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"Агрион" грабна Бизнес Оскар 

 

Лидерът в управлението на земеделски активи „Агрион“ взе голямата 

награда в категорията „Пазарна експанзия“ по време на годишните 

награди на сп. Икономика и КРИБ. 

Ценното отличие бе връчено на изпълнителния директор Анатоли 

Георгиев лично от  Илиян Терзиев, председател на Камарата на 

строителите в България. в присъствието на министри, депутати, кметове и 

https://mailchi.mp/3605d877875d/newsletter-agrion-edition-1?e=af4d4d7d7e


 

представители на едрия и средния бизнес. На бляскавата церемония в 

столичната зала „Джон Атанасов“ присъстваха стотици собственици и 

мениджъри на компании. 

Това е поредната награда, която „Агрион“ получава от КРИБ. През 2019 

година компанията бе отличена за растеж от най-голямата 

работодателска организация. 

През 2016 година изпълнителният директор на финансиращото дружество 

„Агрион Финанс", част от „Агрион", Светла Боянова получи награда за 

принос в развитието на сектор „Земеделие“ в конкурса Мистър и Мисис 

Икономика 2016. 

„Това, че получаваме пореден приз за растеж от КРИБ означава висока 

оценка за устойчивия бизнес модел на нашата компания и верния път, 

който следваме неотклонно през годините“, заяви при получаването на 

наградата Анатоли Георгиев. 

  

https://www.agrion.bg/news/ay-agrion-au-grabna-nagrada-na-krib-za-pazarna-

ekspanzija/ 

  

 

Експерти съветват: Продажбата на земя 

през януари е най-изгодна 

https://www.agrion.bg/news/ay-agrion-au-grabna-nagrada-na-krib-za-pazarna-ekspanzija/
https://www.agrion.bg/news/ay-agrion-au-grabna-nagrada-na-krib-za-pazarna-ekspanzija/


 

 

Продажбата на земя през януари гарантира най-добрата сделка за 

собствениците. Това твърдят експерти в недвижимите имоти. Основната 

причина е,  че много от тях решават да извадят на пазара свои терени, за 

да запълнят опразнените си джобове след празниците. 

В същото време обаче основни играчи на пазара на земеделска земя в 

България се въздържат от покупка, заради задълбочаващата се криза в 

следствие на Ковид пандемията. 

Това прави пазара непредсказуем, което от своя страна означава, че 

търсите ли сделка, сега е моментът да намерите купувач за своите имоти. 

Опасенията са, че е възможно цените на земеделските имоти да 

продължат да падат, въпреки започналият процес на ваксиниране. 

Все още не може да се изчислят напълно какви ще са последствията от 

пандемията, а и от все по-проблемното положение с питейната и поливна 

вода в родината. 

Ако сте решили да продавате или просто да разберете цената на земята 

си, можете  да направите това на сайта на лидера в сделките със 

земеделски терени „Агрион“ http://www.agrion.bg/bg/request/sell, без това 

да ви струва нищо. 

  

Вижте повече на https://www.agrion.bg/sell/ 

  

https://www.agrion.bg/sell/


 

 

 

Агроновини 

 

 

БГ овощарите изкореняват ябълки и круши заради внос 

  

Родните овощари започват да изкореняват градините със семкови видове, 

като ябълки и круши, и ги заменят с костилкови дръвчета, съобщи за 

Агрозона Николай Колев от Съюза на Дунавските овощари. Според него 

причина за това основно е натискът, който се получава от вносните 

плодове – ябълки и круши, и липсата на пазар на българската продукция 

заради високата себестойност. „Въпреки замръзванията, които се 

получиха частично на места в началото на годината, като цяло годината 

за костилковите плодове беше добра. Имаше средна реколта, цените бяха 

нормални, нямаше някакви ексцесии на пазара, докато при семковите 

плодове имаше изключително голям добив, цените – изключително ниски, 

на места дори под себестойност. Повечето от нашите производители 

изкореняват тези култури и се насочват към други костилкови – кайсия, 

череша, слива, плодове, които са по-търсени в нашия регион, защото да 

продаваш ябълка под себестойност години наред, е невъзможно“, 



 

категоричен бе Колев. 

„В моята градина не успяхме да оберем всички ябълки, защото пазарът за 

преработка, където традиционно товарим големи камиони с продукция, 

пазарът на конвенционалната ябълка е между 12 и 15 ст за килограм. 

Само цената на събирането на тази суровина до натоварването на 

камиона е повече, да не говорим за отглеждането, за наеми на площи, за 

препарати за растителна защита, за заплати за постоянните хора. Цената 

е под себестойност и е безсмислено да се бере“, обясни още овощарят. 

Според него през следващата година има опасност хората от малките 

градове и населени места, както и в по-бедните региони на страната, да 

се спре пазаруването на плодове и хората да се насочат към собствената 

продукция, с която разполагат. 

  

https://agrozona.bg/bg-ovoshtarite-izkorenyavat-yabalki-i-krushi-zaradi-natiska-

ot-vnos/ 

 

Анализ 

 

Какво символизира магическото число 100 000 за 

фермерите? 

  

На 6 декември 2021 г. в Официалния вестник на ЕС бяха публикувани 

трите регламента от пакета за реформа на ОСП 2023-2027, които ще 

определят правилата за фермерите само след една година. Документът е 

наличен и на български език ТУК. 

Тъй като документът е дълъг над 300 страници, ние ще обърнем 

https://agrozona.bg/bg-ovoshtarite-izkorenyavat-yabalki-i-krushi-zaradi-natiska-ot-vnos/
https://agrozona.bg/bg-ovoshtarite-izkorenyavat-yabalki-i-krushi-zaradi-natiska-ot-vnos/


 

внимание само на магическото число 100 000, което се повтаря на няколко 

пъти и то все по важни поводи. Разбира се, веднъж тази сума се 

споменава във връзка с определяне на твърд таван на директните 

плащания, като се посочва, че: 

Държавите членки могат да определят горна граница за размера на 

основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на 

земеделски стопанин за дадена календарна година. Тези, които решат да 

го направят, намаляват със 100% сумата, надвишаваща 100 000 евро. 

Към момента нашето Министерство на земеделието е разработило цели 9 

варианта за ограничаване на директните плащания, като твърдият таван е 

само един от тях. 

Втори път 100 000 евро се свързват с възможността държавите членки да 

подпомагат млади фермери и нови фермери за стартирането на 

стопански дейности в селските райони. Помощта може да бъде под 

формата на еднократни суми или финансови инструменти, или 

комбинация от двете. Тя се ограничава до максимум 100 000 евро и може 

да бъде диференцирано в съответствие с обективни критерии. 

Как ще бъде у нас обаче, все още се обсъжда в Тематичната работна 

група за Стратегическия план. Това че сумата може да нарасне от 50 000 

евро до максимум 100 000 евро е добра новина за младите, но дали ще се 

случи и у нас, е друг въпрос. 

Трети път емблематичното число 100 000 се обвързва с инструментите за 

сътрудничество. Държавите членки ограничават подпомагането за 

създаване на групи производители, организации на производители или 

междубраншови организации до 10% от годишната предлагана на пазара 

продукция на групата или организацията при максимален размер от 100 

000 евро годишно. Посоченото подпомагане е прогресивно намаляващо 

обаче и се ограничава до първите пет години след признаването. 

 

https://agri.bg/novini/magicheskoto-chislo-100-000 

  

 

Агро Пари 

 

Проект на мярка: 30 000 евро безвъзмездна помощ за 

младите фермери 

https://agri.bg/novini/magicheskoto-chislo-100-000


 

 

30 000 евро да получат младите земеделски стопани в новата Обща 

селскостопанска политика (ОСП). Поне такава е идеята на земеделското 

министерство, представена в проект на интервенцията, носеща името 

“Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в 

селското стопанство”. Мярката бе обсъдена по време на Тематичната 

работна група (ТРГ) за Стратегическия план. 

Безспорно е, че проблемите, свързани с преодоляването на отлива на 

младите хора от земеделския сектор през следващото десетилетие, а и в 

по-дългосрочен план, ще останат на дневен ред както у нас, така и в 

Европа. А потребността от насърчаване на предаването на земеделската 

дейност между поколенията става все по-важно. Все пак това е най-

сигурният ресурсен източник за съхранение на фермерството, за 

устойчива земеделска заетост и развитие на собствен аграрен бизнес. 

Заради всичко това в новия програмен период на ОСП, в който особен 

приоритет ще се дава на младите фермери, ще продължи да се прилага 

мярката за млади земеделски стопани, само че с малко по-различни 

критерии. 

Земеделските стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на 

следните условия: 

- да са на възраст от 18 до 40 навършени години към датата на подаване 

на искането за подпомагане; 

- да са еднолични собственици на земеделското стопанство; 

- да имат съответните професионални умения и познания за извършване 



 

на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности; 

- да са физически лице или еднолични търговци (ЕТ) или Еднолично 

дружество с ограничена отговорност (ЕООД); 

- да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане 

на земеделските производители; 

- икономическият размер на земеделското стопанство в границите от над 

8 000 и 20 000 евро  стандартен производствен обем (СПО), включително; 

- да имат разработен бизнес план 

  

https://agri.bg/novini/proekt-na-myarka-30-000-evro-bezvzmezdna-pomoshch-

za-mladite-fermeri 

  

 

 

Търсят най-добрият домат у нас и в Европа 

  

https://agri.bg/novini/proekt-na-myarka-30-000-evro-bezvzmezdna-pomoshch-za-mladite-fermeri
https://agri.bg/novini/proekt-na-myarka-30-000-evro-bezvzmezdna-pomoshch-za-mladite-fermeri


 

Европейският проект HARNESSTOM, ръководен от испанския учен проф. 

Антонио Гранел обединява различни европейски научни центрове и стига 

и до Бългалия.  Целта на проекта е да се подобрят сортовете домати като 

специален акцент се поставя върху сензорните и гастрономическите 

качества, съобщават от Селскостопанската академия (ССА). Основното 

предизвикателство е да се подобри трансфера на знание и материали от 

научните центрове към производителите и консуматорите. В тази връзка 

през следващите няколко години ще се организират различни дейности по 

т.нар. „градска наука“ и „партньорска селекция“, където семена и разсад 

от подбрани сортове домати ще се разпространяват към фермери, 

кулинари и граждани. 

Дейностите започват с онлайн анкета, която има за цел да разбере 

предпочитанията на консуматори, фермери и кулинари по отношение на 

характеристиките, които „идеалния“ домат трябва да притежава. Анкетата 

ще позволи да се проектира идеалния домат за широка, обща употреба, 

но също така ще проучи и някои частни случаи. Анкетата е преведена на 

осем езика и чрез мрежата от партньори в проекта се разпространява в 

различни региони на света – от Средиземноморието до Югоизточна Азия. 

Проучването ще бъде активно до края на януари 2022 г. и ще послужи за 

идентифициране на важните за различни домати характеристики, като 

интегрира нуждите на различни групи – от фермери до потребители; ще 

се идентифицират и особеностите, свързани с различни региони и 

култури. Резултатите ще позволят на екипа от учени да разберат по-

задълбочено какво се харесва в един домат и да се насочи селекцията на 

сортовете в тази насока. 

  

https://agrozona.bg/tarsyat-idealniya-domat-po-sveta-i-v-balgariya/ 

 

Първи прогнози за реколтата догодина идват от Европа 

https://agrozona.bg/tarsyat-idealniya-domat-po-sveta-i-v-balgariya/


  

 

Европейската асоциация за търговия със зърнени култури (Coceral) очаква 

обща реколта от зърнени култури в ЕС-27 и Обединеното кралство от 

304,5 милиона тона в първата си прогноза за реколтата за 2022 г. 

Това ще бъде малко под 307,6 милиона тона, събрани през 2021 г. 

Производството на пшеница (с изключение на твърдата пшеница) се 

очаква да намалее от 143,2 милиона тона на 139,8 милиона тона, главно 

поради връщане към средния добив на Балканите след рекордно високите 

добиви достигнати през 2021 г. Предвижда се реколтата във Франция да 

намалее с почти 1 милион тона на годишна база, докато реколтата в 

Германия ще бъде по-висока с повече от половин милион тона. 

Прогнозното производство на ечемик в ЕС-27 и Обединеното кралство 

през 2022 г. ще бъде 59,0 милиона тона, малко под 59,4 милиона тона 

тази година. 

Реколта от царевица в ЕС-27 и Обединеното кралство през 2022 г. се 

очаква да бъде почти непроменена на годишна база и ще достигне 66,4 

милиона тона (през 2021 г. – 66,3 милиона тона), при много по-високи 

добиви в Унгария, но малко по-ниски в Полша, Германия, Франция и 

Румъния. 

https://agrozona.bg/vazhno-parva-prognoza-za-rekoltata-ot-zarneni-kulturi-i-

rapitsa-prez-2022-g/ 

https://agrozona.bg/vazhno-parva-prognoza-za-rekoltata-ot-zarneni-kulturi-i-rapitsa-prez-2022-g/
https://agrozona.bg/vazhno-parva-prognoza-za-rekoltata-ot-zarneni-kulturi-i-rapitsa-prez-2022-g/


 

 

 

Любопитно 

 

Топ 5 на най-богатите агробизнесмени 

  

Авторитетното издание за бизнес и финанси Forbes обяви актуалното 

състояние на най-богатите агробизнесмени в света. Сред имената им 

откриваме много американци, китайци, премиер, принц и руснак, 

информира Socportal.info.  

  

Топ 5 на милиардерите в земеделския сектор: 

  

1. Лю Йоншин, Китайска народна република 

6,6 млрд. долара 

  

Неотдавна Йоншин се отдели от брат си, който в момента е №2 в 



 

класацията. Той основа компанията East Hope Group и успешно се 

занимава с производството на фуражи за животни - от пуйки до свине. 

  

2. Лю Юнхао, Китайска народна република 

4,6 млрд. долара 

  

Юнхао е собственик на компанията New Hope Group, която се занимава с 

производство на свинско месо. 

  

3. Стюарт и Линда Резник, САЩ 

4 млрд. долара  

  

Семейство Резник притежават компанията The Wonderful Company, която 

произвежда за пазара бадеми, портокали, грейпфрути и др. 

  

4. Принц Султан бин Мохаммед бин Сауд Ал Кабир, Кралство 

Саудитска Арабия 

3,8 млрд. долара 

  

Принцът притежава компанията Almarai, която е най-големият 

производител на мляко в Близкия Изток. Има и конезавод. 

  

5. Хари Стайн, САЩ 

3,5 млрд. долара 

  

Изгражда империята си Stine Seeds от малката ферма на своя баща. 

https://agri.bg/novini/top-10-na-nay-bogatite-agrobiznesmeni 

https://agri.bg/novini/top-10-na-nay-bogatite-agrobiznesmeni


  

 

 


