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П реди Великден, до 13 април, ще 
бъдат изплатени субсидиите 

на животновъдите по мярка 214 „Аг-
роекологични плащания“ от Програ-
мата за развитие на селските райо-
ни 2007 – 2013 - за местни породи, 
пасторализъм и малка част от пче-
ларство. Това заяви изпълнителният 
директор на Държавен фонд „Земеде-
лие“  Живко Живков пред предста-
вители на браншови организации на 
животновъди и био производители. 
Но дали животновъдите ще получат 
субсидиите си преди Великден? По-
скоро няма да ги получат (виж инди-
кативния график на стр.42). И не за-
щото липсват пари, а защото пари-
те са завъртени в административ-
ната въртележка между ДФЗ и МЗХ.  

Пред журналисти в МЗХ земеделски-
ят министър проф.Христо Бозуков 
каза, че е ограничен приемът на заяв-
ления по мерките 10 и 11 - агроеколо-
гия и климат и биологично земеделие, 
защото средствата са похарчени са-
мо за две години вместо за предви-
дените седем. Най-много средства - 
65 млн. лева от средствата по мяр-
ка 10 “Агроекология и климат”, са от-
делени за опазване на защитени видо-
ве птици. Така на практика са давани 
допълнителни субсидии за зърнопро-
изводителите. Иначе казано, гъските 
изядоха субсидиите, коментира ми-
нистърът.  

От НАЗ заявиха, че направената 
констатация е фрапиращо недосто-
верна и в пълен разрез с фактите. 

…Блокирани пътища, обсадени гра-
нични пунктове, запалени бали с тю-
тюн, опити за саморазправа пред 
МЗХ, изпепелен пчелен кошер, шест-
вие от аграрното ведомство до пре-
зидентството.  Вижте в броя защо 
протестираха животновъдите. Две 
седмици преди Великден. .

Пенка Каменова, главен редактор
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ПЕТЪР ХРИСТОВ, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „АНТИМ АГРО”:

Произвеждаме само високо 
качество. Това ни е силата!

- Да, излизаме от дупката, в която бяхме изпаднали. До-
бра реколта, нови експортни пазари тушират макар и не 
изцяло последствията от кризата, намаляват негативни-
те ефекти, които ниските цени оказват върху сектора. 
Редно е да отчетем обаче, че себестойността на българ-
ското зърнопроизводство падна с около 10 на сто през ми-
налата спрямо 2015 г., докато цените при някои зърнени 
култури се сринаха с над 20 процента. Но България е злат-
на мина. Разполага с благодатни и разнообразни почвени и 
климатични условия, които позволяват отглеждането на 
много култури. Ще е направо престъпление да не използва-
ме този природен ресурс, като естествено се грижим за не-
го и го облагородяваме. 

Ще е нужно много по-ефективно да усвояваме 
средствата от фондовете на Европейския съюз, 
да ги инвестираме така, че да имат дългосрочен 
ефект върху българското селско стопанство и раз-
витието на страната.


Кои са най-сериозните пречки пред агробизнеса у нас? 
- Производството ни е с висока себестойност, но пола-

гаме усилия и с това се борим. Пречки са непрекъснатите 
промени в наредбите по отварящите се мерки, липса на по-
стоянна и ясна политика, на приоритети, които се изме-
нят в зависимост от това кой управлява в момента, ад-
министративната тежест е голямо бреме. Мелиорациите 
много изостават, а сме в средата на втория програмен пе-
риод. Безспорно е необходимо напояване – това е бъдеще-
то. Имаме невероятни условия за поливки в голяма част 
от землищата, но липсват правила, бавни и тежки са про-
цедурите и на този етап напояването е мисия невъзмож-
на. Трудности създава силно раздробената собственост на 
земеделската земя и тромавите процедури за окрупняване-
то й. 

- Грешно ли е субсидирането на сектора? Не е ли по-
редно производителите да се конкурират на свобод-
ния пазар?

- Донякъде субсидиите изкривяват пазара, нужно е под-
помагане на стопаните, но по ясни правила и още по-строг 
контрол. В повечето от страните в Европейския съюз 
системата за единно плащане на единица обработваема 
площ не се прилага, а земеделието се субсидира на база сто-
панство в зависимост от наличие на различните производ-
ства, примерно животновъдство, с по-голям дял на доба-
вената стойност. У нас точно добавената стойност ку-
ца. Когато житото се преработи в брашно, добавената 
стойност е почти два пъти по-висока, отколкото в про-
изведеното и изнесено като суровина зърно. А ние почти 
не изнасяме брашно. Следователно губим добавена стой-

ност. Но губим и работни места, които биха могли да бъ-
дат създадени при преработката на суровината до край-
ния продукт.

- Защо досега написаните стратегии за развитието 
на земеделието в България остават само на книга?

- Както вече казах, у нас липсва дългосрочна политика за 
развитието на земеделието. А стратегиите комай се пи-
шат, за да бъдат усвоени едни пари, после потъват в нечии 
шкафове, като посъберат малко прах, някой ги поизтупва 
и ги предлага отново. Редно е да бъде създадена една качест-
вена, която да бъде прилагана независимо от това кой е на 
власт и кое правителство управлява. Разполагаме с неверо-
ятни учени, които може да напишат чудесна стратегия, 
от която няма да се отклоняваме. Но да сме наясно – изця-
ло печеливша няма. Все пак земеделието не зависи само от 
хората. То не е фабрика с покрив, голямата суша и обилни-
те дъждове, ветровете и градушките пречат много. Но 
ако непрекъснато учим, повишаваме знания и компетент-
ности за климата, за почвите и за съвременните техноло-
гии, ще успеем. Редно е да отбележим, че са необходими съ-
що модерна селскостопанска техника и добре подготвени 
специалисти.

- И като споменахте модерната селскостопанска 
техника, вие преди дни се завърнахте от Чехия. Какви 
са впечатленията ви от производителя Bednar?

- Искам само да уточня, че на световното изложение 
за агротехника, животновъдство и устойчиво земеделие 
SIMA в Париж, където бяхме със съдействието на „Римекс 
Технолоджийс“, разгледахме част от продуктовата гама 
на Bednar. И още там с колеги решихме, че е добре да ви-
дим с очите си за какво точно става дума. Благодарение на 
инициативността на партньорите ни от „Римекс Техно-
лоджийс“ – с тях си сътрудничим много успешно, стигнах-
ме до Чехия (виж повече на стр.8 и 24). И това е възмож-
но, защото компанията насочва усилията си към предлага-
не на нови технологии на земеделците, които облекчават 
значително техните разходи. Но да се върнем към Bednar. 
Те произвеждат прикачен инвентар, особено полезен за на-
шите условия. Сеялките и машините им за пролетна об-
работка са страхотни. Техниката позволява да бъдат из-
вършени много агротехнически операции с едно минаване. 
Може да бъдат прикачвани към трактори с по-ниска мощ-
ност в сравнение с други марки прикачен инвентар. Мул-
черът пък раздробява растителните отпадъци до такава 
степен, че може да бъдат смесени директно с почвата и да 
се превърнат в хумус. Но може да бъдат балирани и да бъ-
дат използвани за пелети. Машината спестява три мина-
вания на дискова брана и един прецизен култиватор. Поч-
вообработващата техника на Bednar е много необходима 
на всеки стопанин, изключително полезна е и е на светов-
но равнище.

 Разговора води Янка Апостолова

ЕВРОФЕРМЕР

Д нес земеделието е сложно и про-
блемно. Изкупните цени се ко-

лебаят и май основно надолу. Висока-
та себестойност на продукцията гъл-
та печалбата. И въпреки това е перс-
пективата - за изход от икономическа 
криза, за благосъстояние на хората, 
за развитие на страната. То е отра-
сълът, от който зависят потребно-
стите ни, без които не може да оцеле-
ем и които са важни енергийни източ-
ници. Вероятно затова зърнопроизво-
дителят Петър Христов, управител 
на „АНТИМ АГРО” ЕООД - София, е 
оптимист и не се отказва от земята. 
За него аграрният сектор е изключи-
телно важен. Дава му всичко, от кое-
то има нужда, и дори адреналин, удо-
влетворение, оптимизъм. Затова в 
разгара на пролетната кампания, кога-
то земеделците нямат дори една сво-
бодна минута и не е най-подходящото време за интервю-
та, той се съгласи да поговорим – за проблемите в сектора, 
за развитието му, за прогнозите. 

Каква беше миналата стопанска година за вас? Как 
върви пролетната кампания?

- Мога да оценя 2016 като добра житна година. Имахме 
отлични добиви. Успяхме да ги реализираме - ние продава-
ме продукцията само на вътрешния пазар. Това не ни пре-
чи да получаваме добра цена за нея. Но пролетниците бяха 
слаби поради малкото паднали дъждове. И макар че налице е 
тенденция на обезценяване на земеделската продукция, има 
стремеж към качество и количество. Използваме качестве-
ни семена, полагаме качествени грижи, спазваме до послед-
ната точка технологиите и сроковете и посевите се от-
благодаряват. Сега есенниците ни са в отлично състояние. 
Пролетната кампания е в разгара си и на този етап всич-
ко върви като по часовник. Няма от какво да се оплакваме.

Земеделието е сред най-устойчиво развиващите се 
сфери на икономиката ни. Намери ли нашата селско-
стопанска продукция достойно място на световните 
пазари? 

- Винаги сме стояли добре на „световната сцена”.


Фактор сме и се представяме все по-добре. И макар че 

сме в неравностойно положение в сравнение с колегите от 
Западна Европа, ние се справяме. Преодоляваме жестоката 
конкуренция на бившите съветски републики, които тра-
диционно са добри зърнопроизводители. Предлагаме ка-
чествена продукция и това ни е силата. По данни на нацио-
налната статистика през 2015 г. страната ни е десета в 
Европа по износ на зърно. Пшеницата ни е нискоглутенова 
и е изключително ценна за арабските страни поради специ-
фиката на произвеждания там хляб. Трябва да се има пред-
вид също, че основният ни претендент на пазара на фураж-
на пшеница на Стария континент е Украйна, а очаквания-
та са, че реколтата от жито там ще е към 18 милиона то-
на, което е с 8 милиона по-малко в сравнение с миналата го-
дина. Ние може да се възползваме от тази ситуация, при 
това много успешно. 

- Ваши колеги прогнозират фалити на земеделци през 
тази и идната година. Оптимист ли сте за развитие-
то на сектора?
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МИРОСЛАВ ШИМЕРДА,  

МЕНИДЖЪР В ZEA RYCHNOVSKO, ДАВА СВОЯТА РЕЦЕПТА ЗА УСПЕХ:

Затворен цикъл на производство и 
правилната техника

ЕВРОФЕРМЕР

ZEA Rychnovsko, бивше чешко ТКЗС, преобразувано в 
акционерно дружество, стопанисва около 23 000 дка зе-
мя, собственост на акционерите. От 7000 дка зърнени 
култури - пшеница, ечемик и тритикале, миналата годи-
на са прибрани средно 800 кг от дка

От 5500 дка силажна царевица - 2000 кг от дка. 1500 
дка са ливади (трева, детелина и грах) и 5200 дка - пасища.

Кравите на стопанството порода чешки симентал 
дават по 8000 л мляко за периода на лактация. Млякото 
се изкупува по 8,50 чешки крони (60 стотинки) за литър. 

От 2-3 години в ZEA Rychnovsko работят с машини 
Bednar. Намираме ги в отлично състояние в специална 
постройка на стопанството:

• Сеялка за слети култури Bednar Omega OO 6000
• Предсеитбен култиватор-компактор  

Bednar Swifter SO 8000 F
• Дисков култиватор SwifterDisc XO 8000 F
• Продълбочител Terraland TN 3000 HD7R Profi

Разговаряме с чешкия фермер по време на посещение, 
организирано от фирма Римекс технолоджийс, на група 
български фермери (виж повече на стр.24).

Преди 20 години бившето ТКЗС в чешкото град-
че Длоха Вес е преобразувано в Акционерно дружество 
ZEA Rychnovsko. Мирослав Шимерда, мениджър расте-
ниевъдство, започва пръв интервюто с въпроса вие 
обичате ли фермерите, защото в Чехия повечето ме-
дии не ни обичат, защото смятат, че сме врагове на 
природата.

- И при нас не всички обичат фермерите, но сп. “Аг-
робизнесът“ номинира най-добрите и ги награждава в 
конкурс „Еврофермер на годината“. Вие също сте номи-
ниран. Честито!

После действаме по същество: Мирослав Шимерда 
маркира основните дейности на дружеството: земеде-
лие, станция за биогаз и кравеферма. Основните култу-
ри на стопанството са рапица, пшеница и царевица.

Преди 3 години, при голямата суша в Чехия, спасе-
нието за ZEA Rychnovsko дошло с машините на Bed-
nar, които предлагат минимални обработки на почва-
та. Машината Bednar Terra Land се е оказала идеална 
при екстремно сухи условия. С 8-метровия дисков кул-
тиватор досега сме обработили близо 40 000 дка, спо-
деля чехът. 

Другите машини на Bednar, закупени от стопанство-
то, са ремаркета и сеялки за слята сеитба, също и кул-
тиватор за предсеитбена обработка на почвата. 

По повод станцията за биогаз Мирослав Шимерда за-
почва отново с въпрос: Колко станции имате в Бълга-
рия? Опитните ни фермери веднага дават изчерпателна 
информация, а Мирослав обяснява как работи тяхната:

Силажът се смесва с оборския тор – сместа постъп-
ва в бункер, където ферментира и отделя газ – метан. 

Метанът от своя страна задвижва генератора за 
производство на ток, отпадъкът се разпръска ка-
то тор на полето.

За това производство дружеството получава 
и премия от държавата за зелена енергия, а като 
бонус - с излишната топлина затопля помещения-
та на кравите.

Тук нашите фермери допълват, че биогаз инста-
лацията е оправдана само ако имаш какво да пра-
виш с отделената топлина - я кравеферма, а оран-
жерия. Другата оценка за стопанството е, че чехи-
те не са си ликвидирали готовите ТКЗС-та прос-
то са ги преобразували в акционерни дружества. 
Сега с европарите те само надграждат техните 
стопанства. Така е станало и с кравефермата, коя-
то е роботизирана с техника на DeLaval по про-
грама на ЕС за модернизиране на земеделски сто-
панства.  

Чехите не са си ликвидирали готовите 
ТКЗС-та, просто са ги преобразували в 

акционерни дружества. Сега с европарите 
те само надграждат нови инсталации.
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Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската 
комисия в България, откри официалното представяне на специален до-
клад за ползите и предизвикателствата от членството на България в Ев-
ропейския съюз през последните 10 години. Докладът е изготвен от екип 
от изследователи на Центъра за либерални стратегии по заявка на Евро-
пейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския 
парламент.

Господин Златев подчерта, че 10-годишнината от присъединяването на 
България към ЕС и символичното й завръщане в Европа е безспорен по-
вод за равносметка на политическите, икономическите и обществените из-
мерения на този исторически акт. Той отбеляза, че в този период Европа 
стана част от нашето всекидневие, което оформя по неповторим начин жи-
вота ни, а България се утвърди като равноправен участник в дебатите за 
бъдещето на нашия континент.

Ръководителят на Представителството на ЕК изрази надеждите си, че 
изводите от доклада ще послужат за основа на подновен разговор за пре-
имуществата на европейската интеграция – особено ценен акцент във вре-
ме, в което самият Европейски съюз поде дебата за нашето общо бъдеще. 

Днес Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни глобални и 
вътрешни предизвикателства: регионални конфликти, тероризъм, мигра-
ционен натиск, протекционизъм, социални и икономически неравенства. 

В такива времена е важно да си припомняме основополагащите цели на 
европейската интеграция. Европейската история е история на мира, демо-
крацията, солидарността и свободата, но също така и история на проспе-
ритета, равенството и благосъстоянието. Важно е да помним принципите, 
които ни обединяват като европейци, и споделените успехи, които сме по-
стигнали заедно. 

Европейската комисия цени изключително много начи-
на, по който земеделците преодолявате предизвикател-
ствата на днешния ден

Нужно е да има такава надпревара, за да е ясно, че и на-
шите фермери са на европейско равнище. Българите често 
страдат от липса на самочувствие, не демонстрират качест-
вата си. Те могат и се справят не по зле от останалите, каза 
Огнян Златев пред аудиторията, след като връчи наградите 
в конкурса „Еврофермер на годината“, организиран за 16-
та поредна година от „Агробизнесът“, списание за евроин-
теграцията в сектора.

 Това, което вие правите, не е особено атрактивно за го-
ляма част от медиите и не достига до много хора, но вър-
шите изключително голяма работа. От вашите усилия и ре-
зултатът ви зависи животът на всички нас. Европейската 
комисия цени изключително много начина, по който земе-
делците преодолявате предизвикателствата на днешния 
ден, изтъкна Златев. 

Бъдете по-активни. Европейският съюз помага, но и ние 
сами трябва да си помогнем. ЕС ни дава инструментите, с 
които да направим това, но самата движеща сила трябва да 
дойде от самите нас. 

 Много е важна ролята на браншовите организации. Те 
трябва да поставят много ясно своите искания за приори-
тети. Това е изключителна възможност, българското пред-
седателство да остави следа. Нека да го използваме, за да 
поставим значимо и видимо България на картата на Евро-
па. От нас зависи да изберем правилните хора, които да 
направят това. Силни политици може да защитят нашите 
интереси, евродепутатите правят закони и подкрепят про-
мяната в законодателството. Ако сме достатъчно силни да 
натискаме политиците, може да търсим резултат, обобщи 
ръководителят на Представителството на Европейската ко-
мисия у нас Огнян Златев.  

10 години България  
в Европейския съюз

Представяне на доклад „10 години 
България в Европейския съюз: 

ползи и предизвикателства“

Доклад за ползите и предизвикателствата от 
членството на България в Европейския съюз ще бъ-
де представен на 30 март (четвъртък) от 10.00 ч. 
в Дома на Европа в София. Докладът е изготвен 
от екип от изследователи на Центъра за либерални 
стратегии по заявка на Европейската комисия в Бъл-
гария и Информационното бюро на Европейския 
парламент. С него стартира проектът #BG10xEU, 
свързан с десетата годишнина от присъединяване-
то на България към ЕС. Събитието ще се излъчва на 
живо във фейсбук

Събитието ще бъде открито от ръководителите 
на двете представителства - Огнян Златев и Теодор 
Стойчев. Даниел Смилов и Георги Ганев ще пред-
ставят изводите по основните теми в доклада, сред 
които политическите и икономическите аспекти от 
членството; политиките на ЕС в полза на граждани-
те, медиите и НПО сектора в България; образование, 
наука и култура, както и ефектите от външната по-
литика на ЕС. Публиката ще има възможност да се 
включи в дискусия с цел финализиране на доклада, 
който ще бъде издаден за Деня на Европа (9 май).

Докладът цели да представи как се е отразил 
процесът на европейска интеграция върху разви-
тието на България. Текстът показва историческото 
развитие на България в тези сфери, като разглежда 
не само десетте години на членство, но и предпри-
съединителния период. Анализът също така прави 
сравнение с държави със сходни на България харак-
теристики, които в момента са извън Европейския 
съюз.

Целта на доклада е да предизвика дискусия сред 
българското общество относно значението на член-
ството ни в ЕС. През цялата 2017 г. Представител-
ството на ЕК и Информационното бюро на ЕП, както 
и всички европейски  информационни мрежи пред-
виждат над 50 инициативи в цялата страна за отбе-
лязване на годишнината – научни конференции, се-
минари, фотоконкурси, информационни материали 
и други. Тези събития ще бъдат чудесна възможност 
за популяризирането на резултатите от членството 
на страната ни в навечерието на българското пред-
седателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе в 
периода януари - юни 2018 г.

Бъдете по-активни. Европейският  съюз помага, но и ние сами трябва 
да си помогнем. ЕС ни дава инструментите, с които да направим 
това, но самата движеща сила трябва да дойде от самите нас. .
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

СВЕТЛАНА БОЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНСТИТУТ ЗА АГРОСТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ: 

Директните плащания – история  
или бъдеще за ОСП

АНАЛИЗ

Имат ли нужда фермерите от промяна 
в земеделската политика и директното 
подпомагане или всички вече жадуват за поне 
относителна стабилност на средата, в която 
работят?

Може да се каже, че дебатите за Общата селскостопанска 
политика на ЕС след 2020 г., поне в Европа, навлязоха в най-
разгорещената си фаза. За добро или за лошо вече и широката 
общественост е допусната в него, чрез публичното онлайн об-
съждане, което стартира Главна дирекция „Земеделие и разви-
тие на селските райони” под мотото „Модернизиране и опро-
стяване на Общата селскостопанска политика”. 

Но нужна ли е наистина промяна на ОСП?
Новата система на директните плащания се прилага едва от 

2015 г., а две години по-късно започва дебат за промяна. Тол-
кова неуспешна ли беше реформата от 2013 г.? Истината е, че 
все още е рано да се даде еднозначен отговор на този въпрос. 
Икономическите и социалните ефекти от последните проме-
ни ще бъдат видими едва към 2020 г., когато ще има достатъч-
но данни за анализ. Кой тогава има нужда от промяна? Не са 
фермерите със сигурност. Смяната на системата на директното 
подпомагане през 7 години, освен че е скъпа, е и опасна. Лип-
сата на предвидимост определено влияе негативно в иконо-
мически план на земеделските производители. Същото важи и 
за администрацията, независимо дали е национална или евро-
пейска. Това обаче не е така за политиците. Докато властима-
щите получават политически дивидент, обещавайки на своите 
избиратели светло бъдеще, чиновниците губят време и енер-
гия, опитвайки се да поправят допуснатите грешки и да дадат 
смислено обяснение на потърпевшите. Ето защо, ако има про-
мяна в ОСП след 2020 г., то най-важният елемент – директните 
плащания, трябва да бъде структуриран така, че през 2023 г. да 
няма нужда от нови реформи.

В очакване на развоя – по-малко пари, повече 
хора, нестабилен пазар

През 2016 г., когато неофициално се заговори за промяна 
в ОСП, много държави членки по примера на Франция и Хо-
ландия започнаха да представят своите анализи и концепции. 
През есента на същата година по поръчка на Европейския пар-
ламент бяха изготвени и публично представени три концепции 
за промяна на Директните плащания, Пазарните мерки и Раз-
витието на селските райони. В момента Европейската комисия 
прави консултации на политическо и експертно ниво, като се 
очаква в края на 2017 г, да изготви и представи Комюнике с раз-
личните политически варианти. На база на това Комюнике през 

2018 г. ще започне детайлният дебат, свързан с ОСП, нейния 
вид и бъдеще. 

В момента идеите и предложенията за промяна са много и 
различни - варират от запазване на настоящата система до пъл-
но преструктуриране и създаване на допълнителни стълбове в 
ОСП. В едно обаче всички са убедени – за да съществува ОСП, 
тя трябва да бъде адекватно финансирана. Въпреки че деба-
тът за новата Многогодишна финансова рамка все още не е за-
почнал, вече се промъкват опасения за намаление на бюджета 
на ОСП. Като основна причина за това се изтъкват Brexit, ико-
номическата обстановка и увеличеният миграционен натиск. В 
същото време намалението на цените на земеделската продук-
ция и забраната за внос на земеделска продукция, която Русия 
едностранно наложи, допълнително оказват натиск върху зе-
меделските производители. Не трябва да се забравят и между-
народните ангажименти, свързани с опазване на околната сре-
да и климата, които бяха поети на ниво ООН и които ще трябва 
да бъдат инкорпорирани във всички сфери на производство.

Общоевропейско плащане
Като един от възможните варианти за промяна може да се 

разгледа идеята за разделяне на ОСП на две направления – на-
ционално и общоевропейско. Не трябва да се забравя, че ОСП 
е една от първите общи политики на ЕС. В тази връзка напълно 
е възможно част от директните плащания, а именно базовото 
плащане, да стане общоевропейско. Съгласно Регламент (ЕС) № 
1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декем-
ври 2013 г. за установяване на правила за директни плащания 

за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на 
общата селскостопанска политика, до 2020 г. всички държави 
членки трябва да въведат схемата за основно плащане. Важно 
е да се отбележи, че схемата за основно плащане, а в случая с 
Република България - Схемата за единно плащане на площ, е 
най-опростеното и предвидимо плащане. При това положение 
въвеждането на едно общо европейско основно плащане с ед-
накъв размер за територията на целия Европейски съюз е на-
пълно резонно. Във финансово отношение това би означава-
ло бюджетът на ЕС за земеделие да се раздели на две. Първата 
част да формира бюджета на това общоевропейско плащане, а 
от втората част да се формират индивидуалните пакети на дър-
жавите членки. Ако се появи такова предложение, е важно да 
се преценят положителните и отрицателните страни на едно 
такова общоевропейско плащане.

Положителни страни:
От политическа гледна точка основната положителна стра-

на ще бъде заздравяването на Европейския съюз като такъв. 
Формирането на общоевропейско плащане ще даде гаранции, 
че всички членове на ЕС и всички негови граждани са равноп-
равни и се третират като такива. Това ще гарантира, че създава-
нето на ЕС на „две скорости” няма да се отрази на най-голямата 
и стара обща политика на ЕС, а именно ОСП. В същото време 
във външнополитически аспект това ще даде много положи-
телни сигнали на всички партньори на ЕС. От икономическа 
гледна точка това общоевропейско плащане ще даде сигурност 
на европейските фермери както от гледна точка на размера на 
плащането, така и от гледна точка на времето, в което те ще го 
получат. Това ще осигури и така нужната предвидимост в дохо-
дите и възможност за планиране на разходите. Отделно ще се 
намали постоянно увеличаващото се икономическо разделе-
ние между земеделците, което ще спомогне за създаването на 
една по-добра конкурентна среда вътре в самия ЕС. 

Отрицателни страни:
От политическа гледна точка основната отрицателна стра-

на на въвеждането на едно такова общоевропейско плащане 
ще бъде намалението на индивидуалните пакети на държавите 
членки и свързаното с това намаляване на националното вли-
яние и националните политики за сметка на общоевропейски-
те. Отделно това би означавало администрацията в Брюксел да 
поеме отговорност за прилагането на част от политиката, която 
формира. От икономическа гледна точка може да се окаже, че 
въвеждането на едно такова общоевропейско плащане ще до-
веде до намаление на общия размер на директните плащания 
спрямо фермерите в някои държави членки, докато в други ще 
доведе до увеличение. 

Запазване на базовото плащане
Независимо от всичко трябва да се има предвид за кого е 

създадена ОСП, към кого са насочени всички приоритети в нея 
и каква е нейната цел. Затова при всички случаи опростеното 
основно плащане трябва да се запази. А ако се приеме създава-
нето на общоевропейско базово директно плащане, то по отно-
шение на подпомагането, което ще зависи от държавите член-
ки и чрез което те ще правят национална политика, трябва да 
има ясно разделение между инвестиционните и компенсатор-
ните схеми. Напълно възможно и резонно би било национал-
ните директни плащания да съдържат всички компенсаторни 
плащания, които земеделските производители получават в за-
мяна на поетите от тях ангажименти за опазване на околната 
среда и климата. Особено като се има предвид, че тези ангажи-
менти в бъдеще ще стават все повече. Няма логика еднотипни 
плащания да се съдържат и в двата стълба на ОСП. По-добри-
ят вариант би бил всички плащания на площ от сегашния втори 
стълб да бъдат обединени с тези в Първи стълб. При това по-
ложение чрез Програмите за развитие на селските райони вся-
ка една държава членка ще може по-добре да отрази инвести-
ционните нужди на своите земеделски производители.

Без подкрепа за индустриалните фермери
Паралелно с понятието „активен фермер” е напълно възмож-

но да се появи и понятието „индустриален фермер”. В услови-
ето на намален бюджет е напълно възможно системата за на-
маление на плащанията над определен размер т.нар. capping 
да бъде заменена с едно такова понятие. При това положение 
с цел запазване на средства за малки и средни земеделски про-
изводители и развитие на икономиката в селските райони е 
възможно ферми, които попадат в едно такова определение, да 
бъдат изключени от субсидиране.

Един такъв хипотетичен сценарий е напълно възможно да 
се случи. Идеите и възможностите за модернизиране, опростя-
ване или просто промяна на ОСП са много и идват отвсякъде. 
Част от тях ще се реализират, част от тях ще си останат прос-
то идеи. Промяната обаче е започнала. Ето защо е много важно 
Министерство на земеделието и храните да направи публичен 
анализа, на база на който администрацията подготвя национал-
ните ни приоритети. Много е важно тези приоритети да бъдат 
представени и обсъдени със земеделските стопани. Още пове-
че че началото на реалния дебат ще стане по време на българ-
ското председателство на Съвета на ЕС. Това означава, че ще 
имаме реалния шанс националните ни идеи да станат европей-
ски и да се реализират. 

Идеите и възможностите за модернизиране, 
опростяване или просто промяна на ОСП са 
много и идват отвсякъде. Част от тях ще 

се реализират, част от тях ще си останат 
просто идеи. Промяната обаче е започнала.
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Ш В Е Д С К А  С ТО МА Н А  В  И ТА Л И А Н С К И  Д И З А Й Н 

К
омпанията ER.MO е на па-
зара повече от 40 години, 
а по качество и количе-

ство на произведените плугове 
е лидер в Италия. 

Максималната прецизност и ви-
сокото качество  на производ-
ството са гарантирани от по-
следно поколение електронни 
цифрови технологии за контрол 
на производствения процес.

Използваните материали са с  
най-високо качество, притежават 
пределните  високи характерис-
тики за устойчивост и здравина.

ER.MO е с изграден имидж на 
родния и международните паза-
ри като производител на машини 
с високо качество на надеждност.

Производството е ситуирано в 
Северна Италия, провинция Кре-
мона, на около 80 км от Милано. 

Гамата на плуговете е много 
богата: 

От конвенционални плугове 
– 1 корпусни до 4 корпусни, 
с работни ширини от 15 см до 
70см, тегло от 300 кг до 2000кг, 
за трактори от 40 КС до 240 КС

Обръщателни навесни 
плугове, от 1 корпусни до 6 
корпусни, с работни ширини 
от 15 см до 70 см, с тегло от 
400 кг до 4500 кг, за трактори с 
мощност от 50 КС до 500 КС

Обръщателни полу-навесни 
плугове, от 4 корпусни до 
8 корпусни, предназначени 
за работа в/извън браздата, с 
работни ширини от 25 см до 45 
см, с тегло от 3000 кг до 4500 кг, 
за трактори от 200 до 500 КС 
Всички плугове могат да 
бъдат с механична или хидро-
пневматична Non-Stop защита на 
плужните тела. 

Гамата е допълнена с машини 
за минимална обработка като 
продълбочители, култива-
тори с 1 до 7 работни органа, с 
работни ширини от 40 до 130 
см, дискови брани  NEW! 

Почвообработваща техника ER.MO 

НАВЕСНИ И ПОЛУНАВЕСНИ ПЛУГОВЕ, ДИСКОВИ БРАНИ , 
ПРОДЪЛБОЧИТЕЛИ, КУЛТИВАТОРИ…

Всички тези италиански машини ER.MO ще видите в 
действие на БАТА Агро, поле Е1, на 17 май от 13 часа.
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Безспорно е,че десертното грозде е меж-
ду най-ценените, предпочитани, търсени и 
полезни плодове в света. С красивия си вид 
и деликатен вкус то е пълноценна храна, с 
многостранни полезни въздействия върху 
човешкия организъм. Известни са диетич-
ните и лечебните му свойства при всякакви 
проблеми с кръвообращение, хипертония, 
ревматизъм, бъбречни и храносмилателни 
болести и пр. Макар че лозята с десертно 
грозде са относително малка част от общите 
лозови насаждения, производството на ви-
сококачествено грозде за прясна консума-
ция е много важно за конкурентната способ-
ност на отрасъла като цяло.

Специфика на десертното грозде
В сравнение с винените сортове произ-

водството на десертно грозде е по-малко и 
с друга география на разпространение. Де-
сертните сортове обикновено са с по-дъ-
лъг период на узряване и изискват пове-
че топлина. По тази причина са застъпени в 
по-южните географски ширини и основно в 
южното полукълбо.

Докато винените сортове от Европа и 
Средния изток произлизат от един вид, Vitis 
Viniferа species, в произхода на десертните 
сортове грозде са включени и други видове 
като Vitis Labrusca и Vitis Rotundifolia

Десертните сортове се характеризират с 
по-едри зърна, относително по-малки сем-
ки, по-тънка ципа и по-ниско съдържание 
на сухо вещество и захар. Докато за произ-
водство на добро вино е необходимо захар-
но съдържание в гроздето от 22-25% захар, 
десертните сортовете са с по-ниско съдър-
жание на захар, до около 15%. 

Дебелата ципа и относително едрите 
семки на винените сортове и винените сем-
ки играят важна роля за качеството и трай-
ността на виното със съдържанието на 
танин, антиоксиданти, багрилни и специ-
фични ароматни вещества. 

При десертните сортове по прин-
цип се прилагат високостъблени на-
саждения със широки междуредия, 
които позволяват гроздовете да ви-
сят и се берат без повреди. Грижите, 
разходите на труд и вложенията са 
по-големи в лозата с десертни сорто-
ве. Това е една от причините за трай-
но намаляване на насажденията у нас 
в последните десетилетия. 

Възходът в производството на де-
сертното грозде обаче се благопри-
ятства от създаването на хладилни 
инсталации за продължително съх-
ранение и относително евтин въз-
душен транспорт. За съживяване на 
международната търговия от голямо 
значение е обстоятелството, че кога-
то в северното полукълбо е зима и 
търсенето на десертното грозде е го-
лямо, в южното полукълбо е лято и 
започва бране и износ на грозде.

Десертно грозде в света 
Общото производство на десерт-

но грозде в света за периода от 2009 
до 2015 г. е показано във фиг. 1, а раз-
пределението по страни през 2015 
г. - във фиг. 2.

 Производство. За периода от 
2009 до 2015 г. глобалното произ-
водство на десертно грозде се е 
увеличило от 15.7 на 21.1 млн. т, или 
с 34.4% (фиг. 1). С производство на 
9.8 млн. тона Китай е подчертано 
най-големият производител в све-
та (46.4% от глобалното производ-
ство). На второ място с 2.5 млн. т 
(11.83%) е Индия, следвана от Турция с 2.0 
млн. т (9.1%). Сумарното производство на 
ЕС-28 е 1.68 млн. т (8.0%). Следващите стра-
ни по производство на десертно грозде - 
Бразилия, САЩ и Чили, дават съответно 6.9, 
4.6 и 4.4% от глобалното производство.

Търговия
Експортът на десертно грозде е сред-

но 15-16% от общото производство в света. 
Водещ износител в света е Чили, макар че е 
на пето място по производство. През 2015 
г. страната е дала над една трета (35.7%) от 
световния експорт. Предимството на Чили и 

други страни от Южното полукълбо (Брази-
лия, Южна Африка) е узряването на грозде-
то през зимата, когато търсенето в големите 
вносители от северното полукълбо е най-
голямо. Следващи големи нетни износители 
на десертно грозде са Южна Африка (248.5 
хил. т), Турция (236 хил. т), Мексико (171 хил. 
т) и Бразилия (59 хил.т).

 Внос. Най-големите нетни вносители са 
ЕС-27, САЩ и Русия – съответно с 543, 580 и 
410 хил. т. След тях следват Канада и Китай.

Консумация. Най-големите консуматори 
в света на десертно грозде са: Китай - 46.3%, 
Индия - 11.5%, ЕС-28 - 10.4%, Турция - 8.7%, и 
Бразилия - 7%, и пр. 

 Десертното гроздe в ЕС-27
С продукция от 1.93 млн. т (11.7% от гло-

балната) ЕС-28 е на трето място след Китай 
и малко след Турция. Същевременно заед-
но със САЩ са най-големите вносители на 
грозде за прясна консумация. Основно про-
изводството е концентрирано в Италия, Ис-
пания и Гърция (фиг.3), които заедно обяс-
няват около 90% от общата продукция.

 След значителен спад на площите в по-
следните десетилетия те продължават да 
намаляват бавно с по-малка скорост. При-
чина са нарастващите производствени раз-
ходи и силната конкуренция от големи 
износители, главно страни от южното полу-
кълбо.

Съгласно OIV Италия е шестият най-го-
лям производител на десертно грозде и тре-
тият износител след Чили и САЩ в света. 
Повечето десертни лозя са на юг в Апулия 
и Сицилия. Основните сортове са италия, 
виктория и червено кръгло. Безсеменните 
сортове представляват около 5% от общи-
те площи на десертните сортове. Техните це-
ни са съществено по-високи, но добивите са 
по-ниски и изискват повече работна ръка и 
капитал.

Ранните сортове (блек маджик и викто-

рия) са достъпни през юни и юли, 
докато късните (италия, палли-
ери, бианка и ред глоуб) се приби-
рат през август-септември. 

В Испания производството 
на десертно грозде през 2014 г. е 
оценено на около 296 хил. т. Ос-
новните производствени райо-
ни са Мурсия и Аликанти с око-
ло 70% от общото производство. 
Най-популярни са сортовете але-
до, идеал, мускател и наполе-
он. Делът на безсеменните сорто-
ве нараства и сега представлява 
около 30% от общото производ-
ство. В последно време са засаде-
ни около 135 хил. дка с десертно 
грозде, основно в областите Мур-
сия, Валенция и Андалусия. 

Гърция е третият най-голям 
производител на десертно грозде в ЕС-28. 
През 2015 г. производството е по-ниско, но 
благодарение на сухото и горещо лято ка-
чеството е много добро. Последните години 
са създадени около 50 хил. декара нови ло-
зя с десертно грозде. Основните производ-
ствени райони са Коринт в Пелопонес; Ка-
вала в Македония и остров Крит. Основните 
сортове са султана и виктория.

 Други страни в ЕС-27, които произвеж-
дат десертно грозде, в намаляващ ред са: 
Франция (50 до 60 хил. т по години), Румъ-
ния (70 хил. т); Португалия (37 до 53 хил. т); 
Унгария (12 до 18 хил. т), България (14-18 
хил. т).

Консумация на десертно грозде в 
ЕС-27

Въпреки кризата консумацията на де-
сертно грозде в последните години е твър-
де стабилна - около 2.3 - 2.4 млн. т. Импортът 
от трети страни, главно от южното полукъл-
бо, представлява около 30% от общата кон-
сумация. Той става през първата половина 
на календарната година. От юни започва бе-
ритбата на испанските и гръцките сортове 
и завършва през есента с италианските. Ос-
новният износ от страните производители е 
насочен към Германия, ОК и Франция.

Основните вносители в ЕС от трети стра-
ни в намаляващ ред са: Чили (около 150 до 
200 хил. т), Южна Африка (150 - 170 хил. т), 
Бразилия (40 - 50 хил. т), Турция (25 - 30 хил. 
т), Аржентина (около 25 хил. т), Перу и Ин-
дия.

Десертното грозде в България
В България производството на десерт-

но грозде започва през 20-те години на ХХ 
век и през 1926 г. е направен първият из-
нос. Благодарение на отличното качество 
на сорта болгар страната печели бързо по-
зиции на международния пазар. През 1938 
г. износът на десертно грозде от този сорт 

е 55 хил. т, с което страната се нарежда на 
първо място между страните износителки 
в Европа. От около 2 млн. декара лозя през 
60-те години 535 хил. дка са десертни (около 
27% от общата площ). След 1980 г. в съответ-
ствие на световните тенденции в България 
започва бърз спад в производството на де-
сертно грозде. През 80-те години България 
е на четвърто място по експорт на десертно 
грозде в Европа, като изнася около полови-
ната от производството

След 1990 г. настъпва рязък срив в про-
изводството на десертно грозде и износът 
практически спира. Рязко намалява и въ-
трешната консумация – от 25 - 30 кг на гла-
ва от населението през 60-те то спада на 2-3 
кг през последните години. След 1992 г. Бъл-
гария вече не играе роля като износител на 
десертно грозде и по-късно прекъсва съв-
сем.

Основните причини за кризата в произ-
водството на десертно грозде съответстват 
на тези за целия лозарски отрасъл, а имен-
но: неправилна и неефективна реформа; 
разпокъсаността на земеделската земя; не-
благоприятната възрастова и сортова струк-
тура на насажденията; остарялата маточна 
база; недостатъчни финансови средства за 
изкореняване и реконструиране на старите 
бракувани лозя; недостатъчна квалифика-
ция на заетите в отрасъла; нарушена връзка 
между наука и производство; неизползване 
на наличните средства по различни програ-
ми; липса на напояване и цялостно неспаз-
ване на технологиите.

Упадъкът в производството на десертно 
грозде продължава с нарастващи темпове.

Площите с десертни лозя в хиляди де-
кара намаляват - от около 90 хил. дка през 
2001 г. на 40.6 хил. през 2005 г. и 26.6 хил. 
през 2010 г. Производството на десертно 
грозде в хил. т намалява съответно на 30.5 
хил. т през 2005 г., 16.5 хил. т през 2005 г. и 
11.4 хил. т през 2011 г. 

В ЕС-27 и света има свръхпроизводство 
на вино и жестока конкуренция като коли-
чество и качество. България отдавна е загу-
била позициите си на водещ производител 
в този сектор. Обратно, Европейският съ-
юз като цяло е нетен вносител на десертно 
грозде и това предоставя практически нео-
граничени възможности за развитие. Нали-
це са благоприятни климатични условия, ка-
чествени сортове, почвени и исторически 
условия за развитието на това перспектив-
но направление.

 Данните за настоящата статия 
са заимствани от: OIV (International 
Organisation of Vine and Wine – Report 2012, 
2015); EU Agriculture – Statistical and Economic 
Information – 2015); Агростатистика към 
МЗХ.

 Проф. дсн Петко Иванов

ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО TABLE GRAPES 2017

Десертното грозде в света, ЕС-28 и България
През 1938 г. износът от България на десертно грозде я нарежда на първо място в Европа. От около 2 млн. декара 

лозя през 60-те години около една четвърт са с десертни сортове. През 80-те години България е на четвърто 
място по експорт на десертно грозде в Европа, като изнася около половината от производството си. След 
1990 г. настъпва рязък срив в производството на десертно грозде и износът практически спира. Намалява и 

вътрешната консумация – от 25 - 30 кг на глава от населението през 60-те години на миналия век на 2-3 кг през 
последните години. България загубва водещата си роля като производител и износител на десертно грозде.
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от стр. 10  

З а 13-и път на 7 март в София се 
откриха международните изложе-

ния и конференции за енергийна ефек-
тивност и възобновяеми енергийни 
източници (ЕЕ и ВЕИ), Smart Cities 
(интелигентни градове) и Save the Plan-
et (управление на отпадъци и рецикли-
ране), организирани от Виа Експо. Из-
ложители от 13 държави демонстри-
раха своите най-нови продукти и ино-
вационни решения в рамките на трид-
невния форум. 41 лектори от 11 дъ-
ржави участваха в паралелните конфе-
ренции по теми като енергийна ефек-
тивност, геотермална енергия, опол-
зотворяване на отпадъци, интелигентни градове.

За времето на своето съществуване форумът доказа 
значимостта си като фактор, който оказва положител-
но влияние върху устойчивото развитие на страната ни, 
стимулира прилагането на иновации, намирането на нови 
бизнес решения и партньори.

Държавната политика
Енергийната интензивност на индустрията в България 

е потенциал, а не пречка за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, подчерта при откриването на форума слу-
жебният заместник-министър на енергетиката Констан-
тин Делисивков. Той отчете, че за периода 2008 - 2015 г. 
енергийните спестявания от задължените лица възлизат на 
повече от 2010 GWh, а първичният енергиен интензитет 
намалява с около 60% спрямо равнището от 2001 г.

По думите на заместник-министъра в средносрочна 
перспектива усилията на Министерството на енергети-
ката в областта на енергийната ефективност ще бъдат 
насочени към създаване на условия за по-широко използване 
на геотермалната енергия и биомасата в различни направ-
ления:
 производство и потребление на топлинна енергия и 

енергия за охлаждане
 производство на енергия за собствено потребление в би-

та, сградите за обществено обслужване и малки пред-
приятия в урбанизирани територии

 навлизане на биогоривата от ново поколение в транс-
порта; оползотворяване енергийния потенциал на био-
масата с фокус върху оползотворяването на отпадъци-
те и други.

Другите инициативи, които държавата подкрепя, са 
свързани с намаляване на енергийното потребление от на-
селението и индустрията и изграждането на интелигент-
ни градове. Те са сред приоритетите на Министерство-
то на регионалното развитие и благоустройството, като 
част от усилията за подобряване на общото екологично 
състояние на планетата, обяви при откриването на фору-
ма зам.-министър арх. Виолета Комитова. Тя отбеляза, че 
това са важни теми, по които министерството работи 
системно, чрез политики и инвестиции за намаляване на об-
щото енергийно потребление и подобряване на енергийна-
та ефективност чрез Националната програма за енергийна 
ефективност и оперативните програми, по които са сани-
рани и ще продължат да бъдат обновявани редица жилищ-
ни и обществени сгради. 

Според арх. Комитова енергийното подобряване на 
сградния фонд не пести само ресурси, а решава и съществе-
ния въпрос за подобряване на средата за обитаване и подо-
бряване на качеството на живот. 

По отношение на изграждането на т.нар. интелигент-
ни градове зам.-министър Комитова посочи, че все още сме 
далеч от крайната цел. „Не можем да кажем, че днес има-
ме интелигентни градове, но благодарение на Оперативна 
програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. и ОП „Реги-
они в растеж“ 2014 - 2020 г. се работи за внедряване на ин-
телигентни транспортни системи за управление на тра-
фика и градския транспорт и използването на нови транс-
портни средства с по-малък разход на енергия, включител-
но и по модернизацията на въздушно контактните мрежи 
и др., което е крачка към постигане на тази цел“, подчерта 
зам.-министърът на регионалното развитие.

SAVE THE PLANET 

Финансирането
По време на конференцията за ЕЕ и ВЕИ енергийният 

експерт от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Ге-
орги Чавдаров посочи, че България представя добри и ин-
тересни проекти в сферата на енергийната ефективност 
и в над 90% от случаите те биват финансирани. Специ-
ално ЕИБ финансира проекти, които са свързани с общи-
ните и държавата, като по думите на Чавдаров няма оп-
ределена предварително предвидена сума за страната ни. 
Сред големите проекти, свързани с енергийната ефектив-
ност, експертът посочи метрото, магистралите, проек-
та за отпадъците на София. Предстои Столичната об-
щина да кандидатства за финансиране за изгаряне на отпа-
дъци в „Топлофикация - София“.

„Иновативните методи за енергийна ефективност 
включват например т.нар. нулеви сгради, които не консу-
мират енергия, а сами си я произвеждат, както и използ-
ването на електромобили”, обясни още Георги Чавдаров.

Според него много важен за енергийната ефективност 
е пасивният фактор или хората, които обитават сгради-
те, затова в офис сградите се интегрират системи за пе-
стене на енергия. Монтират се датчици, отчитащи изли-
зането на човек от стаята или сградата, което води до 
автоматично гасене на осветлението.

В България се рециклират все повече 
биоотпадъци

Тяхното количество постоянно нараства и оконча-
телните данни за 2015 г. сочат общо 311 хил. тона, кое-
то е приблизително една трета от общия процент на ре-
циклираните отпадъци от бита.

При откриването на Осмата международна конферен-
ция „Save the Planet” заместник-министърът на околната 
среда и водите Красимир Живков отбеляза, че страната 
ни има добре структуриран и последователен План за уп-
равление на отпадъците, който е използван като модел в 
други държави членки. Това се смята за постижение и е от-
белязано в доклада на Европейската комисия от февруари 
т.г. за напредъка в областта на екологията.

Една от положителните тенденции е, че през 2014 г. ни-
вото на генерираните битови отпадъци у нас е под сред-
ното за Европейския съюз – 442 кг на глава от население-
то срещу 475 кг средно за ЕС. Степента на рециклирането 
обаче е относително ниска – средно 25% у нас срещу 44% 
за ЕС. Така страната ни се нарежда сред държавите, които 
все още имат високо равнище на депониране.

Тенденцията при оползотворяването на строителни-
те отпадъци е положителна. За 2015 г. делът им е 58,85% 
от общо образуваните при заложена междинна цел в бъл-
гарското законодателство от най-малко 35 на сто до 1 
януари 2016 г. За сравнение - делът на оползотворените 
строителни отпадъци за 2013 г. е само 15%.

Важните инициативи на ЕС
Европейската комисия предвижда в периода 2014 - 2020 

г. да се финансират над 27 млрд. евро за енергийна ефектив-
ност, а за подкрепа на големи и по-малки проекти за произ-
водство на възобновяема енергия са планирани над 50 млрд. 
евро. За да бъдат изпълнени приоритетите на Парижко-
то споразумение и рамковата политика в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г., трябва задължително:

- емисиите парникови газове да намалеят с 40% спрямо 
равнището им от 1990 г.

- делът на енергията от възобновяеми източници в 
крайното енергийно потребление да достигне 27%

- постигане на минимум 15% електроенергийна между-
системна свързаност. 

За да бъдат осъществени тези амбициозни цели, в края 
на 2016 г. Европейската комисия представи законодател-
ните предложения за „Чиста енергия за всички европей-
ци“, които обхващат енергийната ефективност, ВЕИ, ус-
тройството на пазара на електроенергия, сигурността 
на електроенергийните доставки и правилата за управле-
ние на Европейския енергиен съюз. Пакетът от документи 
включва законодателни действия за ускоряване на инова-
циите в областта на чистата енергия, а това ще бъде пре-
дизвикателство пред България през следващите години.

 Боряна Семкова

Нови продукти и решения за пестене 
на енергия и управление на отпадъци

Приносът на когенерациите за прехода в 
енергетиката


Търговският панаир interCOGEN е единственото по рода 

си изложение в Европа, тъй като е посветено изключително 
на темата за когенерацията, а тази година фокусът е върху 
модернизацията, дигитализацията и гъвкавостта. Очакват се 
повече от 2000 посетители, както и над 300 професионали-
сти, които ще срещнат 70 изложители и 50 говорители. Съ-
битието е под патронажа на Франц Унтерщелер, министър 
на околната среда на провинция Баден-Вюртемберг в Герма-
ния.

След успешния първи панаир през 2016 г. interCOGEN 
2017 ще се състои на 28 и 29 юни в Изложбения център на 
Карлсруе в Германия. Тази година в събитието ще бъдат във-
лечени и политици в рамките на дискусията „Приносът на 
когенерациите за прехода в енергетиката“. Предвижда се из-
ложението да разшири тематиката още с топлоенергийните 
централи и горивната клетка. Ще бъдат представени сред-
ни и големи производители, както и доставчици за крайните 
клиенти. Във фокуса на interCOGEN 2017 са и общините като 
едни от най-големите преки потребители.
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Гъските изядоха субсидиите

ЕВРОПАРИТЕ

Н а среща с журналисти в МЗХ земеделският министър 
проф.Христо Бозуков каза, че е ограничен приемът на 

заявления по мерките 10 и 11 - агроекология и климат и би-
ологично земеделие. Причината е, че средствата са похарче-
ни само за две години вместо за предвидените седем. Най-
много средства - близо 42 на сто от тези пари, или общо 65 
млн. лева от средствата по мярка 10 „Агроекология и кли-
мат“, са отделени за опазване на защитени видове птици. 
Така на практика са давани допълнителни субсидии за зър-
нопроизводителите. Иначе казано, гъските изядоха субси-
диите, коментира министърът. Сега търсим начини, за да 
продължим програмата и да започнем отново да приемаме 
заявленията, уточни той. По думите на Бозуков не са пра-
вени достатъчно проверки дали обявяваните площи са ре-
ални. Занижен е контролът, нямам информация да се е пови-
шил прелетът на гъските, подчерта земеделският минис-
тър. Той заяви, че е сезирал прокуратурата за две скандал-
ни обществени поръчки за 1 млн. лева, свързани с изготвя-
нето на Кодекс за поземлените отношения. Министърът 
попита защо външна фирма е трябвало да извърши този 
правен анализ, при положение че МЗХ разполага с такъв ор-
ган. Другият скандален случай според Бозуков е наложената 
промяна в ръководството на „Напоителни системи“ зара-
ди натрупани до момента 34,4 млн. лева задължения и над 5 
млн. лева допуснато увеличение на дълговете за последните 

осем месеца. По думите му бившата шефка на „Напоител-
ни системи“ е получавала месечно почти два пъти по-голя-
ма заплата от министъра. Почти във всички структури 
е имало нарушения на Закона за обществените поръчки. Не 
мога да кажа, преди да се направи пълна оценка дали са прес-
тъпления, но за мен със сигурност се касае за администра-
тивни нарушения в резултат на слаб контрол, заяви Хрис-
то Бозуков.

НАЗ отвръща на удара
Във връзка с изявлението на министъра на земеделието и 

храните проф. Христо Бозуков по време на пресконферен-
ция, проведена на 14 март 2017 г. в МЗХ, и изнесеното в не-
го твърдение, касаещо едно от орнитологичните направле-
ния на мярка 10 от ПРСР 2014 - 2020, а именно „гъските из-
ядоха субсидиите за биоземеделие“, Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ) категорично заявява, че на-
правената констатация е фрапиращо недостоверна и в пъ-
лен разрез с фактите. 

Недоумение за НАЗ будят тенденциозните изказвания на 
министър Бозуков, насочени срещу сектор Зърнопроизвод-
ство и подклаждащи противопоставяне между отделни-
те земеделски браншове – действие, недопустимо за пред-
ставител на публичен орган, още повече за ръководител на 
ведомство от такъв ранг. 

на стр. 31  
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И зносът на аграрни хранителни про-
дукти от Европейския съюз (ЕС) 

през 2016 г. достигна ново рекордно ни-
во от 130,7 млрд. евро, което е с 1,7 
млрд. евро (+1,3%) повече, отколкото 
през 2015 г., и с 29,4 млрд. евро повече 
(+29%) в сравнение с 2011 г. Това показва 
експресно проучване, направено по по-
ръчка на Европейската комисия, пред-
ставено в Брюксел в края на февруари 
тази година.

В първата тройка с най-голям ръст 
на износа през миналата година в срав-
нение с предходната 2015 г. са САЩ 
(1,26 млрд. евро), Китай (1,06 млрд. ев-
ро) и Швейцария (155 млн. евро) – виж 
таблицата 1: Топ 20 на вносителите на 
аграрни храни от ЕС.

Други по-големи печалби от износа 
на хранително-вкусовата индустрия 
на ЕС бяха реализирани в азиатските 
страни като Виетнам (348 млн. ев-
ро, +32%), Южна Корея (230 млн. евро, 
+10%) и Япония (414 млн. евро, +8%).

В същото време най-голям ръст на 
износа спрямо 2015 е отчетен за Маро-
ко (263 млн. евро, +18%) и Израел (229 
млн. евро, +15.5%), а най-голям спад на 
експорта е отчетен за Хонконг (800 
млн. евро, -18%), Алжир (624 млн. евро, 
-19%) и Египет (474 млн. евро, -21%).

Вносът
В стойностно изражение вносът на 

селскостопански хранителни продукти 
в ЕС през 2016 г. е спаднал с 1,5% до 112 
млрд. евро. Техният дял от общия внос 
на стоки в ЕС през 2016 г. е бил 6,6%. 
Сред първите три страни по внос са 
Бразилия (11,940 млрд. евро, но е отче-
тен спад с 10,6% спрямо 2015 г., следва-
на от САЩ (11,207 млрд. евро, -5,9%) и 
Аржентина (5,888 млрд. евро, +2,8%) - 
виж Таблица 2: Топ 20 на износителите 
на аграрни храни за ЕС.

Спрямо 2015 г. най-голям спад на вно-
са е отчетен от Бразилия (по-малко с 

1,4 млрд. евро, -11%) и САЩ (-0,7 млрд. 
по-малко, -6%), докато вносът е нарас-
нал най-много от Кот д'Ивоар (332 
млн. евро, +10%) и Перу (230 млн. евро, 
+12%).

През 2016 г. най-много е нараснал вно-
сът на какаото на зърна (увеличение с 
615 млн. евро,+15%, спрямо 2015 г.), 
следвано от растителните масла, кои-
то са различни от палмово и маслино-
вото (+399 млн. евро, +21%), повише-
ние на вноса е отчетено при пресните 
зеленчуци, цитрусовите плодове и мас-
лодайните семена, различни от соята.

Най-голям спад има при вноса на кю-
спе – остатъци от семена на маслодай-
ни растения (-1,2 млн. евро, -14%), кафе 
и чай (-523 млн. евро, -6.5%), както и на 
суров тютюн, маслиново масло и пше-
ница.

Търговският излишък
на ЕС със селскостопански хранител-

ни продукти през 2016 г. се увеличава до 

18,8 млрд. евро, в сравнение с 15,3 млрд. 
евро през 2015 г. Така хранителната ин-
дустрия от аграрния отрасъл доприна-
ся за почти половината от общия тър-
говски излишък на ЕС, като за миналата 
година той възлиза на 39,3 млрд. евро.

Стоките
С най-голям ръст е износът на свин-

ско месо през 2016 г., като увеличение-
то е с 32% (1,28 млрд. евро). Значител-
ни приходи са били регистрирани от из-
носа на маслиново масло и зехтин (425 
млн. евро, +19%) след силното пониже-
ние през 2015 г. Нарастване на експорта 
има и при специфичните хранителни из-
делия, детските храни, виното, пури и 
цигари, пресни зеленчуци, преработени 
плодове и зеленчуци, живи животни и 
храни за домашни любимци.

През 2016 г. най-много е спаднал из-
носът на сурови кожи (-1,2 млрд. евро, 
-41%), зърнени храни, различни от пше-
ница и ориз (-1,1 млрд. евро, -36%), пше-

ПАЗАРЪТ

Европейският съюз отбелязва 
рекорд по износ на храни

ница (-813 млн. евро, -13%) мляко на прах 
(-631 млн. евро, -15%) и птиче месо (-165 
млн. евро, -10%).

Приносът на търговските 
споразумения

Според авторите на проучването 
най-голям принос за рекордния износ 
имат търговските споразумения, кои-
то ЕС е сключил през последните годи-

ни. Двустранните търговски спогодби 
са повлияли и за нарастване на заетост-
та в отрасъла на селскостопанските 
хранителни продукти, както и в други 
икономически сектори, пряко или косве-
но свързани със земеделието.

Проучването показва още, че споразу-
менията са допринесли за увеличаване на 
търговията и в двете посоки, като по-
голямо е нарастването на износа на ЕС, а 
увеличеният внос от държавите, с кои-
то ЕС има търговски споразумения, е до-
принесъл потребителите да получат по-
голямо разнообразие от селскостопан-
ски хранителни стоки.

Важен извод от проучването е, че уве-
личеният внос е оказал слабо въздейст-
вие върху вътрешното производство 
в ЕС, но затова пък заради по-голямото 
разнообразие е нараснало потреблението 
в съюза.

Специално внимание е отделено на 
търговските споразумения на ЕС с три 
държави — Мексико, Южна Корея и 
Швейцария (виж карето).

„Само тези три споразумения са уве-
личили износа на селскостопански храни-
телни продукти от ЕС с над 1 млрд. ев-
ро и са повишили добавената стойност 
в отрасъла с 600 млн. евро”, посочи при 
представянето на проучването евроко-
мисарят за земеделието и развитието 

на селските райони Фил Хоган. Той под-
черта, че нарастването на износа е оси-
гурило разкриването на хиляди работни 
места в общността, повечето от кои-
то в областта на селскостопанските 
хранителни продукти, включително в 
първичното селскостопанско производ-
ство. По думите на Хоган данните ясно 
показват, че амбициозните и балансира-
ни търговски споразумения са в полза на 
европейското селско стопанство и хра-
нително-вкусова промишленост. 

В проучването се подчертава важ-
ността на по-тясното проследяване на 
търговските преговори на основните 
конкуренти на ЕС, за да се осигури, че съ-
юзът не изостава в предоставянето на 
благоприятни условия на достъп за ва-
жни пазари за селскостопански хранител-
ни продукти. То показва също така, че 
напоследък новите и амбициозни спора-
зумения, като например това между ЕС 
и Южна Корея, влязло в сила през 2011 г., 
имат по-голямо положително въздейст-
вие, отколкото по-старите и по-ограни-
чени споразумения като това между ЕС 
и Мексико от 2000 г. Това е знак за

все по-високото качество и ефектив-
ност на споразуменията за търговия на 
ЕС, що се отнася до премахването на ба-
риерите и до успехите във връзка с подо-
брената конкурентоспособност. 

Какво показва всяко от 
споразуменията


С Мексико
В резултат на споразумението между 

ЕС и Мексико износът на селскостопански 
хранителни продукти от ЕС нарасна през 
2013 г. със 105 млн. евро - три години след 
като двете страни отстраниха всички преч-
ки пред търговията, както беше заложено 
в споразумението. В повечето случаи ста-
ва въпрос за преработени храни и напит-
ки. Допълнителен внос за 316 млн. евро 
през същата година имаше под формата 
предимно на първични продукти.

Проучването също така разкрива по-
тенциала за отрасъла на селскостопански-
те хранителни продукти от ЕС, който крие 
по-нататъшното премахване на сегашните 
тарифи и бариери.

В момента въпросът се разглежда в 
контекста на преговорите ЕС - Мексико за 
актуализиране на споразумението.

С Южна Корея
Въпреки че все още не се прилага в 

пълна степен, Споразумението за сво-
бодна търговия между ЕС и Южна Корея 
(ССТ) е допринесло за допълнителни 439 
млн. евро под формата на износ на сел-
скостопански хранителни продукти от ЕС 
през 2015 г. (последната година, за която 
има налични данни), предимно първични 
продукти. Същата година допълнителни-
ят внос в стойностно изражение възлиза 
на 116 млн. евро, предимно преработени 
храни и напитки.

С Швейцария
Търговските споразумения между ЕС 

и Швейцария относно селскостопанските 
продукти и преработените селскостопан-
ски стоки са допринесли общо за допъл-
нителни 532 млн. евро в износа на ЕС на 
тези видове стоки през 2010 г. - три години 
след като споразуменията започнаха да се 
прилагат в пълна степен. По-голямата част 
от тази сума се отнася за преработени хра-
ни и напитки. Допълнителен внос от 1,17 
млн. евро има предимно под формата на 
първични продукти.

Страна 2015 г. 2016 г. Ръст/Спад
1. Бразилия 13 352 11 940 -10,6%
2. САЩ 11 916 11 207 -5,9%
3. Аржентина 5 727 5 888  +2,8%
4. Китай 5 194 5 072 -2,4%
5. Швейцария 4 611 4 670  +1,3%
6. Турция 5 004 4 640 -7,3%
7. Индонезия 4 306 4 147 -3,7%
8. Украйна 4 063 4 067  +0,1%
9. Кот д'Ивоар 3 282 3 614  +10,1%
10. Индия 3 002 2 780  -7,4%
11. Южна Африка 2 438 2 486  +2,0%
12. Виетнам 2 261 2 414  +6,8%
13. Тайланд 2 444 2 386  -2,4%
14. Нова Зеландия 2 471 2 362  -4,4%

15. Чили 2 371 2 342  -1,2%
16. Канада 2 236 2 192  -2,0%
17. Перу 1 923 2 154  +12,0%
18. Колумбия 2 087 2 105  +0,8%
19. Малайзия 2 219 2 031  -8,5%
20. Австралия 2 057 1 969  -4,3%
Други страни 30 716 31 482  +2,5%

Страна 2015 г. 2016 г. Ръст/Спад
1. САЩ 19 385 20 644 +6,5%

2. Китай 10 317 11 377 +10,3%
3. Швейцария 7 651 7 807 +2,0%
4. Япония 5 354 5 768 +7,7%
5. Русия 5 578 5 550  -0,5%
6. Саудитска Арабия 4 799 4 574  -4,7%
7. Норвегия 4 087 4 289 +4,9%
8. Хонконг 4 504 3 705 -17,7%
9. Канада 3 418 3 438  +0,6%
10. Турция 3 399 3 231 -4,9%
11. ОAE 3 041 3 125  +2,7%
12. Австралия 2 795 2 992  +7,1
13. Южна Корея 2 399 2 629  +9,6
14. Алжир 3 211 2 587 -19,4%
15. Сингапур 2 046 2 002 -2,1%
16. Египет 2 274 1 800 -20,9%
17. Мароко 1 455 1 718  +18,0%
18. Израел 1 478 1 707  +15,5%
19. Южна Африка 1 695 1 703 +0,5%
20. Бразилия 1 593 1 555 -2,4%
Други страни 38 551 38 538 0,0%

Топ 20 на вносителите на аграрни 
храни от ЕС (в млн. евро)

Топ 20 на вносителите на аграрни 
храни в ЕС (в млн. евро)
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Земеделска техника, която пази земята  
за бъдещите поколения

Л адислав Беднар, основателят на компанията, сподели 
пред българските си партньори, че Bednar предлага 

интегрирани технологични решения, които са вече изпи-
тани в земеделските полета и са технологии от бъдещето.

Ние поставяме основен акцент върху прецизното из-
пълнение на всички агротехнически операции за правил-
на почвообработка и почистване на растителни остатъци, 
прецизна сеитба и торовнасяне с цел запазване на плодо-
родието на почвата и устойчивото развитие на земеделие-
то, допълни той.

Нашата цел е да предоставим за вашите стопанства най-
добрата технологична конфигурация, според специфики-
те на вашите работни условия и практики. Затова работим 
с доказани професионалисти и експерти, които да ви да-
дат нужното консултиране. 

На официалната вечеря Ладислав Беднар сподели, че 
има сериозно намерение Bednar да се наложи на българ-
ския пазар с високотехнологични машини - за обработка 
на стърнища и внасяне на торове.

Фокусираме се върху почистването на полето от рас-
тителни остатъци, защото колкото повече се увеличават 
добивите на зърно, толкова повече са и растителните ос-
татъци на полето. Ние предлагаме пълен комплект от тех-
ника за справяне с проблема. Интерес представляват про-
дълбочителите, които обработват почвата на дълбочина 
до 45 см, като същевременно запазват естествената й вла-
га. Работните органи се произвеждат от карбидно обрабо-
тена стомана, животът им е много по-дълъг и не се нала-
га честа подмяна. Торенето е не просто торене, а влагане 
на тор на правилната дълбочина и в точното количество. 
И като допълнение - предлагаме и оборудване за течни то-
рове.

Така ние отговаряме и на високите изисквания на ЕС за 
опазване на околната среда, заключи Ладислав Беднар.

На презентацията си в завода на фирмата Аттила Сабо, 
мениджър продажби в Bednar, заяви:

 Ние не сме просто производители на 
земеделски машини, ние произвеждаме и 

предлагаме цялостни технологични решения 
- от жътва до сеитба. Съсредоточени сме 

върху минималните обработки на почвата.


При производството на всяка нова машина ние се кон-

султираме с фермерите, които ще я използват, вслушваме 
се в техните съвети. Стараем се да използваме максимал-
но неизчерпаемия опит на фермера.

В Чехия, подобно на България, фермерите са доста по-
големи от еврофермерите в Западна Европа. 

Но за разлика от България в Чехия ТКЗС-тата не са лик-
видирани, а са преобразувани в акционерни дружества. 
Средният размер на обработваемата земя на едно чешко 
стопанство е 15 000 дка. 

Горди сме да кажем, че Bednar доста бързо се развива 
на пазара.Bednar e 100% фамилна компания – управлява-
ме я аз – Ладислав Беднар с двамата ми синове – Ян, който 
е търговски директор и Войтек, който е директор на заво-
да.Тази година правим 20 години от създаването на фир-
мата. През 2005 започнахме да изнасяме машини в Европа, 
а днес вече изнасяме в цял свят - Канада, Русия, Австралия 
и Южна Африка. Последните са интересен пазар за нас, за-
щото сезоните са обратни на нашите и така поддържаме 
производството целогодишно.

Аттила Сабо показа на българските фермери пълната 
картина на производството на Bednar.  

В момента Bednar предлага най-доброто за българското земеделие 
Ц елта на посещението беше колкото може повече и 

отблизо българските фермери да се запознаят с про-
дуктите на Bednar, с ноу-хауто на компанията, както и 
със силните и отличителните характеристики на маши-
ните, сподели Алина Занфирова, мениджър продажби и 
маркетинг в Римекс Технолоджийс, организатор на 
посещението на българските  фермери в завода на 
Bednar.

Като създател и основател на компанията и 
бранда Bednar Ладислав Беднар заедно с двамата 
си синове в сътрудночество с водещи експерти 

от бранша вече 20 години работи над създаването и усъвър-
шенстването на системи и технологии, които да работят в 
синхрон с нарастващите нужди на земеделците.

Фокусът на Bednar е създаване на технологични линии с 
минимална обработка, сведена до минимум брой минавания 
и успешно справяне с по-голямо количество растителни ос-
татъци. Компанията се фокусира върху укрепването на из-
носваемите части, като прилага карбидно покритие върху 
тях с цел да увеличи техния живот, тъй като качеството 
на произвежданата техника е един от основните акценти на 
фирмата. Всички почвообработващи машини, могат да бъ-

ЙОРДАН ИЛИЕВ, РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ В „АГРОПОЛИХИМ“

Да се хванем за 
сламката. С Bednar.

Как оценявате видяното в Bednar?
Посещението ни в завода на Bednar беше доста ползотворно.Исках да видя 

точно това, което в момента вълнува земеделските производители – влагането 
на течните торове. Това и целта на отдела, който ръководя. Нашият екип ра-
боти по точно такава 4К технология за прецизно торене с течни торове. Бихме 
могли да предложим и гранулирано торене, но торенето с течни торове е наисти-
на прецизно торене. Машините на Bednar се предлагат с течно торовнасяне , кое-
то отговаря идеално на нуждите на българския пазар. Само ня-

МАРЧО ИВАНОВ,  
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „ОРЛЯК 07“ В ДОБРИЧ: 

Компаниите, отворени да 
покажат новите си технологии, 
печелят повече клиенти

Марчо Иванов и съдружникът му обработват 18 000 дка земя. От 2 години из-
ползват техниката на  Bednar – многофункционални машини, дискови брани и кул-
тиватори. Доволни са  от работата с тях, въпреки че дълги години са  наблюдава-
ли марката Bednar, преди да се спрат на нея.

Сега имахме възможност да видим и последните иновации на фирмата. Подо-
брено е качеството от гледна точка на конструкцията 

20 БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРИ НА 20-АТА ГОДИШНИНА НА BEDNAR

Феновете на чешката марка се запознаха на място в завода на Bednar с ноу-хауто на компанията, както 
и със силните и отличителните характеристики на машините. Посетиха и едно бивше чешко ТКЗС, 

преобразувано в модерно и печелившо акционерно дружество.  …Разбира се, че всички пихме чешка бира. на стр. 29  
на стр. 30  

ОЦЕНКАТА НА ФЕНОВЕТЕОЦЕНКАТА НА ФЕНОВЕТЕ

дат оборудвани със системи за торовнасяне, което допри-
нася за по-висока ефективност на операциите, свързани с 
почвообработката, с цел увеличаване на добивите. Българ-
ските фермери бяха впечатлени от перфектната органи-
зация на работата на завода, отношението на фамилията 
Bednar, която лично посрещна българската група и сподели 
своите реализирани и бъдещи планове. Bednar непрекъсна-
то разработват и усъвършенстват своето портфолио..

На пазара се предлага пълна гама от работни ширини на 
окопните култиватори, брани за слама и новата сеялка с 
пластмасов бункер.  



Bednar непрекъснато 
разработват  

и усъвършенстват 
своето портфол ио.
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МЕЖДУНАРОДНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО 2017

ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ ЖИВОТНОВЪДСТВО - ТЕХНОЛОГИИ, 
МЕХАНИЗАЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ • СЕМЕНА ТОРОВЕ И ПРЗ

Предлагаме цялостна концепция 
за успешен агробизнес

Ще ви покажем:
 Мулчер Bednar Mulcher MM 7000 

 Универсален култиватор + 
Торовнасяне Ferti Box Bednar Fenix 
FO 4000

 Стърнищен култиватор  
Bednar Terraland DO 4000

 Стърнищен култиватор  
Bednar Terraland TN 4000

 Дисков култиватор  
Bednar Swifterdisc XO 6000 

 Тежък дисков култиватор  
Bednar Atlas HO 6000

 Предсеитбен култиватор  
Bednar Swifter SO 8000 F 

 Брана за слама с дискова секция  
Bednar Striegel Pro 12 

 Сеялка за слята повърхност Bednar 
Omega OO 6000

BEDNAR В ЕКШЪН
На поле E1 на 17 май от 13 ч. ви очакваме с  
мощна демонстрация BEDNAR В ЕКШЪН

Да се хванем за сламката...

от стр. 25  

ОЦЕНКАТА НА ФЕНОВЕТЕ

колко примера: окопният култиватор на Bednar, който може да 
бъде оборудван с апликатор за течни торове, сеялките Bednar, 
които ще се предлагат във вариант за течно и във вариант за 
гранулирано торене. 

През последните две години в „Агрополихим“ се изпълнява 
проект за балиране и оползотворяване на сламата, в които ра-

ботят около 40 машини – балопреси, ремаркета, телескопични 
товарачи. Ние предлагаме на земеделските производители след 
жътва да балираме сламата на полето и след това да я изво-
зим до нашите складове. В заводите на „Агрополихим“ от ми-
налата година заработиха два котела , които изгарят биомаса-
та, произвеждат пара за нуждите на завода. В производството 
на торове парата е основен консуматив, а също така е пред-
поставка за екологично производство, тъй като този горивен 
процес е много чист. Отпадният продукт е под формата на су-
ха и мокра пепел, която се оползотворява от фермерите като 
органична тор.

Системата, която използваме е на датската фирма Вайс, с 
възможно най-голям капацитет на котлите. Другите две фир-
ми, които работят с подобни системи са в Катуница и Кар-
нобат.

Какво ви мотивира да го правите?
Мотивира ни икономическият интерес. Съгласете се, че е 

много по-евтино да гориш слама, а не природен газ, а и е много 
по-екологично.

Хванахте се за сламката, както казахте в интервюто 
си за нас миналата година (виж бр. 1,2016)

Определено. Но това е сериозна инвестиция на собствени-

ците на завода, без да са кандидатствали по никакви европроек-
ти. Инвестицията е за 30 млн. лева, експлоатационният срок е 
40 години, и ако двата котела се натоварват на 100%, вложени-
те средства могат да се възстановят за не повече от 5 години.

Като цяло концепцията на Bednar съвпада идеално с концеп-
цията, която ние налагаме. 

Налагате модата на течните торове в България?
Както е известно, ние сме най-големият производител на 

торове в България, затова смело мога да заявя, че използването 
на течните торове в България е най-ефективният начин на то-
рене в страната. Загубите при използването на течени торо-
ве са само 10%, докато при гранулираните торове, които изис-
кват специални условия и много повече енергия от растенията, 
за да бъдат усвоени, много повече влага и т.н., загубите дости-
гат до 40-50%.

Течният тор, освен всичко друго,винаги държи по-ниска цена.
Как оценявате работата на чешкия фермер?
Стопанството, което посетихме в Чехия има затворен ци-

къл на производство. Централата за биогаз, финансирана по ев-
ропроект за собствени нужди, явно носи много ползи на сто-
панството. От една страна с производството на електри-
чество, част от което може да продава на държавата, от дру-
га отоплява кравефермата. Според мен това е стопанство, кое-
то може да служи като модел за подражание.

Вие също ръководите земеделието в една успешна ферма 
в с.Цар Петрово, Видинско.

Нашето стопанство в с. Цар Петрово, отглежда и овце и 
ние също искаме да направим такъв затворен цикъл на произ-
водството. Закупихме доста машини Bednar, сега поръчахме и

8-метров култиватор Bednar за окопни култури, на който 
разчитаме много за пролетниците, които тази година са около 
20 000 дка. Окомплектован с течно торовнасяне, тази машина 
ще ни върши отлична работа. А и е много прецизна в окопаване-
то, благодарение на системата за електронно водене и следене. 

Разполагаме и с продълбочител, който в нашите глинести-
те почви буквално ни спаси от задържането на водата.Минала-
та година обработихме с него 4000 дка и отчетохме много до-
бър резултат.

Завърших Техническия университет във Варна, направих 6 го-
дини стаж, а от 3 години ръководя отдел „Агрохимия и почво-
знание“ в най-големия завод в сектора - „Агрополихим“ , а в сто-
панството в Цар Петрово ръководя производството в едно 
наистина прецизно земеделско стопанство. Работим по техно-
логични карти, които ние си правим, а и механизаторите ни са 
много добре обучени. По пътя от Варна за Видин винаги отде-
лям по един ден за срещи по актуалните задачи.Така успяваме с 
жена ми, която завърши магистратура „Производство на посе-
вен и посадъчен материал“, да се справяме. В момента тя се гри-
жи за малката ни дъщеричка. 
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 Пенка Каменова

от стр. 10  

на стр. 34  на почвообработващите органи. Направената наглед елемен-
тарна промяна според мен е решаваща за едно наистина прециз-
но земеделие. На практика работните органи са още по-стабил-
ни и едновременно с това – по-гъвкави.   

Торовнасянето също е една много силна иновация, която те-
първа ще наблюдаваме на полето. 
Ние работим с течни торове, но 
ги внасяме по друг начин. Предстои 
да преосмислим концепцията. Мно-
го ни допадат контейнерите за те-
чен тор, които предлага Bednar. Съ-
що и сеялката, която в момента е 
най-новият продукт на компани-
ята. Бих искал да видя как работи 
на полето. В Добруджа черноземът 
се преуплътнява лесно и затова сме 
много внимателни, когато купува-
ме нова агротехника. През послед-
ните 4-5 години се говори много за 
този проблем, но се обръща мал-
ко внимание, което е голяма греш-
ка. Големите машини, с много валя-
ци притъпкват почвата в долни-
те слоеве, което води до изоста-
ване на растенията във фаза 4-ти-
5-и лист.

Впечатлен съм от дисковите брани на  Bednar, които отлич-
но миксират растителните остатъци с почвата.

…Като цяло, подобни посещения са определено положител-
ни мероприятия за фирмите производителки и търговци на зе-
меделска техника. Много е важно да можеш да видиш на място 
производството. Според мен компаниите, които са отворени 
да покажат новите си технологии на клиентите, печелят пове-
че от тези, които ги пазят като тайна.

В момента тече дебат по новата ОСП.  
Имате ли предложение за промяна?

В Общата селскостопанска политика има много проблеми, 
но се страхувам, че ще бъда краен в оценката си.

Най-голямата грешка е, че не се обръща внимание на средните 
стопанства. В цял свят е доказано, че точно те дърпат иконо-
миката. Ето ви пример: ТКЗС-тата, които отхвърлихме с та-

кава лекота, бяха най-стабилните икономически единици. Един 
размер на обработваемата земя от 20 000 дка позволява най-до-
бре да се овладяват всички производствени процеси.

Втора грешка на ОСП е, че  при отпускане на субсидиите не 
се отчита колко  работни места отваря един фермер, на колко 
хора дава хляб в селото. Никой не отчита колко рента се изпла-
ща на хората.

Как да се промени това?
- Като се разглеждат проекти за отпускане на субсидии в Бъл-

гария, да се наблегне на градинарството и овощарството. При 
зърнопроизводителите няма как да се формират средни сто-
панства.

Да се обърне сериозно внимание на трайните насаждения и зе-
ленчукопроизводството, но да се изградят истински произво-
дители, а не фалшиви само за получаване на субсидии.

от стр. 26  

Най-голямата грешка е, че не се обръща внимание 
на средните стопанства. В цял свят е доказано, 

че точно те дърпат икономиката. Ето ви пример: 
ТКЗС-тата, които отхвърлихме с такава лекота, 

бяха най-стабилните икономически единици..



Компаниите, отворени да покажат...

ОЦЕНКАТА НА ФЕНОВЕТЕ

от стр. 21  

В конкретния случай поднасянето на некоректни дан-
ни относно усвояването и разходването на средствата 
по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 - 2020 
г. поражда манипулативни внушения, които обаче се опро-
вергават от фактите. Твърдението, че „на база на подадени-
те през изминалите години заявления за подпомагане, 41.9%, или 
65 млн. евро, са отделени за опазване на защитени видове птици 
като белочелата гъска и блатара“, очевидно почива на погреш-
ни данни, което може лесно да се установи чрез наличната 
и достъпна информация:

1. Бърза справка на официалния сайт на Държавен фонд 
„Земеделие“ показва съобщенията за извършените 
плащания по всички направления на мярка 10, които 
през 2016 г. са оторизирани от ДФЗ, на 18 март – 
около 13 млн. лв., и 8 юли – над 27,5 млн. лв. Елемен-
тарното събиране на тези стойности води до су-
ма от порядъка на 40 млн. лв., изплатена на бенефи-
циентите по всички направления за Кампания 2015.

2. Меродавността на по-горните данни, изнесени от 
ДФЗ, е препотвърдена неколкократно от страна на 
ДФЗ при различни публични участия, включително 
бива докладвана на последното заседание на Комите-
та за наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., проведено в 
началото на месец декември 2016 г. – общо оторизи-
раните средства по всички направления на мярка 10 
са в размер на 40 021758,77 лв., от които 7 960 800 
евро са изплатени по подмярката за поддържане на 
местообитанията на защитени видове птици.

3. Прием на заявления за кандидатстване по орнито-
логичните направления на мярка 10 бе проведен са-
мо в рамките на Кампания 2015, като за 2016 г. та-
къв не бе отворен поради прогнозираното изпълне-
ние на заложения бюджет по това направление до 
края на програмния период, т.е. до 2020 г.

На следващо място скандално е и следното разсъждение 
на министър Бозуков: „…И друг път е ставало дума, че са дава-
ни допълнителни субсидии на зърнопроизводители, понеже в тех-
ните ниви са гнездели зимуващи видове гъски.“ НАЗ напомня, че 
подпомагане по която и да е схема и мярка на ОСП (Директ-
ни плащания и ПРСР) се отпуска при покриване на опреде-
лени изисквания, извършване на съответни дейности и/или 
поемане на конкретни ангажименти, а не се раздава на кал-
пак. По порочен начин се насажда внушението, че средства-
та по споменатото направление на мярка 10 са били пред-

назначени и разпределени за стопани от сектор Зърнопро-
изводство, което отново въвежда в заблуда, тъй като ни-
къде в нормативната уредба не съществува целева мярка за 
сектора.

Освен това не бива да се пренебрегва и обвързаността 
на прилагането на посоченото направление със специализи-
ран слой с местообитания на защитени видове птици, т.е. 
допустимостта до подпомагане е сведена до обхвата на 
този слой. Друг е въпросът на какво основание и кой бе оп-
равомощен да съкрати обхвата на специализирания слой с 
орнитологичните видове в началото на миналата година, 
непосредствено преди уведомяването на кандидатствали-
те през 2015 г. земеделски стопани за допустимостта на за-
явените от тях площи. 

В отговор на цялостното изказване на министър Бо-
зуков на 14 март 2017 г. НАЗ е провокирана да се проти-
вопостави на всеки опит за подвеждане на широката об-
щественост чрез представяне на неверни данни, както и 
на опитите за предизвикване на напрежение между отдел-
ните браншове на сектор Земеделие. 

НАЗ не толерира целенасочени атаки към сектор Зър-
нопроизводство и неговото непрекъснато опетняване, 
на каквото сме свидетели за пореден път. Браншът зае-
ма водещо място в обработването на земеделската земя 
и производството, което реализира, дава своя положите-
лен принос в търговското салдо на страната, и не само. За-
това подобни изявления конфронтират НАЗ и нейната ос-
тра непримиримост към незачитането и погазването на 
труда и усилията на земеделските стопани от сектор Зър-
нопроизводство.

Уважаеми дами и господа,
Като отговорна браншова организация, НАЗ алармира за ре-

ален риск от провал на кампания 2017 по подаване на заявления 
за кандидатстване и очертаване на площите за подпомагане по 
схемите за директни плащания и площните мерки на ПРСР 2014 
- 2020. Съгласно нормативно уредените срокове заявленията се по-
дават в периода 1 март - 15 май в Общинските служби по земе-
делие, като към днешна дата приемът на заявления все още не е 
стартирал. НАЗ обръща внимание, че тази година не съществу-
ва възможност държавите членки да удължават срока на кампа-
нията, с което скъсяването на времевата рамка не може да бъ-
де компенсирано. 

Управителен съвет на НАЗ

Гъските изядоха субсидиите

ЕВРОПАРИТЕ
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LASER 3240, 4240 и 5240 
Нова кабина: комфорт, безопасност и ергономия
Кабината, Cat. IV (EN 15695), предпазва от вредни вещества и 

прах и вече е одобрена за ROPS (защита против преобръщане). 
Нейната конструкция осигурява защита в случай на преобръ-
щане. Нова удобна седалка в допълнение към стандартното ре-
гулиране с настройка за гръбнака и лумбалната част. Тя е също 
с вграден подгрев за още по-голям комфорт. Нов подлакът-
ник с регулиране на дължината осигурява отлична работна по-
зиция. Той е с нов интуитивен интерфейс с всички контроли и 
функции. Сенникът също се регулира на желаната височина, за 
да се избегне заслепяване от слънчевите лъчи. Нов по-плътен 
мокет и увеличена изолация на шума в кабината допринасят за 
комфорта на оператора. За LASER FC кабината Cat IV остава без 
промяна, но с нов подлакътник, с нов интуитивен интерфейс, 
както и с нова комфортна седалка.

Нов почерк, нов дизайн
Капакът на новата версия е изцяло обновен. По-впечатля-

ващ, той може изцяло да се отворя за лесен достъп до всички 
компоненти на двигателя. След като се отвори, автоматична 

система за осветление позволява обслужване дори при ни-
ска видимост, особено през нощта. За работа през нощта и за 
оптимална безопасност стълбата и платформата вече са освете-
ни. За достъп до кабината или платформата сензор за отчита-
не на движенията активира светлините, а след това системата 
е с отчитане на време и спира светлините, когато пръскачка-
та вече не се използва. TIER IV двигател след време ще замени 
TIER III b двигателя, за да бъде в съответствие с наредбите за 
вредни емисии (по-малко емисии за вредни частици). За да се 
намали запрашаването, има нова опция - CLEANFIX. Тя позволя-
ва обръщане на посоката на вентилатора на двигателя, за да се 
избегне навлизането на външни частици. В допълнение към хи-
дравличното регулиране на ширината на колеята и механичен 
клиренс като опция се предлага хидравлично регулиране на 
клиренса за гъвкава конфигурация. От 1,25 до 1,80 м, тази хи-
дравлична настройка е налична за LASER 4240 и 5240.

Висок добив, комфорт и намалена консумация на 
гориво

Помпите на хидростатичната трансмисия са заменени с пом-
пи с цилиндър с висок капацитет. Сервотрансмисията се за-

Подобрена производителност: повече комфорт, безопасност и добив
хранва от скоростен регулатор и има режим за еко управле-
ние. По този начин оборотите на двигателя се адаптират към 
натоварването. Режимът за еко управление позволява намаля-
ване на шумовите нива и разхода на гориво. 

ISOBUS съвместимост
Вече 8 години TECNOMA представя своя NOVATOP (VISIO 

и ITOP) ISOBUS терминал със слогана „Всичко в едно от 
TECNOMA”. С една-единствена конзола, всички функции на 
пръскачката, включително опциите за GPS, са лесно достъпни 
от кабината. Свързването с друго съвместимо с ISOBUS оборуд-
ване също е възможно (сеялка, тороразпръскваща машина ...).

TECNOMA показа нагледно съвместимостта на терминала 
с други ISOBUS инструменти, но не спря с това. С помощта на 
други производители 6 ISOBUS терминала и 5 инструмента бя-
ха тествани.

Добра практика и безопасност за оператора 
Грижа & Защита 

Опазването на околната среда и безопасността за операто-
ра са изключително важни. От много години TECNOMA предос-

тавя оборудване според нуждите на земеделските производи-
тели.

 Мисията на френската компания Tecnoma е да създава сис-
теми за пръскане, които да отговарят на нуждите на земедел-
ските производители, оператора и,  разбира се, защитата на 
околната среда е основният й фокус, работейки в тясно сътруд-
ничество с водещи химически концерни, агрономи и фермери. 
Компанията разработва, конструира и произвежда широка га-
ма от машини, подходящи както за по-големи, така и за по-мал-
ки стопанства.

Благодарение на непрекъснатото усъвършенстване и съз-
даване на иновативни продукти Tecnoma осигурява качество 
и надеждност на машините, които произвежда. Tecnoma е спе-
циалист на световно ниво в създаването на технологии за во-
дене на прецизно земеделие. 

Повече информация за пръскачките Tecnoma може 
да получите в офисите на Тайтън Машинъри в цяла-
та страна, както и на краткия национален номер *4040 
или на www.titanmachinery.bg

Друга иновация е това, че пръскачката може да бъде полз-
вана във всеки тип посев, което се постига чрез хидравлич-
но променяща се колея от 2.25 до 2.95 м.

Въпреки силния вятър в полето на АДЖ – Агро в с. Кру-
шуна, където се проведе демонстрацията, машината се дър-
жа много стабилно и направи едно прецизно торене, което 
изуми присъстващите фермери. 

За постигане на максимално ефективна работа пръскач-
ката беше оборудвана с GPS и със система за проследяване 
Guidance system.

Желаещите да тестват машината имаха възможност да 
се убедят в нейните предимства.

След страхотното си представяне на Агритехни-
ка иSIMA в края на март самоходна пръскачка Tecnoma 
Hydraulic Variable Clearance беше представена от Titan 
Machinery в Ловешко и Старозагорско.

По време на презентацията на машината на поле-
то Андрей Мачуганов, който спечели нашия конкурс за 

„Млад еврофермер 2016“, сподели, че фирма АДЖ –Агро в 
гр.Летница има опит с пръскачката Tecnoma Laser и че но-
вият моделTecnoma Variable Clearance е нейна подобрена вер-
сия. Tecnoma Variable Clearance предлага опцията за хидра-
влично променящ се работен просвет до 1.80 м, което спо-
ред него е много добро решение за българското земеделие.

АНДРЕЙ МАЧУГАНОВ,  
МЕНИДЖЪР ВЪВ ФИРМА АДЖ – 
АГРО В ГР. ЛЕТНИЦА: 

ОТ ХАНОВЕР И ПАРИЖ – ДИРЕКТНО В КРУШУНА И БОЗДУГАНОВО
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Специални правила за напояване
Авторите на проекта предлагат специални правила за 

инвестициите за напояване.
Както и в други сектори в земеделието, се дават по-голе-

ми права на сдруженията за напояване, които да планират 
и изграждат инфраструктурата на ниво стопанство, а дър-
жавата в лицето на МЗХ да има възможност да поддържа и 
разширява мрежата от основни напоителни канали, които 
са гръбнак на системата. 

В проекта кооперациите се третират като обикновени 
юридически търговски лица, като потенциални арендато-
ри. Сега член-кооператорите участват в кооперациите със 
своята земя като вноска в рамките на капитала на юридиче-
ското лице. Най-вероятно правилата ще се променят и ще 
се сключват договори със собствениците, което може да 
бъде описано подробно в наредба или друг подзаконов акт.

За и против комасацията
Според експерти, които са участвали в разработването 

на проекта, този процес е свързан и с комасацията на земя-
та по собственост, за разлика от сегашния механизъм за уед-
ряване по ползване, което в момента се урежда с ежегодни 
споразумения или анекси между земеделците. Така на практи-
ка с проекта се стимулира учредяването на сервитут и ус-
коряване на комасацията. Въвеждат се и пространствено 

описание и проектиране, подобно на общите устройстве-
ни планове на общините.

Противниците на комасацията обаче са скептични не 
само у нас, но и в Европа. В началото на декември 2016 г. 
в Брюксел се проведе конференция ''Достъп до земя за фер-
мерите в ЕС'', организирана със съдействието на Европей-
ския икономически и социален комитет в европарламента. 
На нея Транснационалният институт в Амстердам 
представи притеснителни данни. Според изследване-
то достъпът до земеделска земя е все по-ограничен за 
фермерите в ЕС и е сериозно предизвикателство за 
тяхното оцеляване.

Високата концентрация на собственост върху земята 
и тенденцията към по-малко, но по-големи, ферми създават 
проблеми в икономиката, закриват се много работни мес-
та, ограничават разнообразието от земеделска продукция и 
обезлюдяват селските райони. Европейският икономически 
и социален комитет се опитва да работи върху решения, 
които да подобрят това положение, и апелира за подкрепа 
на дребните фермери и за по-справедлива и устойчива Обща 
селскостопанска политика, но проблемите едва ли ще се ре-
шат с бюрократични мерки, защото проблемът се е задъл-
бочил много, защото навсякъде в Европа расте тенденция-
та да се създават големи ферми.

Оказва се, че 3% от фермите в ЕС контролират 52% от 
земята, или 11% от големите ферми над 100 хектара владе-
ят 75% от европейската земеделска земя. В България поло-
жението е още по-лошо - 83% от земеделската земя се сто-
панисва само от 2% от фермерите, които са собственици 
или арендатори.

Новият Поземлен кодекс третира чувствителни теми 
и за да бъдат избегнати конфликти, тъй като материята 
засяга много собственици – над 5 млн. граждани, кодексът 
не допуска да се вземат решения без обществено обсъжда-
не. Така според анализатори ще се избегне по-нататъшната 
концентрация на много земи в ръцете на малко на брой соб-
ствениците или арендатори. Дали обаче този проблем ще 
бъде разрешен с Кодекса все още е рано да се каже.

  Боряна Семкова

З
емите с неясна собственост ще бъдат отдавани 
под аренда за петгодишен период. Това предвижда 
разработеният проект на Кодекс за поземлените 
отношения от адвокатското дружество „Георги-
ев, Тодоров и Ко.“ по поръчка на Министерство на 

земеделието и храните (МЗХ). Според изискванията, записа-
ни в заданието на обществената поръчка с пряко договаря-
не, кодексът трябва да реши и въпроси като инвестициите 
за напояване и уедряване на раздробената собственост. Две-
те крайни цели са да бъде обединено цялото законодател-
ство за земеделските земи и да се гарантира устойчивост на 
инвестициите в земеделието.

Например действащият Закон за собствеността и полз-
ването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е променян десетки 
пъти. Това създава несигурна обстановка у всеки инвести-
тор, който иска да се развива устойчиво и да планира, но не 
за следващите една-две години, а за по-дълъг период. 

Освен това в България има изключително раздробена соб-
ственост - близо 12 млн. имота, които са собственост на 5 
млн. граждани. За да бъдат пресечени всякакви възможности 
за волни или умишлени злоупотреби, е предвидено цялата 
информация за поземлената собственост да бъде електро-
низирана с различни нива на достъп на определените маси-
ви. Авторите на проекта препоръчват за базата данни да 
се търси финансиране от европейските фондове.

Белите петна
В проекта е заложено пространственото планиране за 

земеделските земи да се извършва по облекчен вариант и в 
крайна сметка да стане ясно кои земи за какво са подходящи - 
за трайни насаждения, за пасища, за други култури и т.н. Ще 
бъдат описани и пустеещите земи. Всяко землище ще има 
карта, която да показва на потенциалните инвеститори 
земята за какво е отредена.

В Кодекса подробно е разписано как ще се процедира със 
земите, чиято собственост не е ясна. Въвежда се т.нар. осо-
бен представител за имотите, известни като бели петна.

Идеята е, ако се установят такива ниви, те да се от-
дават за петгодишен период, както в момента се прави с 

държавните земи. Така ще се стимулират собствениците 
на такива земи да се заявят, тъй като ще имат правото да 
изберат дали да оставят действащия договор за аренда, или 
да го прекратят.

Целта е, вместо да се разпределят белите петна година 
за година, да бъдат вкарани в процедура, която да гаранти-
ра поне петгодишното им ползване от един човек. Те ще бъ-
дат отдавани по тръжна процедура. Търгът ще се провежда 
от областните дирекции „Земеделие“, които всъщност ще 
бъдат и особените представители.

По обобщени данни на МЗХ земите бели петна са около 
1 млн. дка и често точно те са причината за проблеми със 
споразуменията за уедрено ползване на земите.

КОДЕКСЪТ

ПРОЦЕДУРА ЗА 385 000 ЛЕВА

Проектът на Кодекса за поземлените отношения е качен за 
обществено обсъждане на сайта на аграрното ведомство и 
за пръв път беше представен на среща на Асоциацията на 
земеделските производители в България (АЗПБ), която се 
проведе от 8 до 10 февруари тази година край Варна.

Обсъжданията най-вероятно ще продължат до 19 май, ко-
гато е крайният срок за МЗХ да поиска поправки от възло-
жителя на обществената поръчка - адвокатското дружество 
„Георгиев, Тодоров и Ко.“, в случай че са констатирани про-
пуски или непълноти. Това е записано в сключения договор 
с изпълнителя - адвокатското дружество. След това се под-
писва приемо-предавателен протокол, в който се записва, 
че работата се приема без забележки и с който процедура-
та по възлагане на поръчката и изпълнението приключва.

Реално новият Поземлен кодекс в завършен вид може да 
влезе за одобрение в Министерския съвет и внесен за при-
емане в Народното събрание най-рано в началото на есен-
та на 2017 г.

Адвокатското дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ спечели 
поръчката, като предложи 385 000 лева без ДДС, която е с 
15 000 лева под максимално предвидената от възложителя 
сума от 400 000 лв. без ДДС. При разработката бяха привле-
чени и преподаватели от Софийския университет, както и 
юристи практици.

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ

Пари има за държавно подпомагане на необлагодетелства-
ни райони, включително и за пустеещите земи, за да бъде 
променен техният статут. На 16 март Държавен фонд „Земе-
делие“ преведе 69 290 017 млн. лева на 27 833 земеделски 
стопани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или 
други специфични ограничения“ от Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020.

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенса-
ционни плащания в планински райони“) е в размер на 52 
584 266 млн. лева, а по подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсацион-
ни плащания за други райони, засегнати от значителни при-
родни ограничения“) са разплатени 16 705 751 млн. лева. 

Земите с неясна собственост -  
под аренда за 5 години
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на стр. 34  

Частни компании се обединяват в 
алианс за енергийна ефективност 

Членовете на организацията ще работят активно за налагане на следващата 
генерация мерки за енергийна ефективност в България

во между нас в бъдеще“, заяви в своя 
поздравителен адрес министърът на 
енергетиката Николай Павлов. 

„Поздравявам членовете на Али-
анс за енергийна ефективност, защо-
то определено има нужда от тако-
ва обединение. Енергийната ефектив-
ност е с най-висок приоритет, изве-
ден в енергийната стратегия на Бъл-
гария. Това не означава непременно са-
ниране и подмяна на дограмите. Под-
мяната на оборудване, въвеждане по-
добри модели в производствените 
процеси, както и въвеждане на систе-
ма за енергиен мениджмънт са също 

важна част от спектъра на мерките 
за повишаване на енергийната ефек-
тивност”, заяви зам.-министърът на 
икономиката Любомир Ганчев. 

Членовете на АЕЕ са компании, 
които работят в сектора на енер-
гийната ефективност и разполагат 
със значителен практически опит, 
знания и визия за въвеждането у нас 
на енергоефективни продукти и услу-
ги от следващо поколение, които ще 
позволят устойчивото постигане 
на националните цели, произтичащи 
от целите на Европейския съюз. Те 
ще работят активно за утвърждава-

нето на високи професионални стан-
дарти и пазарни принципи и модели 
на работа, както и за стимулиране и 
подкрепа в развитието на професио-
нални услуги и продукти за енергийна 
ефективност в България. Учредите-
ли на АЕЕ са 8 компании, като в мо-
мента към алианса се присъединяват 
още три компании и едно физическо 
лице, а до края на 2017 г. се очаква бро-
ят на членовете да бъде удвоен. Една 
от другите големи цели на АЕЕ е той 
да се превърне скоро в представител-
на организация за бранша. 

В края на февруари се проведе офи-
циалното представяне на ново-

създадената организация Алианс за 
енергийна ефективност (АЕЕ). В при-
съствието на зам.-министърa на ико-
номиката Любомир Ганчев, изпълни-
телния директор на Фонда на фондо-
вете Валери Белчев и изпълнителния 
директор на Фонда за енергийна ефек-
тивност и възобновяеми източници 
Димитър Дуков членовете на алиан-
са представиха своята визия за разви-
тието на сектора в България. АЕЕ е 
сдружение с нестопанска цел, което 
ще изпълнява всички необходими дей-
ности за подпомагане повишаването 
на енергийната ефективност в Бълга-
рия и постигането на националните 
цели в тази област. 

„Един от основните фактори за 
създаването на Алианса за енергий-
на ефективност е осъзнатата от-
давна необходимост от наличието 
на професионална организация, коя-
то да може ефективно да комуники-
ра с институциите, определящи ре-
гулаторната рамка и политиките в 
сектора, както и да излъчва към тях 
добре аргументирани и единни посла-
ния и предложения“, коментира Ки-
рил Райчев, председател на Алианса за 
енергийна ефективност. „Именно за-
това нашата цел е да бъдем доверен 
партньор и участник във формира-
нето на политиките и стратегиите 
за ефективно и устойчиво използване 
на енергийните ресурси в България“, 
допълни той.

„Бих искал да ви поздравя за навре-
менната инициатива за учредяване-

то на Алианса за енергийна ефек-
тивност. В съвременния свят 
енергийната ефективност е не-
разделна част от икономическо-
то развитие, визията за качест-
вото на живот и националната 
сигурност на всяка страна. Вяр-
вам, че партньорството меж-
ду държавата и отговорния биз-
нес при реализирането на мерки-
те за устойчив растеж е без ал-
тернатива. Ето защо привет-
ствам създаването на алианса и 
се надявам на конструктивно 
и ползотворно сътрудничест-



Членовете на АЕЕ са компании, които 
работят в сектора на енергийната 

ефективност и разполагат със 
значителен практически опит, 

знания и визия за въвеждането у нас на 
енергоефективни продукти и услуги 

от следващо поколение, които ще 
позволят устойчивото постигане 

на националните цели, произтичащи 
от целите на Европейския съюз..



Един от основните фактори 
за създаването на Алианса 
за енергийна ефективност 

е осъзнатата отдавна 
необходимост от наличието 

на професионална организация, 
която да може ефективно да 
комуникира с институциите, 
определящи регулаторната 

рамка и политиките в сектора, 
както и да излъчва към тях 

добре аргументирани и единни 
послания и предложения.



ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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Тестове ще има и в България
Българска агенция по храните (БАБХ) започна проучване 

на опита на държавите от Вишеградската четворка, кои-
то са установили двоен стандарт в храните. «След анали-
за ще бъде разработен план за действие, като се вземе пред-
вид и спецификата на националния пазар», обяви изпълни-
телният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев. По негови-
те думи компетентните власти на страните от Вишег-
радската четворка са установили различия в качествените 
показатели на храните, но това обаче не означава, че те са 
опасни за потребителите. 

Ще се проверяват продукти от една и съща марка, ко-
ито се продават с различни съставки в страните от 
Източна и Западна Европа. България като част от Евро-
пейския съюз не би следвало да се третира по различен на-
чин от държави като Германия, Франция, Белгия и други, се 
казва в официалната позиция на БАБХ.

За да се направи реално сравнение за качеството на хра-
ни, предлагани в Западна Европа и България, е нужен мони-
торинг на продукти от една и съща марка, които се предла-
га от една и съща търговска верига. Ако става дума за шоко-
лад, напитки или месни продукти, те трябва да са произве-
дени от един производител. След като се уточни кои хра-
ни ще бъдат обект на анализа, той трябва да се извърши в 
съответните акредитирани лаборатории в България и ЕС.

От БАБХ като контролен орган уверяват, че е от съ-

ществено значение храните, предлагани на пазара, да са без-
опасни за консуматорите. И да са етикетирани правилно, 
за да могат потребителите да направят своя информиран 
избор. Двойственият стандарт в ЕС спрямо различните 
държави членки да бъде спрян или да бъде редуциран в мак-
симална степен. Ние като държава ще продължаваме да на-
стояваме да няма различия в качеството на храни под ед-
на марка.

За предстоящото председателство на Съвета на ЕС 
един от приоритетите на България ще бъде “Измамите 
с храни” и заблуждаващите практики. От БАБХ посочват, 
че работят по него още преди да се повдигне въпросът с 
двойствения стандарт за различните държави.

Проблемът не е нов
познат е и е повдиган през 2011 г. от организации за за-

щита на потребителите, които алармират, че някои про-
дукти се продават в държавите, приети след 2004 г. в ЕС, 
с по-ниско качество, отколкото на Запад. Пак в Словакия 
и Унгария са изследвани 6 продукта на водещи марки като 
„Кока-кола“, „Милка“, „Котани“, „Нескафе“ и др. и при ня-
кои от тях е установено разминаване в съставките. То-
гавашният земеделски министър Мирослав Найденов, кой-
то беше домакин на извънредна среща на министрите на зе-
меделието на страните от ЕС, покани представители на 
фирми - производителки от Европа. Тяхната позиция беше, 
че продукцията им покрива еднакви стандарти за качест-
во на всички пазари, и задължително изброяват на етике-
тите всички включени в продукта съставки.

Найденов обеща пред журналисти, че ще бъдат направе-
ни проверки по темата, но такива не е имало. До конкрет-
но решение и от страна на регулаторните органи на ЕС не 
се стигна. 

Затова и сегашният „бунт” се очаква да затихне, но се 
появиха мнения, че 

проблемът вече има политически измерения
Не липсват и по-крайни позиции, че сегашното недовол-

ство от предлаганите второкачествени храни е плод на 
популистката вълна, а като основание за подобни твърде-
ния се посочват острите критики на премиерът на Слова-
кия Роберт Фицо и на Унгария Виктор Орбан, последвани 
от обща декларация на Вишеградската четворка (Полша, 
Чехия, Словакия и Унгария). В нея четирите държави призо-
вават ЕС да предприеме мерки срещу „двойните стандар-
ти” по отношение на хранителните продукти. По-късно 
тяхното искане бе подкрепено официално от България, Ру-
мъния, Словения, Гърция и Хърватия, както и от трите 
балтийски републики Литва, Латвия и Естония. Пробле-
мът бе поставен и на срещата на лидерите на ЕС, която се 
проведе в началото на 9 и 10 март, както и седмица по-къс-
но на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

 Боряна Семкова

ХРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ FOOD.EU

В торокачествени храни за второкачествени хора. С 
подобни заглавия много издания от Източна Европа 

алармираха в началото на март за установени разлики в ка-
чеството на храните, които се предлагат от производи-
тели за потребителите в различните страни на Европей-
ския съюз (ЕС).

Тестовете в Словакия и Унгария
 Поводът за недоволството са тестове, проведени 

в Словакия, които са установили разлики в някои храни. 
Сравнени са 22 продукта от една и съща марка, купени в 
Братислава и в два австрийски града. Половината от тях 
се различават по вкус, външен вид и състав. Дават се при-
мери с рибен полуфабрикат, в който имало по-малко риба, 
отколкото в съответния австрийски продукт; определен 
сорт шунка съдържал по-малко месо; вид чай – по-малко ча-
ени листенца, а портокалова напитка не съдържала истин-
ски сок за разлика от тази, купена в Австрия. Някои от из-
водите обаче са с по-неопределени резултати като „един 
вид сирене моцарела в Австрия изглежда по-бяло, а вафлите 
на определени фирми сякаш са по-хрупкави”.

Направените в Унгария изследвания на 25 продукта съ-
що са дали отклонения. Например в една газирана напит-
ка имала по-малко комплексен вкус, отколкото в Австрия; 
вкусът на определен вид какао бил по-слаб, а един сладък оре-
хов крем не се мажел толкова гладко.

Оказва се, че сравнения, извършвани с лабораторни те-
стове в двете страни, са показали, че някои мултинацио-
нални брандове използват различни и често пъти по-евти-
ни съставки в храните, продавани на изток, в сравнение с 
продуктите, продавани в Австрия и Германия. Тази прак-
тика обаче е законна в ЕС, стига само съставките да са обя-
вени на етикетите на предлаганите стоки, аргументират 
се производители. Това дава основание на много от засег-
натите фирми, както и браншовите организации, катего-
рично да отхвърлят обвиненията. Други пък дори недовол-
стват, че проведените тестове са неточни и непрозрач-
ни. В официални позиции веригата „Лидл”, която предлага 
собствени брандове, и компанията „Нестле” посочват, че 
техните продукти, подложени на проверка, се произвеж-
дат по една и съща рецептура за всички европейски страни.

Някои компании пък обясняват различните съставки в 
стоките, продавани на по-бедните източни пазари, като 
казват, че се ръководят от местния вкус и предпочитания.



Ще се проверяват продукти от една и съща 
марка, които се продават с различни съставки 

в страните от Източна и Западна Европа..



НАДЕЖДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА 

Първите сигнали от Европейската комисия са обнадеж-
даващи за ощетените страни. „Двойното качество на 
хранителните продукти от един и същ бранд в страните 
членки е заблуждаващ, нечестен към потребителите и не 
трябва да се толерира. Ще направя всичко по силите си, 
за да спра това“, заяви чешкият еврокомисар за правосъ-
дието, защитата на потребителите и равенството между 
половете Вера Йоурова.

Нейната позиция не бе посрещната еднозначно. „По-
следното, от което Европа се нуждае, е „агенция, която 
да проверява Nutella“, казва по този повод земеделският 
министър на Германия Кристиан Шмид. Според него това 
е проблем, за който Европа не се нуждае от нови норми, 
за да бъде решен.

Просто и категорично решение на проблема предложи 
председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер: „Или да бъде сло-
жен край на тази практика чрез по-стриктно спазване на 
съществуващите закони в сътрудничество с национални-
те органи, или да бъде създаден нов орган, който да сле-
ди качеството на храните на единния пазар.”

Европейската мрежа за защита на потребителите ще раз-
гледа всички случаи на двойни стандарти и ще пред-
стави план за отстраняването им, по който ще се рабо-
ти през следващите два месеца, и резултатите ще бъдат 
обявени през юни тази година.

Двоен стандартДвоен стандарт за храните в Европа
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курси под патронажа на Министерството на земеделието, 
прехраната и горите на Франция. Най-добрите регионални 
продукти и вина се изпращат в Париж. Тази година генерал-
ният конкурс е проведен под мотото „Вкусът преди всичко“.

За обикновения консуматор медалите на продуктите и 
вината са символ на високото качество и доверието им към 
френската гастрономия. 

Concours General Agricole е създаден през 1870 г. с цел 
селекциониране и награждаване на най-добрите френски 
продукти и репродуктивни животни. По мнение на специа-
листи конкурсът винаги е представлявал една ярка витрина 
на френската селекция и всяка година убеждава все повече 
млади хора да инвестират в земеделието.

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

Многобройната публика посрещаше с възторг и аплодис-
менти атрактивните дефилета на наградените животни. 

страст и много амбиции

Конкурсите за земеделски продукти и вина, произведе-
ни във Франция, в рамките на SIA, тази година приклю-
чиха с награждаването на най-много отличници. Според 
Benoit Tarche, Commissair General du Concours Agricole, съз-
дадената със страст и всеотдайност организация за съв-
местна работа на членовете на журито, комисарите, 
професионалистите и доброволците е била предпостав-
ка да се проведе безпогрешно уникалното състезание. Да 
бъдат отличени най-добрите земеделски продукти и ви-
на, представляващи цялостното разнообразие на френска-
та гастрономия.

В конкурсите за вино са дегустирани общо 16 799 вина, 
от които със златни медали са отличени 1727. 

В конкурсите за продукти са дегустирани общо 5249 
продукта, една четвърт от които са получили златни, сре-

бърни и бронзови медали.
Зад витрината на медалите стои огромна работа по 

набиране на участниците - производители, осигурява-
не на транспорт, складиране, анонимно представяне и 

дегустация на продуктите, сподели Benoit Tarche. Ос-
вен генералния комисар, който отговаря за всичко 

това, в конкурсите в Париж са участвали още 139 
комисари за отделните конкурси, 112 студенти 

доброволци и 6120 дегустатори и оценители 
на продуктите и вината.

За да достигнат до генералния 
конкурс, мострите на продуктите и 

вината са набирани от складови-
те наличности на производителите 

от оторизирани и упълномощени за 
това експерти. Преди да се покажат 

в Париж, мострите на продуктите и 
вината са преминали през пред-

варителните регионални кон-

Вкусът преди всичко

Е дновременно със световното изложение за земе-
делска техника - SIMA, в края на февруари и нача-
лото на март в Париж се проведе и ежегодното 

международно изложение SIA. Организаторите отче-
тоха около 700 000 фенове. Освен парижани към него 
проявяват интерес фермери, експерти и хора с тех-
нически професии от цяла Европа. Тазгодишното мо-
то на изложението беше „Фермерството: страст и 
много амбиции“. Темата явно беше задала ритъма на 
голямото агрошоу, разделено в 4 салона: Животновъд-
ство, Земеделски култури, Аквакултура, Услуги и за-
наяти. В рамките на SIA се провежда и уникалният 
Concours General Agricole. От 1870 г. до сега Конкур-
сът селекционира и награждава най-добрите земедел-
ски продукти, произведени във Франция. Мисията на 
конкурса е да бъде ВИТРИНА на изключителното био-
разнообразие на френското земеделие и френската гас-
трономия.
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Защо протестираха животновъди, 
производители на зеленчуци и тютюн

криват изискванията за получаване на 
субсидии, известен като „слой площи, до-
пустими за подпомагане”. Затова и в гра-
фика на ДФЗ е записано, че плащането 
зависи от предоставения списък.

Оказва се, че не са направени и ко-
рекции в методологията по която се из-
числяват санкциите при грешно заявени 
площи за подпомагане, което е трябвало 
да бъде извършено още в края на мина-
лата година, когато са влезли в сила но-
вите правила на ЕС за „жълт картон” по 
механизма за финансовата дисциплина 
за проверки и изчисления на глобите.

След това недоволството ескалира и 
закани за национални протести и блоки-
ране на пътища идваха от различни кра-
ища на страната.

Какво искат производителите 
на плодове и зеленчуци

Те обвиниха МЗХ, че били изрядни и 
са спазили срока до края на януари да 
предоставят документи, удостоверява-
щи продажбите на продукцията им, за 
да получат държавна помощ. В предиш-
ни години тези документи са обработ-
вани за около месец и субсидиите са из-
плащани в края на февруари до първата 
десетдневка на март. Защо тази година 
този срок не може да бъде спазен не е яс-
но, казаха протестиращите производите-
ли и поискаха среща с премиера Огнян 
Герджиков. Той ги прие и им съобщи, че 
ДФЗ ще направи всичко възможно да из-
плати субсидиите за плодове, зеленчуци 
и оранжерийно производство в периода 
от 27 март до 1 април. В обявения гра-
фик за изплащане от ДФЗ на помощите 
по схемите за обвързано подпомагане за 
сектора, които са за общо 79.7 млн. лв., е 
записано плащане от 1 до 10 април. 

Какво искат протестиращите 

животновъди и пчелари
В декларация сдружението „Обедине-

ни български животновъди”, в което вли-
зат 11 асоциации, настоява незабавно да 
бъдат изплатени всички средства по ми-
налогодишната кампания за подпомага-
не и да не се спира приемът по мярка 10 
„Агроекология и климат“, мярка 11 „Био-
земеделие“ и 214 „Агроекология“ от Про-
грамата за развитие на селските райони 
2014 - 2020 г. за кампания 2017 г. Пред 
медиите обединените животновъди съ-
общиха, че все още не са наясно дали са 
изчерпани или не средствата, защото ня-
ма публикувани подробни данни колко 
средства са платени и по кои схеми. Жи-
вотновъдите настояват да бъде отмене-
на издадената на 28 февуари заповед на 
служебния министър на земеделието и 
храните, според която за кампания 2017 
няма да се приемат повече заявления за 
подпомагане по двете мерки 10 и 11, как-
то и нови бенефициенти.

В декларацията си протестиращите 
казват, че със заповедта от средства се 
лишават животновъди, които извършват 
селекционна дейност, притежават авто-
хтонни породи, ценни за нашето живот-
новъдство, и заповедта се явява пречка 
за развитие на животновъдството в Бъл-
гария. Заповедта не дава възможност на 
животновъди и земеделци да прогнози-
рат и планират своята дейност и на прак-
тика са лишени от всякаква сигурност, 
категорични са от Обединени български 
животновъди.

Протестиращите не приемат мотивите 
на аграрното ведомство, че определени-
те за целта средства са се свършили, след 
като това бе опровергано от бившия аг-
рарен министър Десислава Танева.

От Националната асоциация на жи-
вотновъдите и земеделците „Струма 
2012“ обвиниха аграрното ведомство, че 

има избирателно превеждане на еврос-
редства, тъй като над 5 хиляди бенефи-
циенти, имащи право на подпомагане, не 
са получили полагащите им се средства. 
В случай че се налагат някакви рестрик-
тивни мерки, протестиращите настояват 
те да бъдат обявявани поне една година 
по-рано.

Оказа се, че животновъдите не са 
единни. От националните протести се 
разграничиха четири животновъдни ор-
ганизации. Според тях стачката има дру-
ги цели. „Не е моментът да правим поли-
тически стачки. Би трябвало да се работи 
с диалог и срещи, защото не можем да 
кажем, че в служебното министерство 
има виновни хора“, заяви пред БНР Ве-
лин Мицев, председател на Сдружение 
на животновъдите от Югозападна Бъл-
гария. От Обединени български живот-
новъди отрекоха протестът им да е по-
литически. „Не ни интересува нито една 
партия. Ние сме животновъди и земедел-
ци и си искаме парите - тези, които сме 
заслужили, и тези, които ни се полагат“, 
обясниха мотивите си за протеста те.

Какво искат протестиращите 
тютюнопроизводители

Наред с общите искания на протес-
тиращите животновъди тютюнопроиз-
водителите настояваха да се отмени въ-
веденото преди две години правило, че 
единичната ставка субсидия за отдел-
ните сортове тютюн ще бъде по-висока 
за производителите с до 3 тона продук-
ция и по-ниска за онези, надхвърлящи 
това количество. Още с въвеждането то-
ва правило предизвика силно недовол-
ство сред големите тютюнопроизводите-
ли, които заплашиха с протести. Според 
председателя на сдружение „Басма“ Иван 
Сабахлъков разпределението на сред-
ствата по този начин е „дискриминацион-
но“. Пред Дарик радио той каза, че има 
решение на Върховния административен 
съд правилото да бъде отменено, но Ми-
нистерството на земеделието не се е съ-
образило с него.

От сектора искат да се изплатят сред-
ствата за миналата година, които се ба-
вят. Субсидиите за тютюн се изплащат 
изцяло от националния бюджет и над-
хвърлят 100 млн. лв. годишно. Те се от-
пускат на база произведените количе-
ства между 2007 и 2009 г., като целта е да 
се осигури финансиране на „стари“ про-
изводители, за да се насочват към алтер-
нативни дейности, тъй като по правила-
та на ЕС подпомагането на този сектор 
е забранено. Това обаче не се случва и 
средствата се използват масово за от-
глеждане на тютюн.

ПРОТЕСТ

Блокирани пътища в Североизточна 
и Югозападна България, обсадени гра-
нични пунктове, запалени бали с тютюн, 
опити за саморазправа пред Министер-
ството на земеделието и храните (МЗХ) 
и демонстративно изпепелен пчелен ко-
шер, шествие от аграрното ведомство 
до президентството. Така за няколко дни 
през март протестираха животновъди и 
пчелари, производители на зеленчуци и 
плодове, тютюнопроизводители. Общи-
ят мотив за тяхното недоволство са про-
блемите около полагащите им се субси-
дии. Те обвиниха служебния екип на МЗХ, 
че е създал хаос с приемане на докумен-
тите, изплащането на държавните помо-
щи, както и начина на разпределяне на 
средства по отделни направления. Тютю-
нопроизводителите, наред с общите ис-
кания, настояваха за промяна на въведе-
ната преди две години единична ставка 
на субсидията за отделните сортове тю-
тюн.

Началото на недоволството
Всичко започна с публикувания на 21 

февруари от Държавен фонд „Земеделие” 
(ДФЗ) график (виж таблицата) за изпла-
щането на оставащите над 1.2 млрд. лв. 
директни субсидии за миналогодишната 
кампания. От него стана ясно, че по-голя-
ма част от плащанията ще бъдат съсре-
доточени в края на март и април, а някои 
и през май, което е по-късно от тради-
ционния график, спазван през послед-

ните години. Фермерите и земеделските 
производители реагираха веднага и обя-
виха готовност за национални протести. 

Объркване настъпи, когато от МЗХ 
обявиха, че проблемът е в липсата на па-
ри, но това беше оспорено веднага от 
бившия министър на земеделието Десис-
лава Танева и нейният заместник Васил 
Грудев, които заявиха, че те са оставили в 
бюджета на ДФЗ средства за разплащане 
на миналогодишната кампания. Според 
тях дори има свободен ресурс и препо-
ръчват приемът за държавно подпомага-
не за кампания 2017 г. да не се спира, а да 

бъде възобновен.
По-късно се оказа, че проблемът не е 

финансов, а административен. Служеб-
ният министър на земеделието проф. 
Христо Бозуков призна на среща с фер-
мери в Пловдив, че три дирекции в МЗХ 
не са изготвили в срок необходимите до-
кументи, без да уточнява нито за кои ди-
рекции става въпрос, нито за какви доку-
менти. Според източници от аграрното 
ведомство, пожелали анонимност, не е 
бил представен актуализиран списък на 
парцелите в България, от който се оп-
ределят земеделските земи, които по-

Индикативен график на оторизациите за кампания 2016

Схема /мярка
Март 2017 Април 2017 Май 2017

1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Компенсаторни плащания в планински райони (НР 1)

Компенсаторни плащания за други райони засегнати от други ограничения (НР 2)

Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите – мярка 12.

Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Схема за зелени директни плащания (ЗДП)

Специално плащане за култура - памук

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Агроекология и климат - мярка 10 (ПРСР 2014-2020)

Биологично земеделие - мярка 11 (ПРСР 2014-2020)

Мярка 214

Схема за преходна национална помощ за тютюн
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По-хуманно с кокошките
ДФЗ предоставя финансово подпомагане на  птицевъди

 Поетапно изплащане на субсидии за реализи-
ране на доброволно поети ангажименти за ху-
манно отношение към птиците започна ДФЗ. 

Финансовото подпомагане се предоставя на 
земеделски стопани птицевъди, които добро-
волно поемат прилагането на ангажиментите 
за хуманно отношение към птиците. Мерките 
изискват контрол върху фуражите, оптимал-
но хранене на птиците чрез заместване на живо-
тински протеини от бозайници и рибно браш-
но с растителни протеинови заместители и не-
заменими аминокиселини, използването на вода с 
качествата на питейната.

 Първото плащане - в размер на 8 млн. лв., е по 
115 договора. Държавната помощ за хуманно от-
ношение покрива направени разходи или пропус-
нати доходи, свързани с ангажиментите за ху-
манно отношение към птиците, поети за най-
малко 5 години. За тази година е предвидено пла-
щане за кокошки-носачки, родители, бройлери, 
гъски, пуйки и патици, като максималният ин-
тензитет на помощта е на годишна база. 

ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЖИВОТНОВЪДСТВО
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Горските пътища стават все по-
привлекателни обекти за строител-
ните компании през последните годи-
ни, тъй като всяка година се заделя со-
лиден финансов ресурс за изграждане 
на нови и ремонтиране на съществу-
ващи. За нарасналите инвестиции до-
принасят и вноските във Фонд „Ин-
вестиции в горите”. От 2013 г. за все-
ки кубик отсечена и продадена дърве-
сина се внасят 4 лв. във фонда, които 
се използват за изграждане на нови и 
ремонтиране на съществуващи горски 
пътища. Заделят се и по 1 млн. лв. го-
дишно за залесяване.

Основната цел на строителните 
дейности по горските пътища е да се 
създаде трайна пътна връзка на приле-
жащите горски обекти и територии 
с наличната национална и общинска 
пътна мрежа в района.

Въпреки наличието на солиден фи-
нансов ресурс строителните фирми 
се сблъскват с много 

законодателни неуредици
около горските пътища. Съгласно ка-
тегоризацията на строителните 
обекти горските автомобилни пъ-
тища заедно с общинските, селско-
стопанските и другите видове ведом-
ствени пътища са причислени в 3-та 
категория строежи по смисъла на За-
кона за устройство на територията 
(ЗУТ).

Строителните дейности по един 
горски път са няколко вида - текущ 
ремонт, среден ремонт, основен ре-
монт, рехабилитация, реконструкция 
или ново строителство. Независи-
мо как ще се наричат, всички те с из-
ключение на текущия ремонт са стро-
ителство. А всяко строителство е 
подчинено на съответните норма-

тивни документи и преминава през 
етапите на инвестиционния процес, 
регламентиран в ЗУТ. Всичко това ба-
ви целия инвестиционно-строителен 
процес, оплакват се от горските сто-
панства, които настояват горските 
пътища да бъдат извадени от тре-
та категория строежи и прехвърле-
ни в 4-та категория, където са вто-
ростепенните пътища и улици, за кои-
то нормативните изисквания са мно-
го по-малко като брой и изисквания. 

В същото време от Агенцията по 
горите са категорични, че е много ва-
жно да се строят горски пътища, за-
щото така се осигурява бърз достъп 
до повече масиви, с което се увелича-
ват добре опазваните и стопанисва-
ни горски територии и най-важното - 
осигурява се бърз достъп до горските 
масиви при възникване на пожар, а по 
този начин могат да се спасят хиля-
ди растителни и животински видове.

Какво е състоянието на горско-
пътната мрежа в България

Според действащите подзаконови 
разпоредби истинските горски пъти-
ща са с трайна, добре запечатана на-
стилка и по тях могат да се движат 
всякакви превозни средства, включи-
телно големи камиони и малки авто-
буси. Колко от наличните горски пъ-
тища отговарят на тези изисквания? 
Какво е състоянието на горските пъ-
тища в България? Какви са тяхната 
дължина и гъстотата? Това са все ва-
жни въпроси, а отговорите им оста-
ват отворени или недостатъчно из-
черпателни, тъй като липсва най-ва-
жното - подробно описание на със-
тоянието на горско-пътната мрежа 
в България.

Без отговорите на тези въпроси 

е невъзможно да се направи оценка на 
обезпечеността на горския сектор за 
провеждане на каквито и да било гор-
ско-стопански мероприятия.

Опити за оценка на горските пъти-
ща не липсват. Правени са различни по 
обхват и форма проучвания, като по-
следната експертна оценка е от 2003 
г. (виж карето).

Данните от тази оценка постоян-
но се оспорват като остарели, но но-
ви  оценки не са извършвани.

Поредна стъпка към разрешаване на 
проблема с идентифицирането на гор-
ско-пътната мрежа в България е 

разработването на 
горскостопански карти

като за целта в края на октомври 
2016 г. беше публикувана за обществе-
но обсъждане съвместна Наредба за съ-
държанието, условията и реда за създа-
ването и поддържането на горскосто-
панските карти на Министерството 
на земеделието и храните (МЗХ) и Ми-
нистерството на регионалното раз-
витие и благоустройството (МРРБ). 

На фокус – горските пътища

Последните обобщени 
данни са от 2003 г.


От направения задълбочен ана-

лиз, реализиран през 2003 г., става 
ясно, че преди 14 години в горските 
масиви са били изградени около 28 
000 км пътища, от които:

- 11 000 км са държавни или об-
щински

- 17 000 км са собственост на гор-
ските стопанства.

С настилка (трошенокаменна или 
асфалтобетонова) са само 9000 км, а 
19 000 са земни без настилка.

ИНВЕСТИЦИИТЕ

Като база за разработване на горскос-
топанските карти, които ще се под-
държат от Агенцията по горите, ще 
служат картите на възстановената 
собственост и кадастралната карта 
на местността и региона, както и ре-
гистрите към тях. Предвидено е горс-
костопанските карти да се изработ-
ват едновременно с пълна инвентари-
зацията на горските територии, как-
то и пресичащите ги различни видо-
ве пътища – национални, общински и 
железопътни. Това на практика ще да-
де пълна картина на състоянието на 
горските пътища в България. В проек-
та на Наредбата е предвиден и ред за 
издаване на отделни извадки от горс-
костопанската карта, което ще уле-
сни изграждането и ремонтирането 
на горските пътища, тъй като няма 
да се изисква от строителните фир-
ми да поръчват или разработват раз-
лични видове топографски карти на 
пътното трасе.

След подадената оставка от вто-
рото правителство на Бойко Борисов 
процедурата по окончателното прие-
мане на Наредбата беше стопирана.

Инвестициите постоянно 
нарастват

През последните години шестте 
държавни горски предприятия плани-
рат повече средства за изграждане и 
реконструкция на горски пътища. По 
обобщени данни на МЗХ средно за вся-
ко държавно предприятие заедно с па-
рите от Фонд „Инвестиции в гори-
те” сумите варират от 5 до 7 млн. 
лв. годишно. Отделно държавата от-
пуска допълнителни средства. В пове-
чето случаи инвестициите се плани-
рат за четиригодишен период, за да 

може строителните фирми да усво-
ят повече средства, макар и за по-дъ-
лъг период.

По данни на МЗХ през 2015 г. са по-
строени 177 километра горски пъти-
ща, за чието финансиране държавата 
е отпуснала допълнително 16 млн. лв. 
извън планираните от държавните 
фирми средства. От тях 12,5 млн. лв. 
са използвани за строителство и ос-
новен ремонт. Заради нарасналия миг-
рантски поток 32 км от реконстру-
ираните горски пътища са в полза на 
националната сигурност в района на 
българо-турската граница. 

Другите 3 млн. лв. са отишли за те-
кущ ремонт и поддръжка на същест-
вуващи горски автомобилни пътища. 
Освен това 317 хил. лв. са платени за 
проектиране на нови 31 км горски ав-
томобилни пътища, както и 143 хил. 
лв. - за строителство на транспорт-
на техническа инфраструктура.

За 2016 г. целта беше още по-амби-
циозна, сочат предварителните дан-
ни на МЗХ, а вложените средства от 
бюджета на аграрното ведомство и 
планираните от горските стопан-
ства достигнаха 119 млн. лв., което 
е 2,6 пъти повече от отчетените за 
2015 г. в горскостопански дейности 
за изграждане и поддържане на горско-
пътна инфраструктура, закупуване на 
нова техника, сертифициране на гор-
ски територии.

От общата сума 40 млн. лв. бяха 
осигурени от Фонд „Инвестиции в 
горите” само за строителство и ос-
новен ремонт на общо 271 км горски 
пътища, като тази дължина е с 53% 
повече от отчетената през 2015 г. За 
проектиране на нови горски пътища 
са платени 53 хил. лв.

Не липсват и скандали
Под вътрешен и външен натиск, 

когато бившият премиер Бойко Бо-
рисов беше принуден да спре в нача-
лото на 2016 г. доста обществени 
поръчка за над 1,5 млрд. лева, попад-
на и поръчката на Южноцентрално-
то държавно предприятие за изграж-
дане и ремонт на горски пътища, об-
служващи 36 държавни горски и 7 лов-
ни стопанства, за период от 4 годи-
ни. Офертата е за внушителните 95 
млн. лв. без ДДС и логично е привляк-
ла 20 участници, а предложенията им 
бяха отворени на 29 януари 2016 г. До 
избор на изпълнител не се стигна, тъй 
като Борисов спря поръчката, а обя-
вената формална причина е липса на 
средства, обяви тогава пресслужбата 
на Министерския съвет.

Същата поръчка е обявена и през 
2013 г., но с прогнозна стойност 60 
млн. лв. И тогава беше привлечено 
вниманието на големите строителни 
компании, повечето от тях участва-
щи в обединения. След обжалване Ко-
мисията за защита на конкуренцията 
определи търга за незаконосъобразен и 
върна офертите за повторно разглеж-
дане от възложителя. След това дър-
жавното горско предприятие в Смо-
лян прекрати търга с мотива, че ме-
тодиката за оценка е сгрешена. Две го-
дини по-късно поръчката е подновена, 
но прогнозната цената вече беше ско-
чила с 35 млн. лева.

Боряна Семкова
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