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9 процента ръст 50 млн. евро ще
на продукцията има за системи
през 2018 г.
за напояване
2-4

В очакване
на нови
правила
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С 9% ръст на
продукцията
през 2018 г.
земеделието
очаква нови правила

Инвестициите са в трайни
насаждения, производството
на меса, етеричномаслени
култури, в модернизиране
на стопанствата
БЛАГА БУКЕВА

9 процента ръст на земеделската продукция
и 1 милиард евро положително салдо отчита
по предварителни данни за 2018 г. българското земеделие. Очакванията са да запази дела
си между 4-5% от брутния вътрешен продукт
(БВП) на страната. Резултатите са добри, в
отделни сектори - дори
силни, на фона на една
изминала нелека година (като климатични
особености и болести)
за отрасъла.

Зърненият сектор
е на печалба
благодарение и на благоприятните цени, со-

чат данните на Министерството на земеделието, храните и горите. Въпреки че реколтата от пшеница е
намаляла с над 6,3% до
5,4 милн. тона, а при
ечемика спадът е над
19,2 на сто, при слънчогледа и царевицата добивите са рекордни - съответно с 13 и 30% повисоки от 2017 г.
Новата реколта зърно
се продава на по-високи цени. При пшеницата увеличението е с
22% за фуражната и с
24% за хлебната на годишна база. То се дължи основно на спада в
реколтата в редица
държави, включително
САЩ, Русия и страни от

Западна Европа. При
ечемика поскъпването
е с 30%. По-високи са
цените и на царевицата
- с 4%. Но потенциалът
за по-голям ръст е реален заради спадащите
световни запаси. Така
се компенсират по-ниските цени на слънчогледа, които са следствие от по-слабото
търсене на семена заради рекордната световна реколта.

Положителната
тенденция,
която все по-ясно се
очертава при зърнопроизводителите, е, че
те все повече се насочват към по-висока добавена стойност. В момента износът на агросектора се формира основно от зърнени култури - над 4 млн. тона
зърно годишно. Но изследвания на Центъра
за икономически изследвания на селското
стопанство (САРА) сочат, че зърнопроизводителите диверсифицират дейността си и се
насочват към трайни
насаждения, етеричномаслени култури, зеленчукопроизводство,
производство на фуражи и модерно животновъдство. Инвестират и в
технологично обновяване на стопанствата
си.
Прогнозите са, че
развитието на зърнопроизводството
ще
остане стабилно в средносрочна перспектива.
Ще расте на база
производителност, а не
с разширяване на площите. А с най-висока
доходност ще са царевицата и рапицата.
Понижаването на изкупните цени на слънчогледовото семе вече
провокира преструктуриране на произвдството към високоолеиновия слънчоглед.

Модерни
ферми в
животновъдството,
но и рискове
“Имаме модерни ферми и много добри предприятия за преработка
на животинска продукция, които дават възможност да сме конкурентоспособни
на
външните
пазари”,
очерта неотдавна в интервю
положителна
тенденция за животновъдството министърът
на земеделието Румен
Порожанов.
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Другият положителен
тренд е пренасочването на инвестиции от
млечното към месодайното
говедовъдство
(Виж на 18-а и 19-а стр.)
Но в производството
на мляко още има много
малки
полупазарни
стопанства, които трудно оцеляват и продължават да отпадат от
сектора.
Пазарът на мляко
през 2018 г. остана стабилен с цени, сходни
като миналогодишните
- 57-58 ст.
През втората половина на годината обаче
започнаха да поскъпват фуражите, енергоносителите, горивата,
работната ръка - заради хроничния недостиг.
През 2018 г. продължи
и ръстът в производството на краве мляко в
ЕС. Прогнозите са то да
е с около 2 млн. тона
повече на годишна база, сочи анализ на “ИнтелиАгро”.
Добивът на българско
краве мляко през миналата година е около 950
млн. литра, с 1,1% повече от 2017 г. според Аграрния доклад за 2018 г.
Прогнозните данни в
доклада сочат леко
увеличение на общия
брой на всички категории селскостопански
животни. Общият брой
на говедата, в т.ч. и на
кравите - да нарасне с
около 1 - 2% спрямо
2017 г. При овцете се
предвижда увеличение
с около 2% до 1360 хил.
броя. Общият брой на
козите се прогнозира
да е с около 1% повече
от 2017 г., достигайки
около 257 хил. броя.
Очаква се общият брой
свине да e с 1,2% над
нивото от предходната
година. При птиците увеличение с 1%, като
по-голям ръст се прогнозира при пилетата за
месо - с 2,2%. Слабо
увеличение се предвижда и в броя на пчелните семейства - с 0,6%.
Общото
производство на месо се очаква
да бъде малко над нивото от 2017 г. и да е около
215 хил. тона, в т. ч. 106
хил. тона червени меса
и 109 хил. тона месо от
домашни птици.
Производството
на
яйца се очаква да нарасне с 0,2% на годишна база, а добивът на
пчелен мед - с 1,6%.
Производството
на
свинско месо продължава да

GLOBALG.A.P. Това ще
позволи на производителите по-лесно да реализират продукцията си.

привлича
инвестиционен
интерес вътрешен и от чужди
играчи. Наличието на
фуражна база и стабилно вътрешно търсене
подкрепят растежа, индустриализацията и оптимизацията в бранша.
По-високата степен на
биосигурност в големите индустриални ферми
пък допринася и за намаляване на рисковете
от разпространение на
африканската чума по
свинете в България, е
оценката на анализаторите от“ИнтелиАгро”.
А птицевъдството си
остава един от най-интензивните сектори в
животновъдството. Механизацията и автоматизацията на производствените процеси в него са широко застъпени, което осигурява високоефективно
промишлено производство. (Виж повече на
14-а и 15-а стр.)

Затвърдихме
позиции
при етеричните
масла
През 2018 г. България
затвърди позицията си
на основен производител на етерични масла в
света. Само при лавандулата се очакват продукция и износ за 250
млн. лв., обяви министър Порожанов. Но анализ на “ИнтелиАгро”
предупреждава, че стихийният растеж все почесто разкрива проблеми и рискове. Цената на
розовото масло се понижи с близо 40% за
две години, което предизвика недоволство
сред розопроизводителите. Поевтиняването
обаче е следствие от
увеличаването на площите с над една трета
за 3 години заради субсидирането. За това
време площите с лавандула нараснаха повече
от два пъти до 12 хил.
хектара, което може да
постави цената на маслото под сериозен натиск още през тази година.

Производството
на плодове и
зеленчуци
се стабилизира,
но има дисбаланси при
производството на редица плодове, възможностите на вътрешния пазар и цените. Увеличението на площите с череши - с около 30% за

Липсата на
работници
спъва развитието
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три години, сливите,
ябълките и др. води до
наводняване на вътрешния пазар и до спад в цените в сезони като изминалия през 2018 г.
Докато при зеленчуците картината е разнопосочна. Тенденцията
от последните две години е, че нараства производството на зеленчуци
от открити площи, но се
свива оранжерийното.
Прогнозите на Центъра
за икономически изследвания в селското
стопанство са, че производството на зеленчуци
плавно ще продължи да
нараства (най-вече при
доматите). Но вносът ще
продължава да покрива
голяма част от общото
търсене в страната. А растящите разходи за
производство ще поддържат високи цените
на дребно.
Съществува и диспропорция между производството на плодове и зеленчуци и възможността
за преработка. Затова
министерството на земеделието работи по
схеми за подпомагане
на предприятия за съ-

2017 ã.
Èçòî÷íèê: ÌÇÕÃ ïî äàííè íà ÍÑÈ

хранение и преработка.
Намеренията са да се
подпомагат единични
инвестиции на стойност
200-300 хил. лв., така че
прибраната реколта от
плодове и зеленчуци да
се съхранява, преработва и да достига до паза-

ра при най-добри условия.
За 2019 г. вече бе пусната за кандидатстване
схемата за държавна помощ за сертифициране
на стопанства в сектор
“Плодове и зеленчуци”
по
стандарта

Добрата основа
за земеделския бизнес
Двойно авансово финансиране
срещу субсидии

Липсата на работници в отрасъла ограничава и спъва развитието на производството.
Делът на заетите намалява от 16% през 1991
г. до малко над 6% през
2017 г. От 640 хил. заети през 1991 г. работната сила се е свила 3
пъти до около 210 хил.
през 2017 г., сочат данните на националната
статистика
Да, делът на заетите
в сектора по света също спада. “Но в реален
брой спадът е много помалък, което позволява селскостопанското
производство да нараства. А у нас той е значителен и е съществена причина за липсата
на достатъчен растеж в
земеделското производство.
Все още бавните темпове на модернизация
и технологичен напредък не могат да компенсират драстичното
свиване на заетите в
отрасъла”, сочи анализ
на доц. Божидар Иванов от Центъра за икономически изследвания на селското стопанство.
Проблемът с кадрите
бе обсъждан и на неотдавнашната
национална среща на земеделските производители.
(Продължава
на 4-а стр.)
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(Продължение
от 3-а стр.)
Асоциацията им настоява да се облекчат
административните процедури за внос на работна ръка. Други са на мнение, че проблемът може
донякъде да се реши и
като се увеличи заплащането.
2019 година няма да е
кой знае колко по-раз-

250

милиона лева се очакват само от продукция и износ на лавадула, обяви неотдавна министърът на
земеделието Румен Порожанов. През 2018 г. България затвърди позицията си на основен производител на етерични масла в света. За 3 години площите с лавандула нараснаха повече от два пъти
до 12 хил. хектара.

С 9% ръст на продукцията
през 2018 г. земеделието...
лична от старата, твърдят и земеделските стопани, и от Министерството на земеделието.
Всички в отрасъла обаче

обсъждат предложенията за новата Обща селскостопанска политика
(ОСП) на ЕС и очакват
да разберат какви ще са

новите правила за българското
земеделие.
Проектите за регламенти и многогодишната финансова рамка едва ли

ще бъдат одобрени до
края на мандата на сегашния Европарламент.
Ще се водят дебати за
тавана на плащанията и
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други финансови елементи на ОСП. Но особено важен за тази година
ще е подготвеният от министерството
SWOT
анализ на сектора. Той
ще бъде предложен за
публично обсъждане,
защото ще е базата, върху която страната ни ще
подготви
стратегическия си план за следващия програмен период.

ТОП 50 лидери
“Агрион“
“Агритоп“
“Агритрейд-БГ“
“Агрия АД“
“Агрия груп холдинг“
“Агроелит“
“Агроин“
“Агротайм“
“Агротрон-М“
“АДМ България трейдинг“
“Амилум България“
“Ариста Лайф Сайънс“
“Байер България“
“БАСФ решения в земеделието“
“Балджиеви - 91“
“Бореалис“
“Булагро“
“Варекс“
“Градус“
“Еуралис“
“Златекс“
“Интерагри“
“Каргил България“
“КВС България“
“Косад семанс“
“Кубота България“
“Лебозол“
“Лимагрейн“
“Лидер консултинг“
“Мадара Агро“
“Мегатрон“
“Недко Недков - Овчарово“
НИК
“Олива“
“Октопод С“
“Оптиком“
“Пестицид“
“Пионер семена България“
“Пиргос Агро“
“Раломекс“
“Рапид КБ“
“Севан“
“Синджента“
“Сортови семена Вардим“
“Стойчеви 57-62“
“Тайтън машинъри България“
“Универсал - НВГ“
“ФМС България“
“ХЛ-ТопМикс“
“Яра България“
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Костадин Костадинов,
председател на Асоциацията на
зърнопроизводителите в България:

Украйна
е голяма
заплаха
за нашата
продукция
ХРИСТО НИКОЛОВ

- Господин Костадинов, какво ще е бъдещето на зърнопроизводството в България?
Какви са очакванията
за тази година, а и в
близко бъдеще?

- 2019 година ще бъде
също така динамична
както и миналата. Есента, когато се засяваха
пшеницата и рапицата,
беше доста студена. Културите поникнаха покъсно и не много добре.

● По-добре е реформата в земеделието
да прави следващият Европарламент
● Не искаме тавани при субсидиите на площ
● Малкото стопанство няма как да
е икономически ефективно
● Субсидиите трябва да ни помагат
да бъдем по-конкурентни
Сега посевите живнаха и
надеждата се завърна.
- Тоест надеждата ви
е за по-високи добиви?
- Нашите прогнози бяха за много по-слаба реколта, но сега виждам –
въпреки че все още га-

даем, нещата ще бъдат в
рамките на нормалното.
Очакваме добивите да
бъдат ако не по-добри, то
поне колкото миналогодишните.
- Какво е мнението на
асоциацията за проек-

та за Обща селскостопанска политика на ЕС
за следващия програмен период?
-Това е една дълга тема, по която се говори от
доста отдавна. Изработихме обща позиция на

бранша, която предоставихме на земеделското
министерство. То я възприе.
Сега сме в един динамичен период, защото
предстоят евроизбори.
От друга страна обаче, в
средата на февруари ще
има едно гласуване в ЕК,
от което зависи дали ще
има реформа в земеделието, която ще засегне
и сегашната схема за
субсидиране, или ще има
преходен период.
Работят контактните
групи, земеделското министерство прави анализ
за предните и за сегашния период. Всяка страна
трябва да напасне схемата за субсидиране към
своите специфични условия, защото в предния период просто копирахме
предложенията. И ние
тук,втазичастнаЕвропа,
останахме изненадани от
някои
агроекологични
мерки, които трябваше
да изпълняваме.
(Продължава
на 6-а стр.)
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Украйна...
(Продължение
от 5-а стр.)
Сега, както ни обещават, всяка страна ще има
възможност да изготви
сама приоритетите си.
Затова изчакваме гласуването в средата на
февруари.
Ние, зърнопроизводителите, специално не
желаем по никакъв начин тавани при субсидирането на площ. Защото
това ще унищожи всичко, което сме постигнали. Българското зърнопроизводство през последните години се превърна в гръбнак на целия

селскостопански сектор. Работихме, създавахме стопанства, уедрявахме,
купувахме
машини – с всичко това
постигнахме добри резултати.
Когато чухме предложението за тавани, останахме неприятно изненадани. Това е едно
ограничаване на абсолютно всичко, което е
постигнато в България.
- Толкова ли негативи очаквате?
- Това ще засегне всяка ферма, която е над
3000 декара. Реално погледнато, в такова малко

стопанство нямаш възможност за нищо. Нямаш възможност да купуваш машини най-малкото.
Появиха се и други,
още по-драстични предложения. Затова сме в
изчакване да видим накъде ще поемат нещата.
Преди всичко трябва
да е ясно дали гласува-

нето по такъв важен до- дове. Съгласен съм, че
кумент като Общата политиката на Европа е
селскостопанска поли- създаването на стопантика ще се случи в рам- ства от социален тип,
ките на сегашния Евро- ориентирани повече към
пейски парламент. След запазване на селските
изборите ще има нов региони. Това не е лошо
парламент и нова Евро- по принцип, но се имат
комисия. И независимо предвид техните села, в
че преговорите ще про- Западна Европа. Те не
дължават, новият парла- са малки като нашите и
мент трябва да вземе техните стопанства не
са били раздробени като
важните решения.
Такова раздробяване нашите. Виждате докъна
масивите,
ако се случи, ще
създаде един
хаос в страната.
“Агроелит - Божидар Митов“
Ще започнем да
правим глупо“Агро Сантино“
сти. Най-малки“Агро Сантия“
ят проблем е, че
“Агротайм“
някои
колеги
ще пострадат.
“БГ Агро Земеделска компания“
Някои си въо“Гранд Агро“
бразяват, че ще
“Златия Агро“
вземат сега субсидиите от голе“Краси“
мите и те авто“Кристера Агро“
матично ще отСветлозар Дичевски – група фирми
идат у малките.
А то не е така.
- Но никой не ви кара де стигнаха нашите седа раздробявате сто- ла. В предния период се
хвърлиха много пари в
панствата си, нали?
- Така е. Но едно земе- селските региони и какделско стопанство тряб- во направихме с тях? Нева да е икономически ка да не давам конкреториентирано, съгласете ни примери, че това е
се. Ние в зърнопроиз- болна тема.
Ние разсъждаваме таводството успяхме, защото в годините създа- ка – тези пари от субсидохме
икономически диите се дават, за да бъориентирани
стопан- дем по-конкурентоспоства – с инфраструктура, собни. Ние в България
с механизация, със скла- сме притиснати от Русия

и особено от Украйна с
нейното огромно зърнопроизводство. Наскоро
например дадоха на
Украйна право на безмитен внос на 1 млн. тона зърно в ЕС. А ние и
Румъния сме най-близо
до нея и това е много
опасно за стойността на
нашата продукция.
- 1 млн. тона пшеница много ли е?
- Как да ви кажа – много е. Но не е само зърното, дават им право на
безмитен внос и на мед,
което силно ощетява
нашите пчелари. Зърното е с борсова цена,
там пазарът е единен. И
ние не можем да излезем срещу украинското
зърно с нашата себестойност и с нашите ниски субсидии.
- Можете ли да направите прогноза за
резултатите за 2018 г.
и какъв ще е
трендът
през
2019
г.?
Цялата
продукция за
2018 г.ще е
5,4 млн. тона.
2 млн. т е вътрешното потребление
по данни към
31
януари
2019 г. Имаме отскоро
леко повишение на цените на пшеницата, и то на качествената – всички се
надяваме това да остане така и през 2019 г.
Много би било смело
обаче да правя прогноза за цената на пшеницата за близките 6 до 12
месеца, особено за вътрешния пазар. С рапицата положението също
е несигурно, нека да видим как ще тръгне и какви ще са добивите.

ТОП 10 зърнопроизводители
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45,6 милиона лева
ще получат земеделските производители
през тази година във
вид на държавни помощи.
Засега
помощите
имат срок до края на
2020 г., но няма нищо
чудно някои от тях да
бъдат удължени и до
края на 2022 г., обяви в
средата на януари
Еврокомисията, която
ще обсъжда темата
през тази година.
Държавен фонд "Земеделие" утвърди през
януари бюджетите за
отделните видове подпомагане.
5,5 млн. лв. са за зимни пръскания на овошки ще се дават по схемата за компенсиране
на разходите на земеделските производители, които изпълняват
мерки от националната
програма за контрол на
вредителите по трайните насаждения през
зимата. Още не са изготвени указанията за
кандидатстване.

45,6 млн. лв.
e държавната
помощ за
фермерите
тази година
Най-голям дял ще е за животновъдите
35 млн.лв.
преходна
национална
помощ за
животновъдите
Сумата от 35 335 830
лв. ще се преведе като
втори транш по схемата
за говеда, която не е обвързана с производство-

то - 19 238 620 лв., и по
схемата за преходна национална помощ за овце
майки и кози майки, обвързана с продукцията
за 2018 г. - 16 097 210
лева.
В края на октомври
2018 г. 4855 животновъди получиха първия
транш от 19 055 079 лв. за

говеда, а през ноември
беше изплатен и първият
транш от 15 077 738 лв.
на 7595 стопани, отглеждащи овце и кози майки,
обвързано с производството.
Стопаните да не забравят, че преходната
национална помощ се отпуска само за секторите,
на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. И да зна-

ят, че с годините максималният бюджет е с намаляваща функция от
одобрения от ЕК бюджет
за националните доплащания през 2013 г. По тази причина за 2018 г.
средствата по всяка от
схемите може да достигнат най-много до 60% от
бюджета на съответната
схема за национални доплащания, получавани
през 2013 г.

Тази година ще
има и 150 000 лв.
за директни
доставки
по схемата за инвестиции
за търговски помещения
и търговско оборудване.
Те са за производители,
осъществяващи директнидоставкинасуровинии
храни от животни.
(Продължава
на 9-а стр.)
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От 2017 г. картофите
вземат невероятен превес

С

24,1 на сто са се
увеличили площите за зеленчуци за една година. Расте и производството на
полски зеленчуци. Но
все още секторът има
доста проблеми, които
са и причина за високи
крайни цени на продукцията.
През 2017 г. площите,
използвани за производство в земеделските
стопанства, са 74 763 ха,
сочат данните на агроминистерството. От тях
откритите площи, заети
със зеленчуци, бележат
ръст от 24,5% - до 73 797
ха, докато оранжерийните площи намаляват с
3,6% до 966 хектара.
Общото производство
на зеленчуци от реколта
2017 е 831 хил. тона. В
това влизат 728,9 хил.
тона от открити площи и
102,2 хил. тона оранжерийно производство.
В сравнение с предходната година, както
при плодовете, също се
наблюдава увеличение

на общото производство
с 2,3%, като се забелязва, че продукцията от открити площи нараства с
4,2%, но тази от оранжериите намалява с 9,6%.
Най-голямо е производството на картофи.
То е 227,8 хил. т, или
27,4% от общото производство на зеленчуци.
Като следствие от тази
експанзия и днес производителите от сектора
негодуват, защото смятат, че не всички площи
са реално регистрирани
в Българската агенция
за безопасност на храните. А те иначе са свързани, естествено, и с доста по-големи обвързани плащания.
ъстът на производството
на
картофи е наистина впечатляващ - от
открити площи 126,9
хил. т през 2016 г., 227,7
хил. т през 2017 г., или
79,1%.
Доматите са на второ
място за 2017 г. - 158,8
хил. тона ( с 19,1%), ди-

Р

Ако се увеличат обвързаните плащания за българския пипер, който има най-високи разходи за производство, той
ще стане хит на световните пазари, казва Георги Василев от асоциация “Български пипер”.

ните - 108,1 хил. тона
(13%), и пиперът (сладък
и лют) - 54,8 хил. тона
(6,6%).

Статистиката показва,
че реколтираните площи през 2017 г. със зеленчуци са 23% повече

спрямо 2016 г. С най-голям относителен дял от
общо
реколтираните
площи със зеленчуци
през 2017 г. са площите,
заети с нахут - 31,6%,
следвани от тези с картофи - 17,9%, дини 6,7%, леща - 6,3%, домати - 6,1%, и др.
Значително повече са
и реколтираните площи
с арпаджик (със 70,6%),
корнишони (с 58,8%),
патладжани (с 54,7%),
пъпеши (с 53,2%) и домати (с 21,1%).
От друга страна, чувствително намаляват реколтираните площи със
спанак, главесто зеле,
тиквички, зелен градински грах, зелен градински фасул, тикви и тикви
за семе - с между 31,3 и
89,9%. Според производителите това е така заради плащанията. Насочват се към култури,
за които получават повисоки субсидии и помощи.

Значително намалява
и производството на тикви за семе - с 98,7%, тикви - с 84,7%, тиквички - с
61,3%, главесто зеле - с
44,6%, пипер (сладък и
лют) - с 23%, и други. За
тиквите е известно, че
бяха лидер в производството, докато получаваха стабилна обвързана подкрепа, но щом тя
беше прекратена и техните площи и производство спаднаха.
илната обвързана подкрепа е
причина и за ръста при нахута - над 5
пъти. Докато при зрелия
фасул и лещата се наблюдава намаление, съответно с 4,3 и 2,5%.
Производството на зеленчуци от рода Brassica
(основно главесто зеле,
карфиол и броколи) от открити площи е 43,9 хил.
тона, или 5,3% от общото
производство на зеленчуци от открити площи в
страната за 2017 г.

С
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Сравнявайки с 2016 г.,
продукцията от цветно
зеле (карфиол) нараства
с 39,6%, а тази на главесто зеле и броколи - намалява съответно с
44,6% и 37,4%.
рез 2017 г. при
основните зеленчукови култури се наблюдават разнопосочни изменения
на средния добив от хектар в сравнение с 2016 г.
Увеличение на средния има при лука (кромид зрял) - с 3,4%, пъпешите - с 3,7%, ягодите със 7,3%, морковите - с
13,5%, картофите - със
17,4%, дините - с 24,1%,
и краставиците - с 52%.
А спад - при тиквите,
главестото зеле, доматите, пипера, лещата и
зрелия фасул - с между
3,7% и 16,1%.
Според експертите повисокият среден добив
при някои от основните
зеленчукови култури е
резултат от използването на качествени, сертифицирани семена от земеделските стопани и

П

спазване на технологиите при отглеждането на
зеленчуците.
Оранжерийното
производство се развива според нуждите на
пазара, като част от продукцията се реализира
извън страната. Но в последната година се свива. Отглеждат се основно домати, краставици,
корнишони, пипер, салати и марули.
Общото производство

ТОП 10 производители на зеленчуци
“Агрипланет“
“Агролоджик“
“Алт Ко“
“Аме Груп“
“Грийнс“
Ивайло Йорданов Малджански
Йордан Величков - Влади
“Оранжерии Гимел“
"Траяна агро"
“Росела“

45,6 млн. лв. e...
(Продължение
от 7-а стр.)
Ще им бъдат покривани част от извършените
разходи за купуване на
млекомати, построяване или приспособяване
на съществуващи сгради или помещения за
нуждите на обекта за
търговия на дребно, за
купуване на хладилници, хладилни витрини и
друго специфично търговско оборудване.
Длъжни са да подадат
заявленията си, преди
да започнат съответната дейност, обект на подпомагане.

100 000 лв. за
сертифициране
на стопанства
за плодове
и зеленчуци
Предназначени са за
сертификацията по стандарта GLOBALG.A.P за
оптимизиране на процеса по производството на
висококачествени продукти в сектора и с цел да
се намалят химическите
средства за защита от
болести и неприятели.
Могат да кандидатстват малки и средни
предприятия, стопани,
признати групи или организации на производители, но за ново участие
за придобиване на стан-

през 2017 г. е 102,2 хил.
тона, което е с 9,6% помалко спрямо 2016 г.
Според производители-

дарта. Ще получават годишен стимул под формата на средства, чийто
размер ще се определя
съотносимо с постоянните им разходи.

За пчеларите
Помощта де минимис
ще бъде изплатена до 28
февруари, бюджетът е
3500 000 лева. Подпомага се техният годишен
разход за подхранване
на пчелните семейства и
за зазимяване. Размерът на парите за пчелно
семейство ще бъде
определен след обобщаването на приетите
заявления. Подкрепят
се пчелари с минимум 20
пчелни семейства, които през 2018 г. са реализирали качествен мед.

Годишна лихва
от 3% за
земеделски
кредити
Помощта е за кандидатите по три схеми за
кредитиране: за инвестиции в земеделието,
за лица с одобрени
проекти по националната програма по пчеларство, за проекти за изграждане на търговски
помещения и купуване
на търговско оборудване за производители,
които осъществяват директни доставки.

те причините са много
високите разходи и ниската обвързана подкрепа.
величение
на
производството
в сравнение с
предходната година се
отчита при доматите, салатите и марулите, корнишоните. Докато при
краставиците и пипера е
налице намаление - съответно с 33,4% и 39,1%.
Продължава тенденцията за модернизиране
на
съществуващите
оранжерии и прилагане
на нови, по-съвременни
технологии за качествено производство на ранни зеленчуци. Разнообразяват се отглежданите видове зеленчуци.

У

Сега производителите искат да се преборят 75% от
обвързаната подкрепа да е за основните зеленчуци домати, краставици и пипер, за да бъдат елиминирани
дисбалансите от 2017 и 2018 г.
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Ще има за
професионално
обучение,
напоителна
инфраструктура,
малки
стопанства,
вериги за
доставки,
културно
наследство

15 000

евро е таванът на безвъзмездната финансова помощ
за проект на малко стопанство. Мярката за подкрепа на развитието и укрепването на малките стопанства трябва да стартира през май под номер 6.3 и
ще е с бюджет до левовата равностойност на 22 милиона евро.

Подмярка 1.1 е
за професионално
обучение
и придобиване на уме-

ПОНЕДЕЛНИК,
18 ФЕВРУАРИ
2019 Г.

101 милиона евро
селските райони
и лицензи, за купуване
на софтуер.
Подмярката предстои
да бъде напълно разработена и включена допълнително в ПРСР
2014-2020 г. Поради това засега не може да се
каже най-важното - кои
ще бъдат допустимите
кандидати, какъв ще е
максималният процент
на съфинансирането им,
какъв ще е размерът на
безвъзмездната
помощ.

ДИАНА ВАНЧЕВА

Седем подмерки и
процедури за близо 101
милиона евро ще бъдат
отворени тази година по
Програмата за развитие
на селските райони. Земеделската общност може по-отрано да планира проектите си и да работи с необходимата
предвидимост, за която
винаги настоява. Ориентирът е подготвената от
Министерството на земеделието, храните и горите индикативна годишна работна програма
за следващите 11 месеца. Там е описано какви
ще бъдат процедурите,
за кои кандидати ще бъдат допустими, какъв е
редът, по който ще се
провеждат, каква ще бъде безвъзмездната финансова помощ.
В кои направления ще
могат да инвестират и
какъв ще е процентът на
съфинансиране?
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Помощта
за малки
стопанства
ния. Засега тя е с планиран прием през месец
май 2019 г. Ще подпомага организирането и
провеждането на курсове за обучение и семинари за селското стопанство и горските дейности. Процедурата ще се
проведе чрез подбор на
внесени проектни предложения, без да се прави предварителен подбор на концепция. Това
между другото ще се отнася и за всички останали приеми през годината. Бюджетът на безвъзмездната помощ е до левовата равностойност
на 8 милиона евро.

Допустимите кандидати ще са организации, които имат право
да предоставят обмен
на знания чрез курсове
за обучение и семинари. Приемът е актуален
и за висшите училища и
професионалните гимназии, както и за центрове за професионално обучение. Могат да
кандидатстват научни
институти и опитни
станции в областта на
земеделието и горите,
които ще имат право да
организират само семинари.
Също през май ще
стартира подмярката за

инвестиции в
инфраструктурата
за напояване
под номер 4.3. Засега по
нея има доста въпросителни. Става дума да бъде възстановена инфраструктура за напояване
- чрез реконструкция и
модернизация, но при
положение, че финансирането ще се предоставя за инвестиции извън земеделските стопанства. Бюджетът за
безвъзмездната помощ
ще е до 50 465 860 евро.
В тази подмярка са
предвидени за изграждане и съоръжения за

съхранение на вода за
напояване в съществуващите мрежи, които
пак да са извън стопанствата. Позволени ще
бъдат и инвестиции в
машини и съоръжения
за напояване, включително и свързани с подобряване на енергийната ефективност и
опазване на околната
среда.
В допустимите разходи ще влизат и рекострукция или рехабилитация на сгради и друга
недвижима
собственост, както и купуване и
инсталиране на нови
машини, съоръжения и
оборудване.
Ще се покриват финансово и нематериални инвестиции - разходи
по проект и предпроектните проучвания, такси
и хонорари за архитекти, инженери и консултанти - до 12% от общия
размер на допустимите
инвестиции. Ще се покриват и плащания за
ноу-хау, патентни права

трябва да стартира
през май под номер 6.3.
Ще подкрепя развитието и укрепването на
малките стопанства и
ще е с бюджет до левовата равностойност на
22 000 000 евро.
Средствата са предвидени за земеделски
стопанства, които могат да бъдат регистрирани като физически
лица, ЕТ или ЕООД.
Трябва да докажат икономическо развитие, за
да имат право на безвъзмездна финансова
помощ за проект, който
ще бъде с таван 15 000
евро.
Друга подмярка - 7.6,
е планирана за прием .
през юни 2019 г. и ще
подкрепя

проучвания
и инвестиции
в културното
наследство
в селата за запазване на
духовния и културния
живот в селските райони
и за съхраняване на селските традиции.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
В индикативната програма липсват дати за
прием по мерки 10 - Агроекология и климат, 11 Биологично земеделие, 12 - Плащания по НАТУРА 2000 и Рамковата директива за водите, 13 Плащания за райони, изправени пред природни
или други специфични ограничения, и 14 - Хуманно отношение към животните.
Приемът на заявления по тези мерки ще се извършва по реда на наредба 5 от 2009 г., която
урежда как става подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
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8 млн.

евро са предвидени за сътрудничество във веригите за доставки. През септември 2019 г. ще бъде отворена подмярката 16.4 за втората фаза на изпълнение.Тя ще подкре-

пя участниците, за да създават и развиват къси вериги и
местни пазари. Максималният допустим размер за един
проект ще е 500 000 евро.

за инвестиции в
през 2019 г.
Общият бюджет на
безвъзмездната помощ
ще бъде 12 112 401 евро,
като ще зависи и от остатъчния бюджет след
сключване на договорите от първия проведен
прием на заявления
през 2016 г.
През септември 2019
г. ще бъде отворена и
подмярка 16.4

за сътрудничество
във веригите
на доставки
Тя ще подкрепя участниците, за да създават
и развиват къси вериги и
местни пазари. Къси вериги са тези, които
включват не повече от
един посредник между
земеделския стопанин и
потребителя.
Общият бюджет за
всички участници ще бъде 8 000 000 евро за втората фаза на изпълнение. Максималният допустим размер за един
проект ще е 500 000
евро.
Ще могат да кандидатстват само организации,
съставени от земеделски стопани, малки и
средни предприятия или
търговци на дребно. Те
ще могат да ползват финансова помощ и за популяризиране на късите
вериги на доставки и на
местните пазари. В категорията на техните допустими разходи ще спадат и направени проучвания за приложимост
на проекта.
Полагат им се 5000
евро на година на обединение за къса верига на
доставки или на обединение за местен пазар,
което влиза в първата им
фаза на изпълнение. За
да стимулират интерес и
разширяват пазара, ще
имат право отделно да
получават 10 000 евро
на година, ако са обединение за къса верига или
обединение за местен
пазар. Отделно ще имат
право и на текущи разходи за втора фаза на изпълнение на проектите
си.
Към края на 2019 г.,
през ноември, е предвиден прием по подмярка
19.1, която ще дава

помощ за
подготвителни
дейности
Ще се отпускат до 15
000 евро за малки пилотни проекти на местни
инициативни групи, които са преминали оценка
за административно съответствие и са допуснати за подмярка 19.2 операции в рамките на
стратегии за развитие от
ПРСР за периода 2014 2020 г.
Общият бюджет ще
бъде сбор от остатъка от
подмярка 19.2 и финансови остатъци от другите
подмерки на мярка 19.
Стойността предстои да
се уточни, казват от
МЗХГ.
Таванът
на
един
проект ще бъде 15 000
евро.
По подмярка 19.3 за
подготовка и изпълнение на

дейности за
сътрудничество
на местните инициативни групи ще могат да се
разработват и въвеждат
в практиката продукти,
услуги и иновации в селските райони.
Бюджетът ще е 1 млн.
евро за обособени местни групи, те могат и да
подготвят мерки за междутериториално и транснационално сътрудничество, както и с територии от други две или повече държави.
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ДОПЪЛНЕНИЕ
По подмярка 16.1 за
сформиране на оперативни групи в рамките
на европейското
партньорство ще могат
да кандидатстват оперативни групи с наймалко двама участника - задължително
единият земеделски
стопанин, както и
научни институти,
опитни станции, висши
училища, неправителствени организации,
малки и средни предприятия в областта на
храните и земеделието. Общият бюджет за
тях ще е 20 млн. евро
при максимален размер на проект 450 000
евро, а за текущи разходи - до 35 000 евро
на година. Очаква се
мярката да бъде отворена до края на годината.
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От 2016 г.
осезаемо
се обновяват
машинните
паркове на
земеделските
производители.
Повече
комбайни и
товарачи са
регистрирани
през 2018 г.
ИВОНА ВЕЛИЧКОВА

Изминалата 2018 г. затвърди тенденцията към
стабилно развитие на пазара за агротехника в
страната. Това ни постави
редом до страните от Западна Европа, където се
забелязва постоянно нарастване на търговията с
нови машини.
Още от 2016 г. у нас се
наблюдава осезаемо обновяване на машинните
паркове на земеделските
производители, а през
2017 г. търсенето на високопродуктивна земеделска техника се превърна в
истински бум според отчетените резултати. През
2016-а новорегистрираните комбайни бяха 115,
тракторите 1222, телескопичните товарачи 197, а
челните товарачи 109.
Сравнени с цифрите от
2017 г., данните сочат

категорично
повишение
в продажбите
на самоходна
техника,
включително при самоходните силажокомбай-

ПОНЕДЕЛНИК,
18 ФЕВРУАРИ
2019 Г.

Положителната тенденция
на пазара за агротехника
у нас продължава
ни и пръскачките. Не поразлична е и тенденцията при сеялките, торачките и почвообработващия
инвентар.
Производителитенаагротехника все по-сериозно работят по приспособяването на машините
къмклиматичнитепромени, които през последните години владеят обстановката в редица райони
на света. Естествено, те
не подминават и нашите
полета. Това, от една
страна, налага и търсенето на нова техника.
Ако сравним традиционните справки на сектор “Контрол и техническаинспекция”къмМинистерството на земеделието, храните и водите за
регистрираните нови машинипрезгодините2016,
2017и2018,забелязваме
стабилност на пазара на
агротехника. През 2018 г.
картината продължава
да отразява положителната тенденция от предходните две, като единствено по отношение търсенето на колесни трактори се очертава известно колебание. При тях
за 2018-а са регистрирани 1310 машини, докато
през 2017 г. данните по-

казват рекордни стойности - 1340 бройки. Това
означава лек спад, но същевременно забележимо повишение по отношение на 2016-а. Според
някои анализатори незначителното намаление
може да означава и пренасочване на инвестициите към почвообработващи машини, използвани в технологиите за
директни обработки с цел
запазване на почвената
влага и структура, което е
все по-належащ проблем
за съвременния земеделски производител.
При зърнокомбайните
има ръст спрямо статистиката за 2017 г., когато
бройката е била 158 .
През 2018 г. регистрираните достигат 198. Ако
сравним с 2016-а, тогава
новите комбайни са били
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през последните три години. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия и трудната пазарна конюнктура
зърнопроизводството в
страните от Източна
Европа и най-вече в Русия нараства.
При товарачите също
има увеличение на реги-

както към качеството, така и към количеството на
селскостопанската продукция.
Нещо повече, тези обе-

Топ 5 райони
с нови телескопични
товарачи за 2018 г.

Топ 5 райони
с нови челни товарачи
за 2018 г.

отговор на
повишените
изисквания

Топ 10 райони
с нови колесни
трактори за 2018 г.
1. София-град
2. Варна
3. Стара Загора
4. Пловдив
5. Бургас
6. Добрич
7. Плевен
8. Русе
9. Силистра
10. Велико Търново

160
143
130
114
105
94
91
72
72
43
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Р Е М О
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ясно отразява
ситуацията на
световния пазар

стрираните нови машини. Телескопичните товарачи за 2018 г. са 316,
докато предходната са
били само 243. През
2016-а те наброяват 197.
При челните товарачи
през 2018 г. са регистрирани 180 машини спрямо 110 през 2017-а и 109
през 2016-а.
В тези данни продължава да се проявява показателната за пазара
на техника у нас положителна тенденция, която
се изразява в нарастване на търсене и купуване
на нови и по-продуктивни машини. От една
страна, това е в

И

С

едва 115. Тази съществена разлика

ми на нова техника вероятно се дължат и на
иновативните технологии
и новите тенденции за ускорено развитие на прецизното земеделие, както
и на по-строгите изисквания за опазване на околната среда.
Без съмнение, както отбелязват специалисти в
областта на техническото
обновяване на земеделието, друга причина за
нарастване на търсенето
на нови машини може да
се открие и в това, че все
повече
земеделски
производители се ориентират към инвестиции за
обновяване на вече остаряващите им машиннотехнически паркове. Положително
отражение
върху този процес имат
разработените от дилърите, съвместно с банките,
различни схеми за облекчени разплащания и лизинг при сделки за нови
машини. Схеми, които са
и своеобразно отреагиране на рязкото намаление
на субсидиите за закупуване на техника.
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Т
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12

нови комбайна
са регистрирани

БЕЗ
ОС
О КЪПЯВАНЕ
ЗА КЛИЕНТА
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Топ 5 райони
с нови зърнокомбайни
за 2018 г.
1. София-град
2. Стара Загора
3. Плевен
4. Варна
5. Велико Търново

42
25
22
19
16

1. София-град
2. Плевен
3. Стара Загора
4. Варна
5. Бургас

44
33
32
27
27

1. София-град
2. Варна
3. Бургас
4. Пловдив
5. Велико Търново

58
17
14
12
11
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6822

са регистрираните биологични оператори към края
на 2017 г. - с 440 по-малко спрямо година по-рано.
От тях 6472 са производители, 181 - преработватели на биологична продукция, и 169 - търговци (вносители, износители, търговци на едро и дребно). А
площите с органична продукция са се свили от 160
635 ха през 2016-а до 136 629 ха през 2017 г.

Трупани с години проблеми
спъват биопроизводството
Д-Р СТОИЛКО
АПОСТОЛОВ, “Биоселена”

Годината е 2019-а, изминали са вече 18 г. от
публикуването в “Държавен вестник” на първите български наредби
за биопроизводство и 11
г. откакто ежегодно се
изплащат милиони левове
компенсаторни
плащания за биологично
растениевъдство.
България е една от малкото страни в ЕС с плащания за биопчеларство и може би единствената с плащане за биоговеда, овце, кози и биволи. Съвсем нормално би
било да отворим бутилката с шампанско и да
отчетем поредната година на увеличени площи с биокултури и разнообразни биохрани в магазините.

Малкото
български
производители
се оправят сами,
сертифициращи фирми се
отказват от лицензите си,
производители се отказват от биосертификация
(виж карето). От три години се публикува само негативна
информация,
свързана с биосектора.
Смесват се истини с полуистини. Все по-натрапчиво се налага мнението,
че всички биопроизводители са мошеници и всичко, което правят, е само
заради субсидиите.
На този фон учудващо
добре продължава да се
развива пазарът на биохрани и напитки. Почти във
всички големи вериги има
предлагане на биопродукти. Все повече преработватели се обръщат към
производство на биопродукти. За съжаление, повечето от тях не намират
необходимите им биосуровини тук и си ги доставят

от други европейски или
от трети страни. Включително и бързоразвалящи
се продукти като сурово
краве мляко например. И
този процес вероятно ще
продължи да се засилва,
поради простата причина
че европейските потребители (вкл. и българските)
все повече търсят биопродукти. Така в момента
биосекторът сякаш е разделен на два свята: от една страна, производството във фермите, което е потрудната и рискова част, е
в стагнация и е съпътствано от проблеми и трудности въпреки субсидиите и
от друга - преработката и
пазарът, които са в подем
и с много добри перспективи.

Възможно ли е
тези два свята
да се срещнат
и да заработят в синхрон?
Според мен - да, но универсална рецепта, която
да приложим, няма.
На първо място би трябвало да се ремонтира системата за контрол и надзор в МЗХГ, така че да се
ограничат до минимум
възможностите за измами
и мнима сертификация.
Сертификацията
на
производители, преработватели и търговци е делегирана на търговски дружества, които имат акредитация за тази дейност и
получават лиценз от министъра на земеделието.
Сравнително
големият
брой на тези дружества
предполага и адекватен
административен и човешки и финансов капацитет
на МЗХГ, за да може да
упражнява
ефективен
надзор на тяхната дейност.
Министерството отговаря и за администрирането на биологичните
оператори, като регистриране на всички биооператори в страната, ре-

гистър на производителите на биопосевен и посадъчен материал, разрешаване на намаляване на
преходния период, раз-

решаване на обезроговяване и кастрации и т.н. Задълбочен одит на функционирането на системите за биологично земеде-

лие в държавата в
периода 1.01.2015 г. до
30.06.2017 направи Сметната палата. Много обективен доклад от него бе-
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ше публикуван миналата
година. Освен констатации на проблемите и
грешките в системата докладът съдържа и 15 конкретни препоръки към
МЗХГ и 3 препоръки към
БАБХ. Изпълнението им в
голяма степен би заздравило системата на биологично производство в
България.
(Продължава
на 23-а стр.)
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3-5% годишен
ръст в бранша
прогнозира
проф. Димитър
Белоречков,
председател
на Съюза на
птицевъдите
в България
ТАНЯ ДЕМИРОВА

Птицевъдството
ни
традиционно е един от
най-добре развиващите

65-67%

е делът на
птичето месо в
общия добив
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Птицевъдството
със световните
се животновъдни сектори. Досегашната практика показва, че годишният ръст специално на
бройлерното направление е 3-5%, а през последните години при яйценосното направление
отчитаме ръст от 5%. Това уточнява председателят на Съюза на птицевъдите в България
проф. Димитър Белоречков, с когото разговаряме за перспективите на
отрасъла.
Тези данни са обусловени от актуалната пазарна ситуация. Пазарите, които имаме за яйца и
за разплодни яйца, са
по-разширяващи се, докато при бройлерното
направление (месо от
бройлери) има известен
застой и пазарът там е
по-ограничен.
Освен че птицевъдите
ни

на първо място загубата
на мащабния руски пазар вследствие въведеното ембарго, продължаващо вече 4 години.
Отрицателно ни се отразява и

смазващият
дъмпинг
на Бразилия
и Аржентина
на близкоизточния пазар, както и опустошителните войни в тази

част на света - първо в
Ирак, а след това и в Сирия.
Това силно затрудни
транспорта на птиче
месо. Сега той може да
се извършва само с кораби, което затруднява
нашите
доставчици,
тъй като са необходими
огромни пратки, а не като преди - 30 т месо и
един тир е готов. Така
че и този пазар е много
потиснат и не дава въз-

работят
на силно
конкурентния
европазар,
на преден план излиза
пазарният факт, че възможностите на ЕС за
консумация са ограничени. Няма такъв скок на
търсене на месо, какъвто има примерно в развиващите се страни, уточнява проф. Белоречков.
А що се отнася до търговията с трети държави
(извън Европейския съюз), трябва да посочим
можност за разширяване на производството.
За сметка на това
през последните 2-3 години

се разшири
производството
на патици
бройлери,
които намират добър
пазар в Европа. И е възможно теоретично още
да се разширява, посочва проф. Белоречков. А
по отношение на черния
дроб и месо от патици
мюлари във връзка с
проблемите с птичия
грип в Унгария и Франция, пък и у нас, цените
се бяха покачили значи-

телно. Това накара много производители, които работеха с птицибройлери, да преминат
към патици за черен
дроб от т.нар. мюлари.
През 2018 г. Това стана причина за сериозен
скок на това производство. Този “бум” приключи през 2018 година.

Относителният
дял
на птичето месо
в националния месодобив е около 65-67%. Закланите птици през 2017
г. са 54,4 млн. броя, а промишленото
производство на месо е 104 хил. т.
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преди въвеждане на изискванията

ни - в крак
тенденции
Наблюдава се увеличение както на общия брой
заклани птици, така и на
средното им живо тегло.
Структурата на промишления добив на птиче
месо за 2017 г. и прогнознитеза2018г.еследната:
- от пилета бройлери 76,26% (2017 г.); 80,0%
(прогнозни за 2018 г.);
- от петли и кокошки 4,90% (2017 г.); 5,2%
(прогнозни за 2018 г.);
- от патици - 18,75%
(2017 г.); 23% (прогнозни
за 2018 г.);
- от пуйки и други птици под 0,1% (2017 г.); 0,1 %
(прогнозни за 2018 г.).
Около 76% от общия
промишлен добив на птиче месо и субпродукти за
2017г.еотпилетабройлери. При 45 925 200 заклани бройлера през 2017 г.
средното живо тегло е
2,240 кг спрямо 2,11 кг за
2015 г. Добивът на месо и
субпродукти от пилета
бройлери в кланиците нараства от 75,8 хил. т през
2015 г. до 79,3 хил. т в кланично тегло през 2017 г.
При пилетата бройлери
се забелязва намаление
на броя на закланите птици за сметка на повишаваненакланичнототегло.
Промишленото производство на месо и субпродукти от патици (отглеждани основно за угояване
и получаване на втлъстен
черен дроб) след пик през
2016 г. от 22,5 хил. т кланично тегло в т. ч. 3928 т
втлъстен черен дроб намалява до 19,5 хил. т в т. ч.
3417 т втлъстен черен

дроб през 2017 г..
Прогнозните количества общо птиче месо за
2018 г. са 111,7%, като
промишленият добив е
108,3%.
През 2017 г. производството на яйца за консумация през 2017 г. е
1202,0 млн. броя, което е
със 122,7 млн. броя повече от 2016 г. С приключване на процеса на преструктуриране на фермите от яйценосното направление във връзка с изпълнението
на
европейските изисквания
за хуманно отношение
къмкокошкитеносачкиот
началото на 2012 г. през
последните години се наблюдава стабилизиране
на сектора и постепенно

нарастване на
производството
на яйца
През 2017 г. продължава тенденцията от последните няколко години
на постепенно намаляване на броя на стопанствата с кокошки носачки, регистрирани по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(отглеждащи 350 и повече кокошки).
По данни на Българската агенция по безопасност на храните към 1
април2017г.тезистопанствасавече117.Къмтази
дата 105 от обектите са с
алтернативни системи на
отглеждане на кокошките, а 69 са с клетъчни системи (уголемени) за отглеждане на птиците. Са-

мо в 6 обекта кокошките
се отглеждат свободно.
За развитие на сектора
допринасят сравнително
ниските цени на фуражните култури от реколтите през последните години, както и повишеното
търсене за износ.
През 2018 г. се очаква
производството на яйца
от кокошки да продължи
да се развива стабилно.
Прогнозира се общият
добив на кокоши яйца за
годината да достигне до
около 1550 млн. броя, от
които около 1300 млн.
броя за консумация и 250
млн. броя - за инкубиране.
През 2017 г. са внесени
33 800 женски пилета родители от яйценосното
направление и 1 112 622
женски пилета родители
от бройлерното направление. В последните няколкогодинисенаблюдава и

ръст в
производството
на яйца за
инкубация
основно бройлерно направление. Така през последните 5 години производството нараства от
181 млн. през 2014 г. до
225 млн. през 2017 г. с
прогнозирано нарастванедо250млн.през2018г.
Основна причина за това
е повишеното търсене на
световния пазар.
Общият брой на реализираните от люпилните
еднодневни пилета от кокошки през 2017 г. се уве-

сега имаме
над 5 млн.
кокошки носачки,
което е един много сериозен ръст.
При бройлерното направление имаме помалко влияние, тъй като
производителите
и
преди това се придържаха към основните изисквания за хуманно отглеждане, но там бяха въведени правила, които допълнително подобриха
хуманното отношение,
без да повлияят отрицателно на производствения процес.
През последните години много средства бяха
вложени за
личава спрямо предходната година и са 81 767
хил. броя. От тях 78 102
хил. броя са за производство на пилета за месо.
Интересна е статистиката за еднодневните пилета бройлери. През 2017 г.
са излюпени 78 млн. бр.,
като от тях са изнесени
близо 23 млн. бр.
Сред силните страни на
бранша безспорно е

спазването
на всички
европейски
изисквания
за хуманно птицевъдство. А това проф. Димитър Белоречков оценява
като истински подвиг на
българските птицевъди.
А като фактор за просветляването на някои
участници в птицевъдството от браншовия съюз определят стартиралата в края на 2012 г. схеманадържавнапомощза
реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение
към птиците (както за

угояване, така и за яйценосното направление).
За периода 2012-2017 г.
само по тази помощ на
повече от 280 бенефициенти са предоставени
общо над 125 млн. лв.
През2017г.сараздадени
държавни помощи за 32
603 823 лв. и доизплатен
остатък за 1 126 484 лв,
или общо 33 730 307 лв.
През април 2018 г. 112
птицевъди получават общо 20 620 952 млн. лв. по
мерките от схемата “Помощ за реализирането на
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”. А
в края на януари 2019 г.
помощта по същата мярка е в размер на 34 560
000 лв.
Сериозна е и помощта
по Програмата за развитие на селските райони
както в първата, така и по
настоящата програма,
напомня проф. Белоречков. Благодарение на това подпомагане през периода 2012-2019 г. от 2
200хил.кокошкиносачки

повишаване на
биосигурността
на птицефермите, както
заради надхуманното
отношение, така и заради предпазването от
птичи грип. Но фактът, че
дори големи птицеферми пострадаха от птичия
грип, показва, че малки
пропуски могат да доведат до големи проблеми
и загуби.
Проф. Белоречков е
категоричен, че сградите за отглеждане на
бройлери у нас са на световно ниво, а всички отглеждани у нас кокошки
са щастливи, т.е. са хуманно отглеждани. А
прогнозирането
на
производството е толкова важно, колкото и самото производство и
реализацията.
През последните години стана едно “преброяване” и в бранша останаха само добрите фермери и в яйценосното, и в
бройлерното производство, смятат от Съюза на
птицевъдите в България.
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Създаваме организации на
групи производители с
ниска себестойност, висока
рентабилност и гарантиран
пазар, обяви изп. директор на
асоциацията проф. Иван Станков
ЖЕНИ ВЛАДИНОВА

Проблемите в българското овцевъдство са
много. Може би защото
няма национална държавна политика, нито
развит пазар, нито възможност за развиване
на свободна инициати-

ва. Бюрократичната тежест върху фермерите е
огромна. И само субсидиите няма да решат
проблемите в сектора,
категоричен е проф.
Иван Станков, изп. директор на Националната
овцевъдна и козевъдна
асоциация.
Защото
трябва да има стимулиращи закони и подходящи наредби. Животновъдите трябва да могат
да участват, и то активно
в мерките. А сега всеки
овцевъд трябва да седи
на компютъра, за да следи кога изтичат сроковете за пасища, за подаването на декларации, за
идентификации и много
други неща. Трябва да
плаща на счетоводител,
защото е длъжен да има
счетоводна отчетност,
да ходи по инстанциите.
И никой не му обръща
внимание, защото чиновниците са безмилостни към малкия човек.
Но според проф. Станков най-голямата грешка се допуска, като не се
отчитат разликите между автохтонните и комерсиалните
породи.
Оттам се стига до противопоставянето. Истината е, че

Наредба №3 уби
в зародиш
комерсиалното
направление
в овцевъдството, отсича
проф. Станков и държи
да напомни, че именно в
този сектор е най-тежката работа. Защото агнетата и млякото са единственият източник на
приходи. Но с всички нови технологии, нововъведения, повечето от
които изискват и квалифицирана работна ръка
(която липсва у нас), още
повече се затруднява
секторът. Защото особено във фермите, където животните са под селекционен контрол, се
забравя, че при комерсиалните породи се провежда строга селекция.
В тези стада се контролират признаците млечност, плодовитост.
При автохтонните породи правилата са пооблекчени и се свеждат
само до поддържането

60%

от българските агнета се
продават по Великден и
Гергьовден. 1 300 000 са овцете,
а овчето мляко е 70-80 хил. тона
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НОКА активно
за овцевъдите

Проф. Иван Станков, изп.
директор на Националната
овцевъдна и козевъдна асоциация

им в техния автентичен
вид като националния
генофонд. Вярно е, че и в
резолюцията на ЕС е казано, че трябва да опазим генофонда, трябва
да се стимулира тази
дейност, но там нещата
все пак са по-различни.
Там има единствено
поддържаща селекция.
Работи се с малко мъжки
разплодници, прилага
се естествено осеменяване. Трудно обяснимо е
на нашите европейски
партнъори как в един
район има няколко автохтонни породи, които
трудно могат да бъдат
различени една от друга
и да бъдат географски
обозначени. А и няма достатъчно убедителни доказателства дали са национално значими. Ето
защо трябва да се прецизират.
Проблемът,
който
взриви напрежението,
бе, че за автохтонните
породи няма изисквания
по наредбата за доказателства. Но проф. Станков уточнява, че при комерсиалните проблемът
не е бил, че се искат доказателства, а че не се
изкупува продукцията.

Преработвателите
и
прекупвачите до известна степен са прави, казва проф. Станков. Защото например в Северозападна България - един
огромен район, ако преработвателите пуснат
млековозите им да обикалят да изкупуват млякото, би им струвало
много скъпо.
Крайният резултат от
всичко това е

срив на цената
на овчето мляко
- от 1,40-1,50 лв./л тя пада на 1 лев, дори на 90
ст./л. Патова ситуация, в
която овцевъдите остават без възможности.
Искат им доказателства
за предадено мляко, но
те не могат да ги представят. Започват да преработват млякото или
дават суровината на животните. Което е безумие, категоричен е
проф. Станков. И оттам
тръгва голямото недоволство, оттам тръгва
противопоставянето
между комерсиални и
автохтонни породи.
Добрата новина е, че
успяхме да променим
някои от наредбите, каз-

ва проф. Станков. В Наредба № 3 вече има изисквания и към комерсиалните, и към автохтонните породи. Другото, което искат от НОКА,
е продукцията, която
фермерите произвеждат в домашни условия и
отговаря на изискванията за безопасност на
храните, да могат да я
продадат извън областта в съседна област и да
участват на фермерските пазари. Разбира се,
това също не е най-доброто решение от гледна точка на висок риск за
безопасността на храните. Затова от НОКА създават и

вече работят
14 организации
на групи
производители
Създават офиси, където има администратори
на асоциацията. Целта е
тези хора, които сега са в
процес на обучение, да
поемат всички ангажименти на фермерите.
Бюрократичната тежест
да падне върху тях, а овцевъдът да се занимава
само с овцевъдството.
Планира се един профе-

сионален счетоводител
да поеме и води счетоводството на група фермери. Промяната включва осигуряване и на юридическа консултация. И
още по-важно - за тези
групи
производители
НОКА кандидатства по
две направления - за
мляко и за месо, а целта
е да имат подвижни кланици. Защото в овцевъдството най-големият пазар на агнешко месо е за
Великден. Но не може да
се коли при домашни условия. С подвижните кланици овцевъдите могат да
отидат преди празниците
по места и да осигурят на
населението български
агнета вместо австралийски, новозеландски, румънски и т.н.
Ръководството на НОКА има и друга цел - по
мярка 4.2 да осигури и
хладилна техника, защото млякото трябва да се
съхранява известно време. Другият ангажимент
е асоциацията да осигури и млековози. Те ще събират млякото и ще го
предоставят на големите
преработватели. Или ще
правят минимандри. Така вече може да се правят директни продажби.
Някои от групите вече са
спечелили проекти. Така
че нещата вече се случват, казва той.
НОКА иска и

да се скъси
дългата верига от
производителя
до купувача,
защото именно тя оскъпява много продукта.
Разбира се, преработвателите не са доволни от
инициативността на НОКА за новия вид менажиране при производството на овче мляко, казва
проф. Станков и уточнява, че това е основният
принцип на работа на
европейските
млекопроизводители.
Но на този етап за ръководството на НОКА
най-важното е да продължи създаването на
групи производители,
защото овцевъдите не
са големи привърженици на обединението.

АГРОБИЗНЕСЪТ
2019

Кой Кой е

изгражда нови структури
Проф.Станков подчертава, че за първи път
българска асоциация на
фермери се опитва да заработи по европейски
модел - фермерските
кооперативи са в основата на френското, германското, холандското
животновъдство. Този е
моделът за работа с ниска себестойност, висока
рентабилност, гарантиран пазар и добра цена.

Създаването на
българска
млечна порода
овце
е най-амбициозната цел
за проф. Станков. Според него е престъпление, при положение че
сме били на първо място
по производство на овче
мляко, да нямаме към
днешна дата българска
порода. Внасяме години
наред овце от породите
Асаф, Лакон, Фризийска, Аваси. Но това са
чужди породи. Техният
внос е бил единствено с
цел създаване на българска порода. Ето защо
проф. Станков и проф.
Николов от Селскостопанската
академия
(ССА) се захващат сериозно със създаването
на българска порода,
която да бъде високопродуктивна, където да
се води селекция на високо ниво. Една популация, макар да е призната
за порода в България, тя
е отворена. Всеки кръстосва, вкарва различна
кръв. А в породното развъждане компромис няма, подчертава специалистът. Там има структура, изграждане на нуклеус - малка част от стадата, където се прави

кочопроизводство. Така
се създава генофонд. И
оттам се прави трансфер
на качествени разплодници към всички останали стада.
Другата задача е въвеждане на ред и в месодайното направление.
Защото там ни трябват
също мъжки разплодници за стоковата част. Затова по отношение на
селекцията трябва да
тръгнем към значително
подобряване. Неоспорим факт е, че сме имали
11 млн. овце, получавали сме по 300 хил. тона
мляко в България. А сега
са останали 1 млн. и 300
хил. овце и получаваме
70-80 хил. тона мляко.
Според проф.Станков не
бива да гоним големи цифри, но животните трябва да са високопродуктивни, с висока млечност, висока плодови-

тост, а месодайните да
отговарят на изискванията. А това означава
трупчетата да са по системата Europe. Но найважното е, че сега стартира изграждането на
център за изпитване на
разплодниците по потомство. Там ще се съберат най-добрите мъжки
разплодници и ще се
преценят. Тези, които се
окажат пълни подобрители, ще бъдат оставени
да работят в нуклеусовите стада. По този начин
ще се затвори системата
и ще се работи само с
мъжки разплодници с
висока развъдна стойност. Всичко това ще се
случва в ССА.
И стигаме до най-важното -

3,50 лв./кг трупно месо. А
на нас ни трябва цена от
5-6 лв./кг трупно месо, за
да може да има ефективност, допълва професорът.
Практиката показва,
че 60% от българските
агнета се продават по
Великден и Гергьовден.
Проблемът с пазара на
агнета е по-скоро свързан с късните приплоди,
или както ги наричат овцевъдите втората ръка
при агнетата. Търсейки
пазар именно за тях,
председателят на НОКА
Симеон Караколев и д-р
Шабанов имат бизнес
срещи в Турция за дого-

варяне изкупване на късните агнета. Единственото изискване е агнетата
да се доугоят до живо тегло 40-50 кг. Така че турският пазар е отворен за
нас, уточнява проф.
Станков. А ако искаме да
се реализираме и на
арабския, това може да
стане само ако се създаде поголовие от Асаф и
Аваси. Тогава можем да
товарим и кораби, казва
професорът.
Според него българското агнешко има възможности и на европейския пазар. Разбира се,
той е труден, с много изисквания, но има и въз-

можности. Пазар има и
във Франция, защото тя
задоволява вътрешния
си пазар само 20-30%, а
другите количества изнася. Но там се търсят
месодайните породи Ил
дьо Франс, Мутон Шароле, както и кръстоските с
тях. Именно заради различното търсене на пазарите проф. Станков смята, че изграждането на
пирамида в овцевъдството - първо нуклеуси, след
това репродуктивната
част, а най-отгоре е чисто стокова част, би покрило спецификата и отговорило на изискванията на различните пазари.

осигуряване
на пазар
за агнешкото
месо
За целта се водят разговори със Саудитска
Арабия. Има предложения от тяхна страна за съвместна работа. Новината е добра, още повече
че консумацията на овче
месо там е много голяма.
Но в арабските страни се
търсят овце от тлъстоопашати породи. Нещо,
което нямаме. Това може да стане само ако направим
разширено
производство на породата Аваси или стимулираме породата Асаф, пояснява проф. Станков. В същото време от Саудитска
Арабия са готови да изкупят всичките ни агнета,
но на по-ниска цена от
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Администрацията е длъжник
на фермерите, отглеждащи
специализирани породи за
месо, защото ги лишава от
инвестиционна активност,
коментира Андрей Чалъков,
изп. директор на асоциацията
ЖЕНИ ВЛАДИНОВА

Месодайното говедовъдство в последните години е сектор, привлекателен за инвестиции и агробизнес. Тенденция е
хорасъссвободнипарида
гивлагатвмодерниферми

за производство. Бизнесътесвъзможностизадобри печалби и експорт.
Но на въпроса какво се
случва в сектор месодайно говедовъдство, Андрей
Чалъков, изпълнителен
директор на Асоциацията
за развъждане на месодайни породи говеда в
България, признава, че
все повече си задава въпроса за какво иде реч в
търговските преговори на
наши земеделски делегации в чужбина. Какво търгуват нашите представители - глави добитък, контейнери охладено месо,
редовнидоставкинависококачествени
сирена,
хлебна пшеница, супервкусни български домати,
ябълки, круши? Според
него отговорът на този въпрос е “намерения”. Намерения, които, ако всяка
година се изпълняват с
5%, вероятно експортната ориентация ще бъде
факт, казва Чалъков. Спореднеготрендътнанагласите в МЗХГ е далеч от
посоката за навлизане на
пазари с висок потенциал
и причината за това е липсата на основополагащи
прости принципи за индустриализация на селското ни стопанство. Объркани в превода на това “какво ще каже Брюксел”, отдавна основното занимание на чиновниците е да
променят, дописват и “защитават” новите версии
на наредбите за подпомагане. Оправдания - бол,
аргументи - бол, ефект,
както дойде - отсича Андрей Чалъков.

Кой сектор
за какво се
подпомага
В разбирането на МЗХГ
за месодайното животновъдство се случват неща,
които са признак на недалновидност. След третата - поредната промяна
на Наредба №3, резултатът е отново плачевен.
Ако стойността на субсидията е оценка за фермерите, то месодайните говедовъди са определени
за двойкаджиите в клас.
Тази констатация дразни
и дори обижда работещите в това направление, категоричен е Андрей Чалъков. Подпомагането чрез
субсидии е форма да се
стабилизират и модерни-

70%

от говеждото месо в страната
сега е внос, а консумацията
на глава от населението
е изключително ниска.
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Месодайното
е златна мина,

зират фермите с цел
устойчивост и конкурентоспособност. Според него в този смисъл подпомагането на млечното говедовъдство, овцевъдство и
козевъдство е добър знак.
Но е убеден, че за месодайното говедовъдство
нещата са сведени до почти 2,5 пъти по-ниски
ставки. Аргументация за
различния аршин има достатъчно, твърди изп. директор на асоциацията.
И предлага да започнем със специализираните породи за месо. Местните автохтонни породи
са част от националната
идентичност, но до голяма степен и показател за
нивото на развъдната
дейност и промишленото
говедовъдство в отделните страни. В този смисъл
наваксване на генетичния напредък би отнело
десетки години. С две думи, автохтонните породи
могат да се определят като нискоефективни и нископродуктивни. Това е и
причината много фермери в страната да се ориентират към доказани в световен мащаб месодайни
породи, обяснява моят събеседник.
Специализираните породи за месо са селектирани и развъждани с цел
да донесат доход от пасища и нископродуктивни
земи. България разполага с 1,3 милиона хектара
подобни терени, посочва
Чалъков. Основната причина да няма светкавичен
ръст на този сектор е липсата на достатъчно качествени животни. Въпреки
това голяма част от фермерите оптимизират стопанствата си, подобряват
условията и подобряват

генетиката.Врезултатсамо на по-добрата информираност на фермерите

цените на телетата
и угоените
животни
достигат средните европейски нива, или около 2
евро за кг/жт, акцентира
Чалъков и допълва, че
броят на прекупвачите е
намалял. Този факт обаче
очертава само тенденцията на оптимизация в
стопанствата и подобряването на работата на
фермерите. Чалъков подчертава, че заявките за
разширение и инвестиции в генетиката са били
многобройни, но преди
новините за ставките за
подкрепа. Според него
може спокойно да се
твърди, че производството на агнета и телета за
угояване са секторите в
животновъдството с найголяма перспектива, търсенето е далеч над предлагането, пасищният ресурс в страната може да
поеме далеч повече броя
майки. Факт е, че възможностите за угояване в
страната са неизмерими
предвид
собственото
производство на концентрирани фуражи. Не на
последно място големи
консуматори на говеждо
са наши съседи, а страните от Близкия изток все
още помнят търговията и
марката “Родопа Импекс”, обяснява Андрей
Чалъков.
Имаме ли породисти
животни? Категорично
да, защото навлизането
на по-ефективните Херефорд, Лимузин, Симентал, Гаскон и световно
разпознаваемият Абър-

дийн Ангус в България дава шанс да се смята, че
секторът постепенно се
оптимизираиставаконкурентоспособен, твърди
изп.директор на АРМГ.
Според него развитието
на месодайното говедовъдство с цел оползотворяване на този огромен
ресурс би дало на държавата ни възможност да
реализира и експортира
производствени излишъци на изключително конкурентни цени. Защото в
момента страни като Турция, Египет и други предпочитатдоставчициотЗападна Европа въпреки
огромните разходи за
транспортиране.

Подпомагане
на застрашени
сектори
Основният мотив за
подпомагане е наличие
на заплаха за упадък в
определени сектори. В
неотдавнашен отговор на
МЗХГ до организациите в
месодайното говедовъдство се констатира липсата на заплахи за месодайното говедовъдство предвид растящите цени. Ето
няколко контрааргумента, обяснява Чалъков.
- Секторът все още се
оптимизира-коетогоправи уязвим.
- Средните трупни тегла
според агростатистиката
са около 190 кг - с над 130
кгподстандартитевЕвропа - твърде сме неефективни.
- Процентът на закланите животни в официалните кланици се движи между 20 и 27 от общия брой

кланета - около 70% животни се колят по дворовете и фермите и едва ли
се консумират от собствениците си.
- Износът e незначителен, а търсенето е голямо.
- 70% от говеждото в
страната е внос при изключително ниска консумация на глава от населението.
Факт е, че популацията
на крави за месо се увеличи в резултат на решението на фермерите да променят направлението - тези крави не са от месодайни породи, уточнява изп.
директор. Затова и тези
фермери са неефективни
и така се генерира нужда
от ускорено производство
на бикове за разплод с
цел подобряване на месодайните качества. С други
думи, около 100 000 крави
в страната се нуждаят от
месодайна генетика, за
да имат шанс за по-добра
цена на пазара, твърди
моят събеседник. И дава
пример: използването на
чистопородни месодайни
бикове върху местни
млечни крави би увеличило крайните трупни тегла
в кланиците с поне 25%.
Или ако към момента
средният труп, добиван в
български кланици, е около 190 кг, увеличението
ще е поне 47 кг.
След всичко казано според Чалъков в разбирането на държавното администриране на месодайното
животновъдство се случват неща, които са признак на недалновидност.
Чалъков напомня (защото
се забравя), че цената на
една крава от породите
Ангус, Херефорд, Лимузин, Гаскон, Симентал е 4
пъти по-висока в сравнение с автохтонните. А цената на биковете от горните породи - 8-10 пъти. Налагането на високо ефективни породи в месодайното говедовъдство е
необратим процес. Търсенето се увеличава в световен мащаб. Това се констатира при зачестилите
посещения на търговци от
Египет, Израел, Гърция и
Турция, казва Чалъков. Но
според него въпреки това
възможностите за износ
на българска продукция живиживотниилимесо,са
далечна химера.
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говедовъдство
но блокирана
Причината е липса на
идея
за
експортна
ориентация, ясна представа и план за достигане на минимални нива за
изпълнение на договори
за доставка. Абсурдно
звучи, че са водени търговски преговори с държави от Близкия изток,
при положение че не
сме в състояние да напълним дори един малък
кораб с 3000 глави едри
преживни, с еднородни
по размер, качества и
здравен статус животни.

Но в същия момент голям процент от популацията млечни крави,
чиито собственици не са
изпълнили изискванията за качествено производство на мляко, се
определят в направление “за месо”, припомня
статистиката Чалъков. И
уточнява, че приблизителният размер на кравите за месо е 100 000
глави. От този брой едва
20 хил. са от специализираните за месо. Това е
огромна
основа
за

ова, което години наред
липсваше на земеделските
производители у нас, беше
бизнес партньор, който адекватно да отговаря на техните
потребности по отношение на
управлението на земеделската
земя, като в същото време е в
състояние да им предложи специфични за дейността им финансови продукти. Съществуващите земеделски кредити изискват от фермерите да следват тежки процедури при одобряването, а голяма част от
земеделците не разполагат с
допълнителни активи за самоучастие, липсва им изискуемата
дълга кредитна история или не
получават достатъчно субсидии, за да съфинансират дейността си.

Т

производство и надграждане и експорт и до голяма степен възможност за задоволяване на
вътрешния пазар с качествено, прясно, родно и
много по-ясно по отношение на произхода говеждо и телешко месо.
Но уви, казва Чалъков. И
напомня, че при фиксирани бюджети всяко увеличение на броя на подпомаганите животни намалява ставката. Но
сходни ли са въобще Сиво Искърско и Лимузин?

Определено не! А сходни ли са фермерите, отглеждащи двете породи? Определено не, отсича Чалъков.
Защото говедата от
специализираните породи за месо са еквивалентът на машини за

преработка на фуражи с
краен продукт месо. Побързо растат, по-добре
превръщат грубите фуражи в месо, по-рентабилни са, месото им е покачествено. Говедата от
такива породи или техни
кръстоски са онова, кое-

Изгодни финансови
решения за агросектора
Предлага ги “Агрион Финанс” с максимално опростена
процедура без такси и допълнителни застраховки

“Агрион Финанс” предлага
до 100% финансиране на
сделката при лизинг на земеделска земя. Оценката за
имота се прави от експертите на “Агрион” и е абсолютно
безплатна за земеделските
производители. Ако тя съвпада с цената на парцела, фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови
вноски. Така на практика земеделецът може да започне
да си плаща лизинговите
вноски, без да влага собствени средства като самоучастие.

Появата на специализираното кредитно дружество “Агрион
Финанс” през 2016 г., като част
от “Агрион Инвест”, запълни нишата и отвори вратите на земеделските производители към
по-модерните начини на финансиране. Даде им възможност
да бъдат много по-гъвкави и
улесни плановете им да
окрупнят земята си или да увеличат стопанствата си. Дружеството предложи на българския
пазар финансови продукти, които са изцяло насочени към агросектора - кредит за оборотни
средства, универсално ипотечно кредитиране и лизинг на земя. Всичките финансови продукти използват като обезпечение земеделска земя, а процедурата за кандидатстване е
максимално опростена, при
значително съкратени срокове.

Целта на “Агрион Финанс” е
максималното облекчаване на
земеделските производители.
Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на

оборотни средства в зависимост от специфичните нужди
на земеделския производител. Гратисният период по
главницата и за двата заема
може да е до 12 месеца, а
осигуреното финансиране е
до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската
земя. Оценката на земята се
извършва от “Агрион” и е напълно безплатна.

Финансиране
до 100%

Кредити, създадени
за фермерите

Без допълнителни
такси, застраховки
и поръчители

то пазарът желае, и това, което в крайна сметка е по-изгодно за отглеждане. Месо от тези породи вече е в диетата на
българите, но уви, над
70% е с произход внос,
със съжаление уточнява
Андрей Чалъков.

Индивидуален
подход
Дружеството предлага и индивидуални погасителни планове, които са съобразени с
цикличността на всеки отделен
бизнес, като вноските могат да
се разсрочат за период от 10
години.

За компанията

документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и
изискване за поръчители или
съдлъжници. Традиционно дължимите такси към банките за
оценка на обезпечението също не се начисляват. Компанията няма ограничения за

сектора, в който работи земеделският производител.

Големи
възможности
и за малките
производители
Кредитните продукти на

“Агрион Финанс” са алтернатива за средните и по-малки
фермери, които нямат необходимите допълнителни активи, нито дълга кредитна
история или достатъчно субсидии. Компанията може да
предложи универсален ипотечен кредит или кредит за

“Агрион Финанс” е лицензирано кредитно дружество
според всички изисквания на
БНБ. То е част от водещата
компания за управление на
земеделска земя “Агрион”.
През 2016 г. дружеството получи награда в конкурса “Мистър и Мисис Икономика”, организиран от Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ) за приноса си в сектор земеделие.

АГРОБИЗНЕСЪТ
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Нови мощности ще
открие скоро “Хювефарма”
в дъщерната “Биовет”
Фармацевтичната компания
се нарежда на 10-о място сред
световните лидери за
ветеринарни продукти

Нова производствена
площадка се очаква да
открие скоро международната фармацевтична
компания “Хювефарма”
в гр. Пещера, съобщиха

от компанията. Тя се намира непосредствено до
съществуващия завод
на дъщерното є дружество “Биовет”.
През 2018 г. “Биовет”

получи кредит по плана
“Юнкер” за изграждане
на нови мощности в градовете Пещера и Разград. Строителните работи по проекта са в разгара си. В изграждането
участват над 60 експертни фирми, по-голямата
част от които български,
ангажирани с производството на технологичното оборудване.
С новите мощности
производственият капацитет на “Биовет” в България ще се увеличи с
50%.
В Разград ще бъде изградена нова производствена площадка за
производство на ваксини, резултат от внимателен подбор на най-иновативните технологии и
оборудване в тази сфера.
“Хювефарма” е международна фармацевтична компания с повече от шестдесет години
традиция и опит във ветеринарната и хуманната медицина. Тя е
специализирана в разработката, производството и продажбата на
ветеринарномедицински продукти и хранителни добавки, както и
ключови съставки, използвани от хуманната
медицина. “Хювефарма” е водещ производител на ензими и ензимни комплекси за фуражи, притежава портфолио с пълен спектър от
кокцидиостатици, богата гама ветеринарни
продукти и активни
фармацевтични
субстанции, ваксини и фуражни добавки.
“Биовет”, като дъщерно дружество на “Хювефарма”, осъществява
производствения процес, а “Хювефарма”
обезпечава маркетинговата и търговска дейност на глобално ниво.

Мисията на
компанията
е да повиши производителността и ефективността на глобалното интензивно животновъдство чрез качествени
продукти, произведени в
ЕС (основно в “Биовет”).
Визията на организацията е да продължи да
се изкачва в класацията
на световните фармацевтични компании за
ветеринарни продукти.

В момента тя се нарежда
на 10-о място сред световните фармацевтични
лидери.
“Хювефарма” има търговски
представителства и офиси в България,
Белгия, Полша, САЩ,
Китай, Тайван, Тайланд,
Русия, Индия, Бразилия,
Турция и Мексико и Япония. Производствените
мощности се намират в
България
(“Биовет”),
Италия и САЩ. Мрежата
от афилиати и дистрибутори

покрива пазари
в над 100 страни
от всеки континент по
света. На територията
на България “Хювефарма” работи и представя
своите продукти под
бранда на “Биовет” АД,
предприятие с повече от
60 години традиции в
производството на ветеринарномедицински
продукти и активни субстанции.

Голямото
предимство
на компанията е, че
предлаганите продукти
са с произход Европейски съюз и това само по
себе си е безспорна гаранция за тяхното високо качество. “Хювефарма” и “Биовет” поддържат непрекъснато съответствие с GMP (Добра
производствена практика), HACCP (Анализ на
опасностите и контрол
на критичните точки) за
контрол и управление
на безопасността на
храни и фуражи, притежава FDA одобрение и
ISO стандартизация за
контрол и мениджмънт
на качеството и околната среда. Най-важната
гаранция, която “Хювефарма” дава на своите
клиенти, е тази за качество и безопасност на
предлаганите от нея
продукти, за която гарантират редицата сертификати. Тя е пряко
свързана и с отговорността на компанията
към контрола върху замърсяването и околната
среда, за които се отделят много средства и
ресурс.
За своето бъдеще
“Хювефарма” отдавна
има начертан дългосрочен план от цели - ще
приеме предизвикателството да навлезе на нови пазари и ще продължи да предлага на своите клиенти по света продукти от най-високо качество.

АГРОБИЗНЕСЪТ
2019

Кой Кой е
Добивите - също, а реализацията
за 2017 г. е уникална - 99%

Ïëîùè, ïðîèçâîäñòâî è ñðåäíè äîáèâè íà ïëîäîâå - ðåêîëòà 2017 ã.
Êóëòóðà
ßáúëêè
Êðóøè
Êàéñèè è çàðçàëè
Ïðàñêîâè è íåêòàðèíè
Ñëèâè è äæàíêè
×åðåøè
Âèøíè
Îðåõè
Áàäåìè
Ëåøíèöè
Ìàëèíè
Äðóãè îâîùíè âèäîâå
ÎÁÙÎ

Ìëàäè
ÏðîèÑðåäíè
Îáùî Ðåêîëòèðàíè íåâñòúïèëè
äîáèâè
ïëîùè*
ïëîùè â ïëîäîäàâàíå çâîäñòâî
(õåêòàðè) (õåêòàðè) (õåêòàðè) (òîíîâå) (êã/õåêòàð)

5000
625
3559
4326
10 049
11 443
1672
16 061
2356
3352
2282
903
61 628

3973
449
2898
3893
6815
8989
1074
5047
944
590
1863
427
36 962

245
10
290
183
2053
1185
414
8077
793
2442
233
261
16 279

44 927
2840
22 542
34 572
49 194
48 391
4106
3549
713
313
7476
1224
219 847

11 308
6325
7778
8881
7218
5383
3823
703
755
531
4013
-

Расте
производството на плодове
*Îáùî ïëîùè - ïëîäîäàâàùè, íåâñòúïèëè â ïëîäîäàâàíå è èçîñòàâåíè ïëîùè
Èçòî÷íèê: ÌÇÕÃ, îòäåë “Àãðîñòàòèñòèêà”, “Ïðîèçâîäñòâî íà ïëîäîâå - ðåêîëòà 2017 ã.”

ДИАНА ВАНЧЕВА

Производството
на
плодове расте в последните години и с това България може да се похвали. Въпреки че през
2018 г. овощарите имаха
проблеми с реализацията на богата реколта от
череши и сливи.
Площите с овощни, черупкови и ягодоплодни
насаждения в земедел-

ските стопанства през
2017 г.

заемат 61,6 хил.
хектара,
а младите, невстъпили в
плододаване насаждения, са 16,3 хил. хектара.
Реколтирани са 37 хил.
хектара.
Произведениса219847
тона плодове - с 10,5% повече от предишната година.Водещомястовпроиз-

водството заемат Югоизточният район - 27%, и
Южният централен район
- 22%.
В Югоизточния район е
съсредоточено производството на праскови (50%)
и череши (42%), а в Южния централен район - на
ябълки - 35%, на вишни 26%, на сливи - 30%, и на
круши - 39%. В Северния
централен район са
произведени 86% от кай-

сиите за страната.
Реколтираните площи с
овощни видове през 2017
г. обаче са намалели с
0,6% в сравнение с предишната.
Увеличение се наблюдава при кайсиите и зарзалите с 13,5%, при черешите - с 6,2%, прасковите и нектарините - 2%, и
при сливите и малините 1,6%. От черупковите
най-голямо е увеличение-

топрилешниците-8,5%,а
при орехите има намаление с 19,6%.
Заложено е и бъдещето. Защото делът на площитесовощнивидове,невстъпили в плододаване
за 2017 г., показва какво
може да се очаква в следващите две-три години,
когато те ще започнат да
дават реколта.
Площите с невстъпилите в плододаване овощни
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насаждения, отглеждани
в стопанствата през 2017
година, са 16,3 хил. ха.
Най-голям относителен
дял от тях заемат орехите
- 49,6%, следвани от други
черупкови - 19,9%, и сливи и джанки - 12,6%. Тези
данни са добра отправна
точка предварително да
се планират възможностите за реализация на
пазара.
За съжаление, липсват
прогнозни данни за сектор плодове през 2018 година. Но данните на аграрното министерство за
2017-а са отличен атестат
за производителите. Реализирани са 99% от плодовете от годишната реколта. За търговската
мрежа са насочени 46%,
за
преработвателната
промишленост - 30,5%, а
за собствена консумация
- 3,3%.
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“

Алианц Банк България е сред водещите банки във
финансирането на земеделските стопани, като
ежегодно отпуска над 200 кредита. Банката отчита
постоянен ръст на клиентите в този сектор.

Росен Станимиров, изпълнителен директор на Алианц Банк България:

Да разбираме бизнеса
на всеки един клиент
и да сме с него
стъпка по стъпка
Със специализираните си
кредити, насочени към
земеделието, осигуряваме
възможност за
модернизация и
разширяване на стопанствата
- България е регион
със силно развито земеделие. Какви са вашите наблюдения за
този сектор, г-н Станимиров?
- Развитието на селското стопанство е многостранен и динамичен
процес. Според мен
главното предизвикателство пред бранша в
средносрочен план е
очакваният по-нисък
размер на субсидиите.
Това налага необходимост производителите
да подсигурят средства
за самоучастие. Именно в такива моменти нашата практика показва,
че земеделските производители търсят допълнително финансиране
чрез кредитиране.
Алианц Банк България е част от международна финансова група
със 129-годишна история.
В
България
“Алианц” предлага комплексни финансови решения на повече от 1
милион индивидуални и
бизнес клиенти. Нашата мисия е да консултираме нашите партньори, да бъдем до тях по
пътя на тяхното развитие. Държим на честните и прозрачни отношения с клиентите.
- Как бихте описали
съвременния
земеделски
производител?
- От опита, който имаме с наши клиенти, бих

казал, че съвременният
земеделски производител е отворен към науката и новите технологии, готов е на експерименти и дори импрови-

зации с идеята за модерно земеделие и не
на последно място - все
повече щади природата.
- Засилва ли се при-

съствието на млади
фермери в селското
стопанство?
- Това, което забелязваме, по-скоро са появата и утвърждаването

на второ поколение
фермери, поемащи и
надграждащи семейния бизнес. Все повече
млади хора проявяват
интерес към селскосто-
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панското
производство, съчетан със стремеж за придобиване на
необходимите знания и
подготовка за развитие
на този бизнес.
- Предлагате ли специални кредитни продукти за земеделските стопани? Какви са
те?
- “Алианц” подкрепя
агробизнеса в страната
и сме традиционно
ориентирани към сектора “Земеделие” компания. Ние подкрепяме
нашите клиенти в пълния цикъл на тяхната
дейност при преференциални условия, като
съобразяваме финансирането със сезонния
цикъл и специфичния
характер на производството. Даваме им възможност те да управляват своите плащания и
парични потоци по найдобрия и удобен за тях
начин.
Със специализираните си кредити, насочени
към този сектор, ние
осигуряваме възможност за модернизация и
разширяване на стопанството, за закупуване на земеделска земя,
както и за оборотни
средства за покриване
на текущи нужди. Същевременно ние можем да осигурим професионална консултация и съвет относно вариантите за защита на
земеделската продукция чрез предлаганите
застраховки от “Алианц
България”.
- Какви са според
вас предизвикателствата пред сектора?
- В началото на месеца “Алианц България”
подкрепи за пореден
път националната среща на земеделските
производители. Събитието събира експерти
от сектора от Европа и
страната, както и представители на аграрния
бизнес. Дискутирани
бяха основните предизвикателства пред агробизнеса, а те не са малко. Тук нека оставим думата на самите тях, защото и при производителите, както и при
хората, всеки има своите особености и индивидуалности.
Нашата работа е да
разбираме бизнеса на
всеки един клиент и да
сме с него стъпка по
стъпка за постигане на
целите им.

АГРОБИЗНЕСЪТ

23

2019
ПОНЕДЕЛНИК,
18 ФЕВРУАРИ
2019 Г.

Кой Кой е

Трупани...
(Продължение
от 13-а стр.)
Една наглед простичка препоръка с номер 10
гласи: “Да се въведе
адекватен контрол върху пълнотата и достоверността на информацията
в електронната база
данни на производители, преработватели и
търговци на земеделски
биологични продукти и
храни в МЗХГ”. Бърз преглед на електронната
база данни в сайта на
министерството показва, че липсва дата на актуализация на регистъра, няколко производители в началната страница нямат качени копия на сертификатите.
Този регистър беше направен от външна фирма, избрана с обществена поръчка и вече няколко години не е актуален.

Министерството
положи усилия
да отговори
на препоръките
в одитния доклад. Бяха
вкарани промени в Закона за организация на общите пазари на земеделски продукти в ЕС и
беше публикувана изцяло нова Наредба №5
през септември 2018 г.
Някои от промените
имаха
положителен
ефект и бяха оценени добре от сектора, други
обаче бяха оспорени и с
официални становища в
процеса на съгласуване
на текстовете. Два текста в Наредба №5 бяха оспорени от всички заинтересовани страни, но
въпреки всичко МЗХГ ги
остави в наредбата:
Единият текст (чл.36
ал.5) задължава всички
контролиращи лица да
изпращат проби за анализ от всички парцели,
животни, пчелини и аквакултури, които са преминали преходен период. Биологичен сертификат се издава само
при ЛИПСА на неразрешени вещества, видно
от лабораторния анализ.
Другият текст е още
по-страшен и беше вкаран като точка 4.9 в една
таблица в специална
част на наредбата при
ремонта є през ноември
2018 г.
Той задължава контролиращото лице при

НАЛИЧИЕ на неразрешени вещества да наложи най-тежката мярка
на оператора, която
включва отнемане на
сертификата за цялото
стопанство, забрана за
търговия с биологични
продукти за минимум 6
месеца, информиране
на всички компетентни
държавни структури и
останалите контролиращи лица.
И двата текста са българско
изобретение,
които въвеждат категорично НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ към замърсители и пестицидни
остатъци в биохраните.
Няма други държави в
ЕС, които да прилагат
такива мерки.
Във всички случаи се
прави разследване откъде е дошло замърсяването, виновен ли е
операторът, предприел
ли е всички мерки за
предотвратяване
на
случайно замърсяване
и т.н. Едва когато вината е доказана, се налага наказателна мярка.
Преценява се внимателно и нивото на замърсяването, в случай
на нужда се прави повторно лабораторно изследване.
Освен че поставят
българските биопроизводители в изключително неравностойно
положение
спрямо
всички останали в ЕС,
тези мерки са и реална
заплаха за унищожаване на бизнеса на компании, градили име и пазари в продължение на
дълги години.
Целият биосектор в
момента е мобилизиран да убеди МЗХГ да
промени тези два текста в наредбата. На 22
февруари по време на
АГРА в Пловдив организираме международна
конференция по темата, поканили сме един
от най-добрите експерти по темата в Европа.
Надаваме се МЗХГ да
прояви здрав разум и да
отмени спорните текстове.
И една много важна
тема, която одиторите
от Сметната палата не
са оценявали - това е

сътрудничеството
със сектора
Биоземеделието

е

много повече от контрол
и документация. То се
появило преди повече от
80 години и се е развива-

ло без регулация от държавата и без субсидии.
Най-вече благодарение
на потребителите.

Мисля, че е крайно
време биоасоциациите,
неправителствените организации и министер-

ството да общуват и да
дискутират всички промени, засягащи сектора.
Досега категорично ни
беше отказвано да ни
включат в Консултативната комисия по биологично земеделие, предлагали сме да бъдем и
домакини на такива редовни срещи.
Ако това не се случи,
ще продължаваме да гасим пожари, да правим
ремонт на ремонта на
наредбите и най-лошото
е, че ще продължаваме
да произвеждаме само
лоши новини за био-то в
България.

високоолеинови
слънчогледови хибриди
от лимагрейн

качество във всяка капка
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