни продукти в Европейския 
съюз от 31 март 2015 г. Това накара 
някои от по-малките ферми да изо-
ставят млекопроизводството, дока-
то при най-големите ферми се наблю-

дава баланс между животните за мле-
копроизводство и за производство 
на месо през 2015 и 2016 г. според да-
нните на статистическата служба на 
ЕС. Предварителните данни за мина-
лата 2017 г. също сочат, че тенденци-
ята продължава. Благоприятните це-
ни на фуражите и търсенето на висо-
кокачествено говеждо месо са повли-
яли за увеличаване броя на животни-

те в стадата от едър рогат добитък 
за производство на месо. Както по 
света, така и в ЕС производството 
на говеждо месо ще се разшири за тре-
та година поред. Нарастване ще има и 
при свинското, докато при птичето 
месо ще има известен застой, а в ня-
кои страни в Европа дори и незначи-
телно намаление в сравнение с равни-
щето от 2017 г.

През 2018 г. експортът ще е клю-
чов фактор за сложния европейски па-
зар. Достъпът до нови външни паза-
ри ще придобива все по-голямо значе-
ние и за производители, и за прера-
ботватели на фона на нарастващото 
производство, от една страна, и, от 
друга - намаленото търсене от мест-
ни потребители, които се ориенти-
рат към алтернативните протеино-
ви храни. 

Ролята на Китай
В конкурентната битка ще се на-

меси и най-многолюдната страна в 
света, като най-голям потребител-
ски пазар. Очакванията на анализато-
рите от Rabobank са Китай да увели-
чава доставките на свинско месо, тъй 
като преструктурирането на мест-
ния свиневъден сектор ще продължи 
и през 2018, а може и през следваща-
та 2019 г. Вносът на птиче месо оба-
че ще остане без промяна. Най-много 
ще се увеличават доставките на го-
веждо месо в Китай, като цената ще 
бъде основен фактор за вносители-
те. Въпреки че китайският пазар е до-
миниран от производителите на го-
веждо и агнешко месо от Австралия 
и Нова Зеландия, в тези страни през 
2018 г. производството на месо ще 
е без промяна или с малък ръст зара-
ди конкуренцията на Бразилия, Аржен-
тина, САЩ и особено ЕС, който през 
последните две години има вече сери-
озен пробив на китайския пазар зара-
ди подпомагането на експорта за тре-
ти страни. Все пак подобряването на 
климатичните условия ще е от полза 
за австралийските и новозеландските 
говедовъди.

Върху световния пазар влияние ще 
оказват и политически решения, свър-
зани с търговията, като преговори-
те за НАФТА (Северноамериканско-

то споразумение за свободна търго-
вия), излизането на Великобритания 
от ЕС, отношенията между САЩ и 
Китай. Не бива да се подценява и би-
осигурността, свързана с разпростра-
нението на опасни болести върху жи-
вотните като птичи грип и африкан-
ска чума по свинете. 

Къде сме ние
Производството на месо нара-

ства и в България, като по-осезаемо 
е то през 2017 г., особено при черве-
ното месо (говеждо, телешко и свин-
ско). Според данните на Агростатис-
тиката към МЗХГ, обявени в края на 
февруари, добитото в кланиците в 
страната месо е увеличено през ми-
налата година с близо 6% до 81 430 
тона кланично тегло (виж таблица-
та). Спад има единствено в производ-
ството на телешко месо, като доби-
тите количества са с 4.5% по-малко в 
сравнение с 2016 г., когато са произве-
дени 782 тона телешко, при 747 тона 
през 2017 г. Това се дължи на намалелия 
брой на телетата, минали през клани-
ците – от 5210 през 2016 на 5010 жи-
вотни през 2017 г.

Съществено са се увеличили юници-
те и кравите за добив на месо. По то-
зи показател ръстът е с 12% до 21 240 
животни. Като цяло кланиците са об-
работили през миналата година с 8% 
повече говеда в сравнение с предходна-
та година, или общо 35 050 животни. 
Заради това количеството добито 
говеждо месо през 2017 г. е достигнало 
7441 тона кланично тегло.

Устойчиво расте добивът на свин-
ско месо – с 4% на годишна база. Бро-
ят на свинете, минали през кланици-
те в страната, се увеличава от 1 032 
760 през 2016 на 1 065 790 през 2017 г. 
Съответно произведеното свинско 
месо достига през миналата година 71 
325 тона кланично тегло.

От всички животни, минали през 
кланиците миналата година, най-
чувствително се увеличава броят на 
тези от сборната графа „Дребен ро-
гат добитък, биволи, еднокопитни“. 
При тях увеличението е с 58% до 361 
040 животни. С 44% повече е и доби-
тото от тях месо – общо 2665 тона.

  Боряна Семкова 

След Холандия се нареждат Индия – 39 
крави на кв.км, Люксембург, Малта и Бел-
гия. България е след 50-о място с 3.2 бр. кра-
ви на кв.км, а Русия – най-голямата страна в 
света, е на място с номер 100 от 109 дър-
жави, класирани по този индекс. Това сочи 
световният рейтинг, изготвен въз основа 
на данните от аналитичната мрежа IFCN 
и Центъра за изследване на пазара на мляко и 
млечни продукти RDRC. Нашите съседи се 
нареждат съответно: Албания с 12.24 кра-
ви – на 18-о място, Турция със 7.2 крави – на 
29-о място, Румъния с 5.94 крави – на 34-то 
място, и Сърбия с 4.82 крави – на 39-о мяс-
то. Най-високи са цените на млякото в Ки-
пър – вече минават 55 цента за кг мляко Там 
си имат и собствен действащ млечен борд, 
Малта – 46.071 цента, Гърция – 38.00, Фин-
ландия и Швеция – 37.5 цента. Водещите 
страни реализират млякото също на добри 
цени: Германия – 36 цента, Холандия – 38.50, 
Австрия – 37.50, Франция – 35 и Италия – 
36.50 цента. Най-ниски са цените в Литва 
– 28.20 цента, и Румъния – 26.60. България 
е в златната среда с 29.98 цента за кг мля-
ко. За Европа увеличението за една година 
е 33%, а за България е 17%. Най-голямо е уве-
личението за балтийските републики, кое-
то надхвърля 60%. В най-тежка ситуация са 
говедовъдите на Кипър и Малта с 1% уве-
личение.

Таблица 2: Призведеното месо  
в България през 2017 г

Вид месо Кланично 
тегло*

Заклани 
животни**

Бяло месо:

Пилета бройлери 79 287.8 45 925.2

Патици 19 541.7 5 554.5

Други птици и зайци 5 129.9 2 894.3

Общо бяло месо: 103 959.4 49 374.0

Червено месо:

Телета до 1 година 746,7 5,01

Юници и крави 4 765.7 21,24

Други говеда 1 928.2 8,82

Общо свине 71 324.7 1 065.79

ДРД***, биволи, еднокопитни 2 664.9 361,04

Общо червено месо 81 430.2 1 461.90
* в тона ** хиляди броя 
 *** ДРД - дребен рогат добитък (овце и кози)
Източник: Аграстатистика към МЗХГ



Българско-холандска инициатива 
предлага коне в Родопите да получат 

официален статут на диви животни
От няколко години десетки коне, потомци на древния 

тарпан, препускат свободно сред природата на Източни-
те Родопи. Българо-холандски екип, който от 2011 г. рабо-
ти за възстановяването на дивата природа в Източните 
Родопи, предлага конете да получат официален статут на 
диви животни. В публична си лекция в Биологическия факул-
тет на Софийския университет холандският еко експерт 
Франк Зандеринк  представи предимствата на Статут 
„Див“ за природата на Родопите и България, както и за Ев-
ропа. 

Конете коник (Equus 
caballos), които живе-
ят на свобода в Източ-
ните Родопи, са възста-
новка на тарпана (Equus 
ferus ferus), известен ка-
то евразийски див кон 
- изчезнал подвид на ди-
вия кон. Тарпанът из-
чезва в дивата природа 
в края на ХIX век. Реин-
тродуцирината  в Бъл-
гария порода коник (ма-
лък кон на полски) произ-
лиза от полски проект 
за възстановяване на по-
добни на тарпана коне, започнал през 1936. Общият брой 
на конете от този тип по света е около 4000, като поло-
вината от тях живеят в Холандия. Реинтродукции са пра-
вени в Латвия, Англия, Франция, Белгия и Германия. През 
2011 г в Източните Родопи бяха докарани 12 полски коника 
от Холандия, а две години по-късно нова група. 

Днес над 70 коника живеят свободно в природата в два 
района в Източните Родопи – при село Бойник и край из-
оставеното село Сбор. Те са изцяло приспособени към жи-
вота си в дивата природа: оцеляват в горещо и сухо ля-
то, преживяват студ и дебели снегове, оцеляват и при въл-
чи атаки.

Ако конете в Родопите получат статут „Див“, това 
ще означава, че националните и местните власти призна-
ват свободно живеещите коне коник като наистина диви 
животни, със същия статут, който имат елените, зайци-
те, сърните… Когато това стане, България ще бъде първа-
та страна в Европа, а и в света, където статутът „Див“ 
ще бъде даден на доскорошни одомашнени животни. Мно-
го страни вече имат интерес да последват стъпките, на-
правени от България. 

Даването на статут „Див“ на конете коник в Родопи-
те ще бъде положителен 
сигнал за цяла Европа и 
ще промени представи-
те на европейците за ко-
нете, които живеят в 
дивата природа.

 Разбирането ми е, 
че дивите коне и диви-
те животни са изключи-
телно важни за мозаеч-
ния пейзаж на природа-
та, което поддържа бо-
гатото биоразнообразие, 
смята Франк. И понеже 
тези животни са ключо-
ви за дивата природа, те 

трябва да бъдат диви. Без човешка намеса, както е било ня-
кога! Имаме вече  подкрепата на местната власт в Момчил-
град и в Крумовград - животните да живеят в дивата при-
рода. Но се изисква и решение на национално ниво. Затова 
и сме изпратили искане до Министерството на околната 
среда и водите да признаят диво живеещите животни, та-
ка че те да нямат нужда от ограждения, чипове и т.н. Оч-
акваме сега покана от Съвета по биоразнообразие, където 
да представим презентация и да изложим исканията си в 
нея. Този съвет трябва да даде своята оценка и финално ми-
нистърът на екологията трябва да вземе решение, заключи 
Франк Зандеринк. 
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при изготвянето на Проекта на наредба у нас не са взети 
предвид аргументите на Съда в Люксембург и не е създа-
ден механизъм, чрез който да се проверяват горепосочени-
те два елемента. Дадената в чл.2, ал.1 от Проекта на на-
редба дефиниция на изкуствено създадени условия, съгласно коя-
то това са действия или бездействия на юридически или 
физически лица, които са извършени за получаване на пре-
димство, с цел набавяне на облага в противоречие с евро-
пейското законодателство по никакъв начин не кореспон-
дира с Решението по дело С-434/1. Като основен критерий 
за изкуствено създадени условия е посочено единствено наличи-
ето на свързаност на кандидати, бенефициенти, ползвате-
ли на помощта или упълномощени техни представители. 
Без да е създадена дефиниция на посочените в чл.3 от Про-
екта на наредба „лична, правна, икономическа, външна или 
структурна свързаност“ в следващите разпоредби е посо-
чено, че индикаторите на база на които ще се проверява 
за такава свързаност, ще се утвърждават със заповед на из-
пълнителния директор на ДФЗ-РА. Предоставената в Про-
екта на наредба възможност субективно да се посочват 
индикатори, чрез които да се дефинира свързаност, раз-
лична от залегналата в националното ни законодателство, 
освен неправилна е и изключително опасна. Още повече 
че това ще става с административен акт, който ще може 
да се променя от лице, което е различно от автора на на-
редбата. 

В българското законодателство свързаност между от-
делни лица може да има по силата на няколко различни нор-
мативни акта. Във всеки от тях съобразно неговата насо-
ченост свързаността е дефинирана по различен начин. Така 
например по силата на Закона за малки и средни предприя-
тия свързаността е ограничена до четири хипотези, дока-
то по смисъла на Търговския закон свързаността е много по-
широко дефинирана. В случаите на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и Закона за корпоративното подоходно 
облагане свързаността има един смисъл, а във вече посоче-
ния Търговски закон има съвсем друг смисъл.

Никъде не е посочена обосновка, поради която свързанос-
тта е избрана като критерий за наличие на изкуствено съз-
дадени условия. Ако целта е била спазването на изискването 
на чл.11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г., къде-
то е посочено, че: Никакви предимства, получени посредством 
избягване на намаляване на плащането, не се дават в полза на зе-
меделски стопани, по отношение на които е установено, че след 18 
октомври 2011 г. изкуствено са създали условията за избягване на 
последиците от настоящия член“, като по този начин се създа-
де механизъм за санкциониране на изкуствено разделени земе-
делски стопанства, то това трябва много ясно да бъде по-
сочено и доказано. Причината е, че в определени случаи та-
кова разделяне може да бъде обосновано и да не попада в хи-

потезата на изкуствено създадени условия. Като пример за 
това може да бъде посочен чл. L. 341-3 от Кодекса за селски-
те райони и морския риболов, който се прилага във Фран-
ция - „Le code rural et de la pêche maritime“. В тази разпоред-
ба е посочено: Разделянето на земеделско стопанство не може да 
позволи на фермите да получат помощ или публични субсидии, по-
високи от онези, които биха получили, ако не бяха направили та-
кова разделяне. Това правило се прилага независимо от правната 
форма на въпросните стопанства. Тази разпоредба може да не 
се прилага, когато разделянето е оправдано, от една страна, от 
разстоянието между отделените фондове или автономността на 
средствата за производство на тези фондове и, от друга стра-
на, от подобряването на жизнеспособността на стопанствата 
или запазването на тази жизнеспособност, по-специално в случаи-
те отговарящи на условията на член L. 330-1. (La division d'une 
exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues 
à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont 
l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division. Cette 
règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en 
cause.

Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une 
part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens 
de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la 
viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment 
dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 
330-1.) Видно от тази разпоредба, законодателят във Фран-
ция напълно се е съобразил със съдебната практика на Съда в 
Люксембург. Паралелно с въведената забрана за разделяне на 
земеделски стопанства съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 г. е въведена и възможност за преценка на 
причините, които са довели до разделянето. По този на-
чин някои случаи на разделяне могат да бъдат обосновани, 
без да има наличие на изкуствено създадени условия.

Подобна разпоредба би трябвало да има и в Проекта на 
наредба най-малкото за да бъде избегнат субективният еле-
мент по отношение на свързаността и да бъде гарантира-
на правната сигурност на всички бенефициенти. Освен то-
ва, що се касае за установяването на изкуствено създадени 
условия по отношение на мерките и подмерките от ПРСР 
2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г. следва да бъдат предви-
дени критерии различни от свързаността, които да могат 
да бъдат обективно проверявани с оглед трайната практи-
ка на Съда в Люксембург (виж цитираните по-горе в стано-
вището съдебни решения).

Съгласно посоченото в Проекта на наредба проверките 
завършват със становище за:

  липса на изкуствено създадени условия или 
  съмнение за наличие на изкуствено създадени условия.

Не е ясно поради каква причина в Проекта на наредба про-
верката не завършва със становище за наличие на изкустве-
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но създадени условия, а със съмнение за наличие на изкуст-
вено създадени условия. Съмнението е субективен еле-
мент, който предполага липса на доказателства за изкуст-
вено създадени условия. В Проекта на наредба е посочено, 
че ако становището е за съмнение за наличие на изкуствено 
създадени условия, то заявлението за подпомагане се изпра-
ща на компетентната дирекция в ДФЗ-РА, която отгова-
ря за нередностите, и тя регистрира сигнал за нередност. 
По този начин изкуствено създадените условия се прирав-
няват на нередност. Нередността, съгласно легалната де-
финиция дадена в чл.2, точка 36 от Регламент 1303/2013 
г. е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното 
право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо 
от действие или бездействие на икономически оператор, участ-
ващ в прилагането на европейските структурни и инвестицион-
ни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на 
вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен раз-
ход в бюджета на Съюза. Наличието в чл.2, ал.1 от Проекта 
на наредба на самостоятелна дефиниция на изкуствено съз-
дадени условия обаче предполага разлика между двете. Освен 
това в ал.2 на същата разпоредба е посочено, че при нали-
чие на изкуствено създадени условия се прилагат разпоред-
бите на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011 г., 
чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. и чл.11, параграф 
4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. Това предполага уста-
новяване на наличие на изкуствено създадени условия, а не 
съмнения за такива. Освен това посочените разпоредби по-
сочват, че ако се установи наличие на изкуствено създаде-
ни условия, не трябва да се дава предимство на съответ-
ните физически лица, които са създали тези условия. Никъ-
де в тях не се коментират неправомерни плащания, възник-
нали вследствие на нередност съгласно чл.54 от Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 г. Създаването на подобен вид противо-
речия в нормативен акт и смесването на две различни по-
нятия е в нарушение на чл.9, ал.1 от Закона за норматив-
ните актове, съгласно който разпоредбите на нормативните 
актове се формулират на общоупотребимия български език крат-
ко, точно и ясно. 

Освен това трябва да се има предвид, че никъде в Про-
екта на наредба извършването на отделните действия на 
контролните органи в рамките на проверката не са об-
вързани с конкретни срокове. Липсата на конкретни сро-
кове противоречи на чл.11 от Административнопроцесу-
алния кодекс, където е посочено, че: Процесуалните действия 
се извършват в сроковете, определени от закона, и за най-кратко-
то време, необходимо според конкретните обстоятелства и цел-
та на действието или на административния акт. Установя-
ването на изкуствено създадени условия и прилагането на 
посочените в чл.2, ал.2 от Проекта на наредба разпоред-
би от европейското законодателство ще касаят премах-

ването на полученото от съответния бенефициент пре-
димство. По този начин ще бъдат засегнати негови права 
и интереси. Това съгласно чл.21 от Административнопро-
цесуалния кодекс, което е извършено от административен 
орган, става с индивидуален административен акт. В та-
зи връзка следва разпоредбите на Проекта на наредба да бъ-
дат приведени в съответствие с глава пета на дял втори 
и дял трети от АПК.

Така разписаният параграф 2 от Преходните и заключи-
телни разпоредби към Проекта на наредба следва да отпад-
не. Съгласно записаното в него започналите и неприключи-
ли производства се довършват по досегашния ред в три-
месечен срок от влизането й в сила. Не става ясно кой е 
досегашният ред, тъй като законодателство, което да 
касае изкуствено създадените условия, към настоящия 
момент няма. При това положение наредбата ще се при-
лага за всички производства, които не са приключили в рам-
ките на посочения срок от три месеца. Не е ясно обаче то-
зи срок дали ще може да бъде приложен за всички бенефици-
енти. Ако няма да може да бъде приложен към всички, тога-
ва има опасност да бъдат създадени дискриминационни ус-
ловия. Ако ще може да бъде приложен за всички бенефициен-
ти, тогава необходимостта от него отпада. При това по-
ложение възможно решение би било да се посочи, че наредба-
та влиза в сила три месеца след обнародването в Държавен 
вестник, през което време всички започнали производства 
следва да бъдат довършени. 

Така разписаният параграф 3 от Преходните и заключи-
телни разпоредби към Проекта на наредба също следва да 
отпадне. Причините са посочени по-горе в становището.

Не на последно място трябва да се отбележи, че съглас-
но чл.19, ал.1 и чл.20, ал.1 от Закона за нормативните ак-
тове към всеки Проект на нормативен акт трябва да има 
предварителна оценка на въздействието. В доклада, който 
съгласно чл.28 от Закона за нормативните актове трябва 
да придружава Проекта на наредба, няма данни за наличие-
то на такава оценка.

Посочените в настоящото становище пропуски, неяс-
ноти и противоречия могат да доведат до неговата от-
мяна като незаконосъобразен. Поради тази причина се пре-
поръчва Проектът на наредба да бъде оттеглен, прерабо-
тен и представен за ново обществено обсъждане.

За допълнителна информация и контакти:
Светлана Боянова
Председател на Институт за 
агростратегии и иновации
Петър Лазов
Public Relations, Институт за 
агростратегии и иновации
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