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Стопанството на „Агрион“ очаква добра 

реколта  
 

 

Състоянието на зърнено-житните култури към момента е много добро, 

очакванията са за добра реколта. Това обяви управителят на 

стопанството на „Агрион“ Николай Минев. По думите му скоро се очаква 

https://mailchi.mp/5204417c313f/newsletter-agrion-june?e=af4d4d7d7e


да започне жътвата на пшеницата.  

Слънчогледовите растения също се развиват изключително добре, 

особено след падналите тези дни дъждове. 

"Няма болести, няма неприятели, поне на този етап. Ако нямаме 

неблагоприятни атмосферни условия, продукцията няма да е по-ниска 

от миналогодишната", убеден е Минев. 

Дъщерното дружество на „Агрион“, „Агримарт” развива модерно 

земеделие в района на Долна Митрополия, Плевенско, където върху 50 

000 дка се отглеждат предимно царевица, пшеница и слънчоглед. 

Компанията разполага със собствена зърнобаза и с богат машинен 

парк. Заради постиженията на дружеството, през 2020 г., неговият 

управител Николай Минев стана Агробизнесмен на годината. 

Стопанството на „Агрион“ не е изключение. Според Цeнтъpa зa 

иĸoнoмичecĸи изcлeдвaния в ceлcĸoтo cтoпaнcтвo (САРА) през тази 

година се очаква добра реколта от пшеница в цялата страна, сравнима 

с рекордната 2021 година. Очакванията на експертите са да бъдат 

прибрани мeждy 5,9 - 6,2 милиoнa тoнa. 

Според САРА cpeднитe дoбиви ще бъдaт мaлĸo пo-виcoĸи oт тeзи зa 

пocлeднитe 5 гoдини - oĸoлo 5,30 т/xa, или 530 ĸг oт дeĸap. 

Πo oтнoшeниe нa cpeднитe изĸyпни цeни зa пaзapнaтa 2022/23 ce oчaĸвa 

тe дa бъдaт oтчeтливo пo-виcoĸи. Cpeднитe изĸyпни цeни зa цялaтa 

пaзapнa 2022/23 гoдинa пpи пшeницaтa ce изчиcлявaт нa 710 лв/т и 

oĸoлo 620 лв/т зa eчeмиĸa. Πaзapът пpeз тaзи гoдинa дo гoлямa cтeпeн 

щe ce oпpeдeля oт cвeтoвния инфлaциoнeн нaтиcĸ и нaглacитe зa 

зacилeнo тъpceнe cpeщy yвeличaвaщитe ce цeни. 

Зapaди блoĸиpaния изнoc нa зъpнeни и мacлoдaйни ĸyлтypи oт Уĸpaйнa 

цeнитe пpoдължaвaт дa въpвят нaгope. FОВ цeнитe oт Pycия ĸъм ĸpaя 

нa мaй зa xлeбнaтa пшeницa ca 410 дoлapa зa тoн, зa eчeмиĸa - 365 

щ.д./т и зa фypaжнaтa пшeницa - 370 щ.д./тoн. Πpи цapeвицaтa FОВ 

цeнaтa e 355 дoлapa зa eдни тoн. 

Πo дaнни нa aмepиĸaнcĸaтa aгeнция UЅDА, нoвaтa peĸoлтa в cвeтoвeн 

плaн ce oчaĸвa дa бъдe дoбpa пpи пшeницaтa, възлизaщa нa 775 млн.т., 



 

0,6% пoд peĸopдa oт 2021 г. Cpeд гoлeмитe изнocитeлĸи, Уĸpaйнa щe 

бъдe нaй-зaceгнaтa, ĸaтo пpoизвoдcтвoтo мoжe дa пaднe дo 21,5 млн.т. 

и oттaм изнocът дa бъдe 10 млн.т пpи ĸoличecтвa зa 2021/22 г. cтигaщи 

19 млн. тoнa. 

   

 

Огромен интерес към промоцията на 

„Агрион“ за изкупуване на земя 
 

 

Промоцията на „Агрион“ за изкупуване на земя, с бонус 50 лв. над 

договореното за декар, приключи с огромен интерес. Хиляди 

собственици се довериха на най-голямата компания за управление на 

поземлена собственост и предложиха земята си за изкупуване. 

„Изключително сме доволни от оценката на хората, че „Агрион“ е най-

добрият стопанин на тяхната земя. Неслучайно „Агрион“ е компанията, 

на която вярват близо 75 на сто от собствениците на земеделска земя и 

най-големите арендатори. Доверието, което сме изградили през 



 

годините, дава своите плодове“, коментираха от компанията. 

Кампанията на „Агрион“ се проведе през май и юни.  До 15.06.2022 г 

дружeството плащаше по 50 лв. за дка бонус над договорената пазарна 

цена. Това означава, че ако терените са около 20 дка, продавачите ще 

получат по 1000 лв. допълнителна печалба над договорената цена. 

Другото предимство е, че цялата сделка може да стане почти изцяло 

дигитално. 

Целта на промоцията беше да се помогне на собствениците на 

земеделска земя в труден момент.  

Заради огромния интерес, се очаква кампанията да бъде проведена 

отново през есента. 

„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, 

занимаващ се с управление на земеделски земи. За близо 75 на сто от 

собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната 

дружеството е предпочитаният партньор за да сключване на сделка за 

земеделска земя. 

Ако искате да продадете земята си на „Агрион“, можете да го направите 

тук 

   

  

 

 

Агроновини 
 

 

 

За 2021-а: ДФЗ преведе 1 596 699 330 лв. на фермерите под 

форма на директни плащания 
 

https://agrion.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=34305b46f8&e=af4d4d7d7e


  

Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд 

„Земеделие" - Разплащателна агенция за 2021 г., съобщиха от 

правителствената прресслужба.  Ето какви суми са преведени на 

родните фермери по различните схеми и мерки. 

През миналата година са подписани 2499 договора по Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., а изплатените 

средства възлизат на 707 801 658 лева. 

В кампания 2021 по схеми и мерки от директните плащания са приети 

99 549 заявления. Преведените субсидии за тях по линия на 

Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) са 1 596 699 

330 лева. 

През миналата година за селскостопанските пазарни механизми са 

платени 75 732 979 лева, от които 54 371 305 лева са от ЕФГЗ и 21 361 

674 лева - национални средства. 

 



 

https://sinor.bg/64349-pravitelstvoto-odobri-otcheta-na-dfz-za-2021-godina 

   

 

 

Анализи 
 

 

Идва ли дълбока рецесия и какво означава това за 

фермерите? 
 

  

Въпреки че фермерите печелят от покачващите се цени на 

производител, разходите, които също нарастват рязко, изяждат голяма 

част от по-високите приходи. Икономистите се опасяват, че 

повишаването на лихвените проценти ще дойде твърде късно и може да 

предизвика дълбока рецесия. Какво означава всичко това за фермерите 

- на този въпрос отговор дава специализираното германско издание за 

земеделие Agrarheute. 

За банковите депозити повишаващите се лихвени проценти със 

сигурност са добри. За финансирането на строителни проекти, по-

https://agrion.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=13da221e31&e=af4d4d7d7e


 

големи инвестиции и ипотечните кредити - не. 

Лихвите по кредитите за земеделски проекти вървят нагоре. Лошото е, 

че това не е краят. Всяка ново строително начинание от страна на 

фермерите ще струва все по-скъпо. Към това трябва да се добавят 

покачващите се цени на суровините и енергията. 

 

https://agri.bg/novini/idva-li-dlboka-retsesiya-i-kakvo-oznachava-tova-za-fermerite 

 

   

 

 

Очаква се ръст на цените на азотните торове през 

септември 
 

  

Неохим“ АД, който е и един от двата торови производителя на 

територията на страната ни, не е получил държавна помощ заради 

високите цени на природния газ, както бе обещано от правителството. В 

комбинация с обявеното от „Булгаргаз“ ЕАД увеличение в прогнозната 

цена на природния газ за месец август 2022 г., това създава сериозни 

https://agrion.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=3965e69d3f&e=af4d4d7d7e


 

предпоставки за притеснения за мениджмънта на торовия 

производител. В същото време официалният източник за цените на 

природния газ на европейския пазар ICIS обяви на 16 юни прогнозна 

цена Spot Gas Markets Intra-day на TTF за юни от 138,9 евро за MWh. 

Притесненията за „Неохим“ АД се засилват и от намеренията на 

„Булгартрансгаз“ да спре подаването на природен газ заради 

въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора IGB. 

Предвижда се проектът да свърже България с Южния газов коридор и 

да има синергия с други големи енергийни проекти като TAP, TANAP, 

EastMed и LNG терминала в Александруполис. 

Изпълнителният директор на „Неохим“ АД Стефан Димитров обяви, че 

очаква и увеличаване и на цената на превоза във връзка поскъпването 

на горивата и стартирането на жътвата. Той подчерта, че заради 

усложнената международна обстановка редица заводи на Балканите, в 

това число в Румъния, Хърватия и Унгария, са преустановили дейността 

си. В допълнение уточни, че норвежкият производител на торове Yara 

International ASA спря дейността на производствените си мощности в 

Италия по технически причини. Примера й последва и aмepикaнcкият 

пpoизвoдитeл нa тopoвe СF Іnduѕtrіеѕ, който прекрати paбoтaтa в 2 oт 

зaвoдитe cи във Beликoбpитaния. Не на последно място Димитров 

отчете и факта, че е налице проблем с доставките на торове от 

Украйна, заради войната. 

Ситуацията и несигурността на торовия пазар ще се усложни 

допълнително с въвеждането на очакваните рестрикции за износ на 

торове от Турция през септември и на тези за износ от Русия - през 

август, предвижда изпълнителнителният директор на торовия 

производител в Димитровград. 

 

https://www.bgfermer.bg/Article/11842650 
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Агро Пари 
 

 

Падат цените на слънчогледа и слънчогледовото масло в 

ЕС, Русия и Украйна 
 

 

За разлика от зърнените пазари, развитието на което продължава да се 

характеризира с много висок ценови волаталитет, в слънчогледовия 

комплекс се наблюдава бавно плъзгане на котировките в низходяща 

посока. 

Важно е да отбележим  и оптимистичната прогноза за 

производството  на слънчогледово семе в ЕС през 2022/23 г., което е 

важен фактор за прекъсването на възходящата ценова спирала в 

Европа. 

През последните две-три седмици цените на слънчогледа на френския 

пазар се понижиха с 40-50 евро до  EUR930-940/т CRT St Nazaire, а 



 

котировките на суровото слънчогледово масло в Ротердам спаднаха с 

250 евро - до $1810/т за доставка през юли. Според европейските 

експерти за прекъсването на възходящата ценова спирала в Европа и 

преминаването в низходящ тренд в значителна степен повлияха 

оптимистичните прогнози за производството  на слънчогледово семе в 

ЕС през 2022/23 г. 

 

https://sinor.bg/64343-padat-cenite-na-slanchogleda-i-slanchogledovoto-maslo-v--

es-rusiya-i-ukrajna 

 

 

   

 

 

42% от фермерите в Германия не могат да се издържат 

само със земеделие 
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 Все повече фермери са зависими от допълнителни доходи от 

неселскостопански дейности, показва преброяване на Федералната 

статистическа служба в Германия. Статистиката показва, че броят на 

стопанствата, които генерират по-голямата част от оперативните си 

приходи от подобни неземеделски дейности, се увеличават. Това е 

резултатът от земеделското преброяване на 2020 г. на Федералната 

статистическа служба, съобщава Agrarheute. 

Почти половината  от немските фермери- 42% от 263 500 ферми, 

записани в земеделското преброяване, генерират допълнителен доход 

от неземеделски дейности. Статистиците казват още: Това е с 11 

процентни пункта повече, отколкото при последното преброяване преди 

10 години. 

Освен това повече от една пета от тези стопанства, които зависят от 

допълнителен доход – т.е. около 55 300 ферми – получават повече от 

половината от оперативните си приходи от такива неселскостопански 

допълнителни доходи. Преди десет години това беше само 13 процента 

от фермерите на непълно работно време – така че само малка част. 

Това развитие показва ясна тенденция: от една страна, все повече и 

повече фермери са зависими от допълнителни доходи, за да поддържат 

бизнеса си или да постигнат разумно достатъчен доход. От друга 

страна, много фермери също се опитват да се позиционират по-широко 

икономически. По този начин икономическите кризи в селското 

стопанство определено могат да се преживеят по-добре. 

Какво не казва статистиката: Колко от тези ферми, които генерират 

повече от 50 процента от приходите си от неземеделски дейности, вече 

са реални фермери на непълно работно време. Възниква и въпросът: 

скоро ли земеделието ще бъде възможно само като странична линия? 

 

https://agrozona.bg/42-ot-fermerite-v-germaniya-ne-mogat-da-se-izdarzhat-samo-

sas-zemedelie/ 
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Правят здравна каса и за животните 
 

  

Национална здравноосигурителна каса за задължително здравно 

осигуряване на селскостопанските животни да бъде създадена към ДФ 

„Земеделие“, препоръчват от Центъра за оценка на риска по 

хранителната верига (ЦОРХВ) в специална оценка. Според експертите 

Националната здравноосигурителна каса може да функционира на 

принципа на споделената отговорност между държавата и 

собствениците на селскостопанските животни, като 

„взаимоспомагателен фонд“ по смисъла на европейските регламенти и 

да е акредитирана по съответния ред от Агенцията по акредитация. 

Функционирайки към ДФЗ ще може да се осъществява и по-справедливо 

субсидиране и избягване на двойното подпомагане на стопани с болни 

животни. Предвижда се здравната каса за животните да осигурява 

средствата при обезщетяване на стопаните при поява на огнища на 

различни болести, като осигурява 100% покритие на щетите. 

Според препоръките застрахователните плащания трябва да покриват 

не повече от общия размер на разходите за отстраняването на преките 



 

загуби и да не изискват и да не са свързани с определяне на вида или 

количеството на бъдещото производство. Експертите още настояват да 

не се допуска свръх компенсация (двойно обезщетяване) в резултат на 

комбинирането на средствата от Касата с други финансови инструменти 

на национално равнище или на равнището на Съюза или с частни 

застрахователни схеми. 

  

https://agrozona.bg/pravyat-zdravna-asa-za-zhivotnite/ 

 

 

 

 

Любопитно 
 

 

Вертикално земеделие спасява планетата 
 

  

Вертикално земеделие – това е единственото бъдеще пред световното 

население. Популацията расте с големи мащаби, а тенденцията 

показва, че промяна няма да има в следващите няколко десетилетия. 

https://agrion.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=4020aa3fd9&e=af4d4d7d7e


 

Човешката популация ще достигне 11 милиарда до 2100-та година, а 

най-големият проблем пред човечеството в скоро време ще е 

изхранването. 

Факт е, че днес около 80% от земеделската земя вече се използва. 

Колкото повече расте населението, толкова повече храна ще трябва да 

се произвежда. Пространство обаче много скоро няма да има. Част от 

правилното решение е начинът, по който гледаме храната си. 

Вертикалното земеделие – това е новата мода в отглеждането на 

култури, която ще ни помогне в това отношение. 

Новият метод ще направи фермерството по-ефективно и продуктивно 

за единица площ. Един от уникалните примери в това отношение е 

стартъп Urban Crops. Там специалистите използват микс от техники за 

домашно фермерство и хидропоника. Базата им е позиционирана във 

Варегем, източна Белгия. 

Растенията в уникалната лаборатория се отглеждат под пурпурна 

светлина, доставяна от LED лампи. Тя идва от червени и сини лампи. Те 

доказано дават оптимални условия за растеж. Всяко едно растение 

получава своите хранителни елементи чрез хидропонна система. Тя им 

доставя вода, обогатена със специални минерали и хранителни 

вещества. 
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Няма кой да гледа краставици и пипер във 

Великобритания 
 

https://agrion.us1.list-manage.com/track/click?u=085cec453b2dc3807d0fc4d94&id=761eb3c7bf&e=af4d4d7d7e


  

През тази година Великобритания ще прибере под половината от 

обичайните количества краставици и сладък пипер, след като много 

оранжерийни производители предпочетоха да не ги садят заради 

нарастващите разходи за енергия и недостига на работна ръка, обявиха 

от Асоциацията на производителите от долината на река Лий, където се 

отглеждат 75% от посочените зеленчуци в страната, съобщи вестник 

„Файненшъл Таймс”. Лий Стайлс, секретар на базираната в 

Хартфърдшиър организация, уточни, че около половината от 

оранжериите са празни, а причината е в отказа на производителите да 

ги отопляват, за да спестят разходи. 

Стайлс обясни, че вече е прекалено късно да се садят краставици и 

пипер, което означава, че загубените количества няма как да бъдат 

наваксани. Той прогнозира между 50% и 60% спад на реколтата от 

двата зеленчука във Великобритания през тази година. „Цените на 

природния газ все още не се успокояват, а да се опитваш да намериш 

персонал през настоящия период от годината е почти невъзможно, така 

че не си струва да се сади – първо, заради цените на газа, и второ, няма 

гаранции, че ще успееш да наемеш хора”, коментира секретарят на 



 

асоциацията на производителите. 

  

https://sinor.bg/64319-nyama-koj-da-gleda-krastavici-i-piper-vav-velikobritaniya 
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