
  

 

 

 

 

Започна наддаването за плодородна земя от "Агрион" 



 

Наддаването за плодородна земя под наем и аренда от „Агрион“ започва от 29 март. 

Компанията, лидер в управлението на земеделските земи, ще отдава терените на 

фермери и арендатори чрез тайни търгове и за първи път с опция за изцяло дигитален 

път. 

Крайният срок за подаване на заявки участие в търговете с тайно наддаване за имоти 

под наем и аренда за стопанската 2022/2023 година е 23:59 часа на 15 април. 

Дружеството непрекъснато се стреми да въвежда иновативни и справедливи методи за 

определяне на рентните нива, а сега, в условията на извънредно положение, и 

безопасна и адекватна алтернатива за наем на земя: изцяло дигитална процедура на 

целия процес– от пълната информация за пакетите земя, която се отдава, през 

подаването на офертата и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на 

земеделския лидер, https://www.agrion.bg/services/rental/ всеки може да разгледа 

предложенията, систематизирани по области, населени места и землища. 

За допълнително улеснение, на сайта са публикувани всички документи, необходими за 

участие в търговете за наемане на имотите. Всеки кандидат може да ги свали, да ги 

попълни и да ги изпрати до официалния адрес на компанията по пощата или по куриер. 

https://www.agrion.bg/services/rental/


 

„Агрион“ беше първата компания на пазара, която въведе аукционите като най-

справедлив инструмент за определяне на рентните нива. Преди това практиката беше 

крупните собственици пряко да договарят наемите с арендаторите от конкретно 

землище. 

„Опцията за дигитално наемане на земя е част от дългосрочната стратегия за иновации 

на „Агрион“. За още по-голямо улеснение на фермерите, предлагаме възможност за 

изцяло дигитален процес по кампанията за отдаване на земя под аренда и наем. С всяка 

изминала година клиентите ни се увеличават, тъй като сами се убеждават, че 

определянето на рентните нива в „Агрион“ е най-честно и прозрачно. Интересът е 

огромен и сме доволни, че все повече земеделски производители избират „Агрион“ за 

партньор и наемат нашите земи“, споделят от дружеството. 

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да осигури честни и 

прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител 

се избира онзи, който е предложил най-добрите условия за наемане на земи от 

„Агрион“. Този принцип дава възможност на земеделците сами да предложат цена, на 

която да вземат желаната от тях земя под наем или аренда. 

Наемането на плодородна земя е особено подходящо за млади фермери, които не 

разполагат с нужните средства, за да купят своя собствена или пък имат нужда от 

първоначално финансиране, за да развият своите стопанства. 

Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на 

адрес http://agrion.bg/bg/services/rental и на националния телефон 08001166. 

„Търговете с тайно наддаване за наемане на земеделски имоти позволяват на всеки, 

който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в 

земеделието. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат 

финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от 

„Агрион“. 

Условията на търговете дават възможност на всички участници на пазара да получат 

равен шанс за обработване качествена земя и да бъдат по-конкурентноспособни. Това е 

особено вярно за малките и средни наематели, за да преодолеят капсулирането между 

дългогодишните арендатори в съответния регион. 

Практиката показва, че оферти подават основно фермери и арендатори, които имат 

сериозни намерения за увеличаване и окрупняване на имотите, които обработват. В 

същото време се увеличават и запитванията от по-малки стопанства, които искат да 

влязат в нови землища. 

  

  

 

"Агрион" с атрактивни кредитни пакети за земеделци 

http://agrion.bg/bg/services/rental


 

Засилено търсене на кредити от земеделци през последния месец регистрират 

компании на пазара. Една от причините са очакванията и през 2022 г. да продължат 

скоковете в цените на основни суровини – торове, семена, газ и електричество. Всичко 

това оскъпява продукцията на селските стопани, спира разширяването на техните 

стопанства и свива пазара на родните земеделски стоки. Затова земеделците масово 

търсят  изгодни заеми, с които да обезпечат бизнеса си. Голяма част от тях се насочват 

към алтернативни кредитиращи дружества, тъй като процедурата за кандидатстване е 

максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени. 

Най-търсеният партньор в тази сфера през последните близо 6 години е „Агрион 

финанс“. Компанията, която е дъщерно дружество на лидера в поземлените отношения 

„Агрион“, всяка година изготвя нови, все по-изгодни предложения за фермерите. 

Така финансовото дружество се надява да им помогне да преодолеят по-лесно 

негативният ефект от пандемията и последващата икономическа криза. 

Най-популярният продукт на дружеството – лизингът на земя вече се отпуска по-бързо и 

при по-изгодни условия, което прави компанията предпочитан партньор пред други 

кредитни институции. 



 

  

Прочетете повече на https://www.agrion.bg/news/izgoden-lizing-ot-ay-agrion-au-pomaga-

na-zemedelcite-v-krizata/ 

  

 

 

 

Агроновини 

 

 

Вижте Стратегическия план за земеделие 

 

 

https://www.agrion.bg/news/izgoden-lizing-ot-ay-agrion-au-pomaga-na-zemedelcite-v-krizata/
https://www.agrion.bg/news/izgoden-lizing-ot-ay-agrion-au-pomaga-na-zemedelcite-v-krizata/


 

Две години и 20 заседания на Тематичната работна група по-късно, България предаде 

Стратегическия си план за земеделие на Европейската комисия на 25 февруари, след като 

проекта му беше одобрен от Министерския съвет. 

Четири дни по-късно, на 1 март, въпросният документ бе качен за обществено обсъждане 

в Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на 

европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на 

Министерство на земеделието. 

Не е ясно обаче доколко всички предложения и коментари, които постъпят до 31 март, 

ще бъдат взети предвид, след като сега думата имат експертите в Брюксел. От нашето 

Министерство на земеделието постоянно повтарят, че Стратегическият план е жив 

организъм и може да се променя във времето. Но отговор от рода на: „ЕК вече така го 

одобри“, може и да е достатъчно оправдание. 

Участници в Тематичната работна група по изготвянето на правилата за фермерите от 

2023 г. вече коментираха, че документът, внесен в ЕК, не им е бил представен в цялостен 

вид. 

„Това показва отношението на настоящото политическо ръководство към нас (косвено и 

към хората в земеделието и живеещите в селските райони) и към работата, усилията и 

времето, което отделихме в последните две години – 20 заседания!“, коментира в 

социалните мрежи експертът Светлана Боянова. 

Важна подробност е, че Тематичната работна група беше само с консултативен характер, 

затова и липсваше процедура за вземане на решения. Затова и отговорността за 

Стратегическия план би трябвало да се търси само от Министерството на земеделието. 

  

Вижте целия документ тук 

  

Новината прегледайте на https://cap4us.agri.bg/novini/vizhte-strategicheskiya-plan-za-

zemedelie-v-plniya-mu-blyask 

 

Анализи 

 

Πoĸaчвaщитe ce цeни нa тopoвeтe в cвeтoвeн мaшaб щe yвeличaт cмeтĸaтa ни зa xpaнa 

https://agri.bg/files/documents/2022/03/02/sp-za-rzsr-2023-2027.pdf
https://cap4us.agri.bg/novini/vizhte-strategicheskiya-plan-za-zemedelie-v-plniya-mu-blyask
https://cap4us.agri.bg/novini/vizhte-strategicheskiya-plan-za-zemedelie-v-plniya-mu-blyask


 

 

 

Πpoблeмитe във вepигитe нa дocтaвĸи, дoшли нapeд c пaндeмиятa, ĸaĸтo и виcoĸaтa цeнa 

нa пpиpoдния гaз ca cpeд фaĸтopитe, ĸoитo пpeдизвиĸвaт пoĸaчвaнe нa цeнитe нa 

тopoвeтe. Aĸo пpибaвим и cмyщeниятa oт вoйнaтa в Уĸpaйнa, тo cмeтĸaтa зa 

xpaнитeлнитeлнитe пpoдyĸти знaчитeлнo щe нapacнe. 

 Pycия e cpeд ocнoвнитe изнocитeли нa peдицa видoвe тopoвe. "Hитo eдин дpyг изнocитeл 

нe мoжe дa пpeдлoжи тaĸoвa paзнooбpaзиe oт тopoвe, ĸoитo мoгaт дa ce изнacят. И тe 

изнacят нa вcичĸи ĸoнтинeнти", ĸaзвaт eĸcпepти, цитиpaни oт Вlооmbеrg. 

He мoжeм дa пoдцeнявaмe вaжнocттa на тopoвeтe. Cлeд пoявaтa нa cинтeтичнитe 

aмoнячни тopoвe пpeди oĸoлo вeĸ, тe зaпoчвaт мacoвo дa ce изпoлзвaт зa пpoизвoдcтвoтo 

нa xpaни. Дo гoлямa cтeпeн зapaди oгpoмния pъcт нa дoбивитe, нaceлeниeтo нa плaнeтaтa 

нapacтвa знaчитeлнo. 

Aĸo глoбaлнaтa тъpгoвия c тopoвe бъдe нapyшeнa, тoвa щe дoнece пo-виcoĸи paзxoди зa 

зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли пo цeлия cвят, ĸaĸтo и пo-виcoĸa инфлaция пpи xpaнитe в 

мoмeнт, в ĸoйтo тe вeчe дocтигaт peĸopднo виcoĸи нивa. Цeнитe нa мacoвo изпoлзвaнитe 

aзoтни тopoвe ce пoвишиxa c 29% нa гoдишнa бaзa, cлeд ĸaтo Pycия нaxлy в Уĸpaйнa. 

  

Прочете пълният анализ на https://money.bg/macro/pokachvashtite-se-tseni-na-torovete-v-

svetoven-mashab-shte-uvelichat-smetkata-ni-za-hrana.html 

  

 

За колко време ще свърши олиото в ЕС при продължаваща война в Украйна? 

https://money.bg/macro/pokachvashtite-se-tseni-na-torovete-v-svetoven-mashab-shte-uvelichat-smetkata-ni-za-hrana.html
https://money.bg/macro/pokachvashtite-se-tseni-na-torovete-v-svetoven-mashab-shte-uvelichat-smetkata-ni-za-hrana.html


 

 

 

Слънчогледовото олио в европейските магазини може да свърши още през следващия 

месец, се посочва в изявление на Европейската асоциация на производителите на 

растителни масла (FEDIOL) публикувано на 4 март 2022. 

Нахлуването на руските войски затвори украинските пристанища, блокирайки износа на 

олио. Обикновено ЕС купува от Украйна около 200 хил. тона олио месечно, което 

представлява между 35% и 45% от нуждите на общността, а на отделни места запасите ще 

стигнат едва за 4-6 седмици. От асоциацията отбелязват, че такива големи количества е 

невъзможно да бъдат доставени от другаде в кратък срок. 

Оттам очакват след това да се стигне до недостиг на бутилирано слънчогледово олио 

предвид липсата на алтернативни доставчици. „Членовете на FEDIOL вече реагират и 

правят всичко възможно, за да смекчат тези неблагоприятни последици за сектора на 

храните. Те вече пренасочват ограничени количества слънчогледово олио, 

предназначено за производството на биодизел, отново към продоволствения пазар”, 

пише в съобщението на браншовата организация. 

https://sinor.bg/63561-makedoniya-zabrani-iznosa-na-olio-do-31-maj 

 

  

 

Агро Пари 

https://sinor.bg/63561-makedoniya-zabrani-iznosa-na-olio-do-31-maj


 

Ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са определени 

 

 

Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и 

зеленчуци бяха определени със заповеди на министъра на земеделието. Плащането е 

формирано като съотношение между бюджета и допустимите площи по съответната 

схема за подпомагане. По Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна 

група) ставката за първите 30 ха е 1 809.96 лв./ха, а за площите над 30 ха – 1 206.64 

лв./ха. В рамките на Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно 

грозде) за първите 30 ха ще се получава по 928.47 лв./ха и по 618.98 лв./ха за над 30 ха. 

Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и 

патладжан) ще осигури финансова подкрепа от 2 180.73 лв./ха до 30-я хектар на 

стопанствата и 1 453.82 лв./ха за над 30 ха. Ставките за Схемата за обвързано 

подпомагане за зеленчуци (пипер) са в размер на 2 366.82 лв./ха за първите 30 ха и 1 

577.88 лв./ха за над 30 ха. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, 

лук и чесън) земеделските стопани ще получат 1 680.12 лв./ха за площите до 30 ха и 1 

120.08 лв./ха за площите, надхвърлящи 30 ха. Допустимите площи по Схемата за 

обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) ще гарантират 

плащане от 899.64 лв./ха за първите 30 ха и 599.76 лв./ха за над 30 ха. Субсидията по 

Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци е 13 050.46 лв. 

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/Stavki-

obvarzano_podpomagane_opredeleni_plodove_zelenchuci_kampania_2021/ 

  

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/Stavki-obvarzano_podpomagane_opredeleni_plodove_zelenchuci_kampania_2021/
https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/Stavki-obvarzano_podpomagane_opredeleni_plodove_zelenchuci_kampania_2021/


 

 

Държавен фонд „Земеделие“ с нов изпълнителен директор 

 

 

 

  

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ избра ново ръководство на 

Разплащателната агенция. За изпълнителен директор на ДФЗ - РА е избран Николай 

Каварджиклиев. Той сменя досегашният директор на Фонда Борис Михайлов. 

Николай Каварджиклиев е финансист и банкер. От ноември 2005 г. до 2021 г. Николай 

Каварджиклиев заема различни позиции в застрахователни компании, като от януари 

2010 г. до декември 2020 г. заема ръководни постове. 

През годините Николай Каварджиклиев е работил в редица банки в страната, където 

също е заемал ръководни позиции. 

 

Помощ от 3,5 млн. лв. при застраховане на продукция 



 

 

 

Земеделските стопани ще получат 3 500 000 лв. за 2022 г. по схемата за подпомагане 

„Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на 

селскостопанска продукция“. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд 

„Земеделие“ (ДФЗ). 

През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана, като 

в обхвата ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица, и 

маслодайни: слънчоглед и рапица. 

Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за 

застрахователни премии. 

За плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн подпомагането е не повече от 

195 лв./ха. За зърнени и маслодайни култури се дават до 21 лв./ха. 

Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатите. 

  

https://agri.bg/novini/35-mln-lv-za-sfinansirane-na-zastrakhovki-na-selskostopanska-

produktsiya 

 

 

 

Любопитно 

https://agri.bg/novini/35-mln-lv-za-sfinansirane-na-zastrakhovki-na-selskostopanska-produktsiya
https://agri.bg/novini/35-mln-lv-za-sfinansirane-na-zastrakhovki-na-selskostopanska-produktsiya


 

 

Бил Гейтс вече е най-големият собственик на земеделска земя в САЩ 

 

 

 

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс e най-големият индивидуален собственик на 

земеделска земя в САЩ с притежавани 242 000 акра (979 340 декара). 

Гейтс, който е четвъртият най-богат човек в света с лично състояние, оценявано на близо 

121 млрд. долара, и неговата съпруга Мелинда притежават внушителен портфейл от 

земеделска земя, която се простира в 18 щата, според The Land Report. 

Най-големите площи, които семейство Гейтс притежава, са в Луизиана (279 520 декара), 

Арканзас (193 950 декара) и Небраска (83 300 декара). 

https://profit.bg/klasatsii/bil-geyts-veche-e-nay-golemiyat-sobstvenik-na-zemedelska-zemya-v-

sasht/ 

  

 

 

Гъбите като строителен материал на бъдещето 

https://profit.bg/klasatsii/bil-geyts-veche-e-nay-golemiyat-sobstvenik-na-zemedelska-zemya-v-sasht/
https://profit.bg/klasatsii/bil-geyts-veche-e-nay-golemiyat-sobstvenik-na-zemedelska-zemya-v-sasht/


 

 

Икономическото бъдеще на Европа е в кръговата икономика. Това се дефинира от 

политиките на ЕС и от Зелената сделка. Но докато големият фокус е върху намаляването 

на въглеродните отпечатъци в промишлеността, енергетиката и транспорта с инициативи 

от типа Fit For 55, не по-малко важни са и еко решенията в други аспекти от икономиката - 

например алтернативни и биоразградими материали за производството, които да 

заменят пластмасовите опаковки. 

  

Биоразградимите материали са нужни, за да може да се справим с екологичната 

катастрофа, пред която сме изправени. В момента в океаните има над 5.2 трлн. макро- и 

микрочастици от пластмаса и близо 46 хил. парчета пластмаса на кв. км. Всеки ден около 

8 млн пластични частици се отправят с различните течения към една концентрирана 

точка, известна и като "боклучения остров" (The Great Pacific Garbage Patch). Той е 1.6 

млн. кв. км. - три пъти по-голям от Франция. 

Потенциален източник на решение на проблема е третото биологично кралство. Мицелът 

на пръв поглед прилича на корените на растенията, но е маса от разклоняващи се хифи, 

свързани под земята в екосистема, а гъбите се явяват техен плод. Тези организми могат 

да се разраснат до огромни размери - най-големият известен се простира на 3.5 кв. км - в 

Malheur National Forest в Орегон. 

С мицел вече се правят новаторски продукти - той е много ефективен пречиствател, има 

приложение в строителството на къщи, алтернатива е на неразградимите опаковки, а 

български принос е мицелът като заместител на стиропора. Новаторски местни компании 

също експериментират с мицел в разработките си. 

  



 

https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/03/08/4319936_alternativni_materia

li_na_budeshteto_guben_micel/ 

  

 

 

 

 

https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/03/08/4319936_alternativni_materiali_na_budeshteto_guben_micel/
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/03/08/4319936_alternativni_materiali_na_budeshteto_guben_micel/

