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Започват търговете за отдаване на
земеделска земя

С идването на пролетта настъпва най-важният период за земеделието – отдаването

на земи под наем и аренда. 

Този процес дава възможност на фермерите, които не притежават земя, да наемат

терени от арендодателите, които притежават такива. 

Като един от лидерите на пазара на земеделска земя, всяка година „Агрион“ дава

възможност на хиляди фермери да обработват терени от голямото портфолио, което

компанията притежава. 

През тази година наддаването за плодородна земя под наем и аренда от „Агрион“

започва от 29 март. Компанията ще отдава терените на фермери и арендатори чрез

тайни търгове и изцяло по дигитален път. Това е най-честната и справедлива

процедура, която гарантира прозрачност и най-изгодна цена както за фермерите,

така и за „Агрион“, като собственик на земята. 

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. Пълните условия за отдаването на земи може да се открият на адрес

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

„Агрион Финанс“ навърши 5 години

През март специализираното финансово дружество на „Агрион“ – „Агрион Финанс“,

навърши 5 години. За тези 60 месеца компанията успя да се наложи като лидер на

пазара на небанковото финансиране за селското стопанство. 

Стотици земеделци получиха подкрепа за плановете си, а бройката им расте с всяка

година. 

През изминалите години дружеството изгради мрежа от консултанти, които са не

само партньори на българските фермери, но и активни помощници със съвети,

помощ и ценни контакти за развиване на целия бизнес на клиента. 

Благодарение на усилията на екипа „Агрион Финанс“ се превърна в най-

разпознаваемата марка сред българските фермери. Формулата, на която

дружеството заложи още в началото, беше изгодни и достъпни кредитни продукти, с

персонално отношение към клиента. Това очевидно пасна като ръкавица на

земеделския бизнес и той от клиент се превърна в съмишленик на компанията. 

Благодарности и честито на екипа, който направи възможен този успех! Вижте

услугите, които предлага Агрион Финанс на този линк.

Агроновини
Кампанията за директните плащания тръгна онлайн

Кампания 2021 по основните схеми на директните плащания тръгна онлайн,

съобщиха от ДФ „Земеделие” (ДФЗ). 

Земеделските стопани вече могат да очертават площите си в Системата за

електронни услуги (СЕУ), съгласно Заповед на изпълнителния директор на Фонда. 

"Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК

електронна информация за обработваемите площи и схемите за подпомагане, които

заявява за тазгодишната кампания. Информацията включва и пространствени данни

за използваните от земеделците площи. Тя постъпва и се зарежда в ИСАК заедно

със схемите и мерките, по които стопанинът кандидатства. След това кандидатът

следва да посети лично общинската служба „Земеделие“, където трябва да провери

дали данните му са коректно нанесени и да приключи заявлението си", обясняват от

ведомството. 

Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни са

публикувани на интернет страницата на ДФЗ - раздел „Директни плащания 2014-

2020“, секция „Кампания 2021“. 

В СЕУ е възможна регистрацията на данни по заявленията за подпомагане.

Системата е достъпна за регистрирани потребители, като самата регистрация става

с подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ на seu.dfz.bg/. 

С цел улеснение на земеделските стопани в секция „Обратна връзка и помощ“ на

СЕУ са публикувани видео ръководства за работа със системата. Научете повече

тук. 

Одобриха близо 887 млн. евро по ПРСР за преходния период
Първите приеми на проектни предложения по основните инвестиционни мерки

предстоят още тази пролет

Близо 887 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2021

и 2022 г. вече са одобрени от правителството. Бюджетът по програмата за преходния

период беше гласуван на заседание на Министерския съвет. 

В общата рамка попадат средствата за земеделските производители,

преработвателите, младите и малки стопанства, както и финансирането за

общините. Първите приеми на проектни предложения по основните инвестиционни

мерки предстоят още тази пролет, по твърдения на представители на земеделското

министерство. Разберете повече тук.

Румъния за пръв път ще внесе слънчоглед от Аржентина
Слабата реколта и стремителното поскъпване в региона правят изгодни дори

далечните доставки

Румъния, която е сред най-големите производители на слънчоглед в Европа,

предприема внос на маслодайната култура от Аржентина, тъй като собствената ѝ

реколта пострада от сушата през миналото лято, съобщи електонното издание

AgriCensus. На 14 март кораб на бразилската компания Amaggi с 35 хил. тона

слънчоглед на борда ще замине от аржентинското пристанище Некочеа за Румъния. 

По данни на аржентинските регистри за дейностите по износа в северната ни

съседка предстои доставката на още 60 хил. тона от произведения в

южноамериканската държава слънчоглед. Слънчогледът с доставка в пристанището

Констанца (както и за Варна и Бургас) през април се предлага за 728 долара за тон

FOB, докато по същото време на миналата година цената бе 400 долара за тон.

Същевременно произведеният в Аржентина слънчоглед с незабавна доставка се

предлага за около 660 долара за тон FOB. Научете повече тук.

Декларирате приходи от продажби по интернет до 30 юни, ако
търгувате с фермерски стоки

Ако отглеждате земеделска продукция в личния си двор и продавате произведените

от вас преработени продукти в интернет, вие сте длъжни до 30 юни тази година да

декларирате доходите си в Националната агенция по приходите. Това съобщиха от

ведомството по повод многобройните въпроси, отправени във връзка с продажбата

на лични вещи в интернет. 

При продажба на вещи за лично ползване или пък на такива, които не са купени с

цел да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да

декларират получените суми. Но когато става дума за редовни продажби на стоки,

които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба,

тогава гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната

данъчна декларация за съответната година. Разберете повече тук.

Агро Пари
От 15 март ДФЗ приема заявления за съфинансиране на

застраховки на селскостопанска продукция

От 15 март 2021 г. земеделските стопани могат да кандидатстват в териториалните

структури на ДФ „Земеделие“ по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране

на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

Приемът ще продължи до 30 юли. 

Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на

ДФЗ е 31 август. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след

предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ Земеделие“, а средствата

ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда.

Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева. 

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години,

зърнените и маслодайни култури за първи път влизат в обхвата на схемата. От

настоящата година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани,

отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. 

  

  Бенефициери по схемата могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи: 

- овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години;  

- зеленчукови култури отглеждани в оранжерии над 0.1 ха; 

 - зеленчукови култури над 0.3 ха; 

 - етерично-маслени култури над 0.5 ха; 

 - тютюн над 0.1 ха. - зърнени култури над 3 ха; 

 - маслодайни култури над 3 ха; 

  

Научете повече тук. 

Ексклузивни имоти за вас от „Агрион“
„Агрион“ продава морски имот с висок инвестиционен потенциал, на 600 м. от

морския бряг, до ваканционен комплекс Русалка и национален археологически

резерват Яйлата, близо до Камен Бряг.   

Теренът е подходящ за изграждане на вилно селище, затворен комплекс, 

СПА хотел, увеселителен парк и др. 

Площта на парцела е 14.492 дка. 

Разгледайте имота тук. 

„Агрион“ търси купувач за имот с изключително висок инвестиционен потенциал,

намиращ се до Околовръстен път София. Уникалният имот е в близост до Перловска

река и е подходящ за изграждане на вилно селище, затворен комплекс, складова

база, производствен цех, сервиз, оранжерия/разсадник, увеселителен парк,

логистична база. Площта му е 5,499 дка. 

Научете повече за имота тук. 

Първите договори по пчеларската програма вече са готови

Държавен фонд „Земеделие“ започна подписването на договори по Националната

програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. 1 952 кандидата са одобрени за

подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ от 8 052 644 лв. С

увеличението на бюджета по програмата за тази година всички допустими кандидати

ще получат финансиране. 

Пчеларите ще бъдат поканени за подписване на договорите в областните дирекции

на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие. С договорите си те ще получат и

специално подготвена информационна брошура. Очаква се до края на месец март

всички договори да са подписани.  

Разберете повече тук. 

Отваря се схемата за борба с теления червей

От 9 март започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране

разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална

програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени

червеи (Elateridae)“. 

От ДФЗ припомнят, че крайният срок е 14 май. До 31 май пък стопаните трябва да

представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на

картофените насаждения. Финансовият ресурс по помощта е 1,8 млн. лв., които ще

бъдат изплатени до 22 юни. Помощта покрива до 100 % от разходите по закупуване

на продукти за растителна защита. Субсидията обаче е не повече от 850 лв./ха с

включен ДДС. Научете повече тук. 

Анализ
ОСП - докъде сме?

Преговорите за Общата селскостопанска политика (ОСП) стартираха още през 2018

г. От този момент нататък те вървяха в две посоки - в рамките на Съвета и в рамките

на Европейския парламент, където депутатите формира своята позиция. Този процес

беше изключително сложен, тъй като от 2009 г. ЕП е съзаконодател, което допълните

утежнява приемането на различни решения. 

Докъде обаче стигнахме и какво се постигна на европейско ниво? По темата говори

ръководителят на Координационното звено по ОСП към земеделското министерство

Мария Христова, която взе участие в семинар на Националната асоциация на

зърнопроизводителите (НАЗ) - “Земеделие 2021”. “От октомври 2020 досега протичат

т.нар триалози. Ние не сме удовлетворени от темпа, с който те вървят. По тази тема,

визията, която скоро беше споделена от министерството на земеделието на

Португалия е, че преговорите ще приключат през през месец май”, обясни Мария

Христова. 

Има ли нещо решено до момента? Разберете повече тук. 

Любопитно
Най-важните земеделски култури в света

Различните народи по света имат различна кухня, но някои от основните съставки са

едни и същи. Всички ядат ориз, жито, царевица и картофи. Вижте кои са най-

гледаните земеделски култури, според Business Insider.

10. Плантейн (вид банан) 
Въпреки че са от един вид с банана, плантейните са по-различни на вкус и на

съдържание. Те имат по-малко захар и не могат да се ядат сурови. Продукцията
пада от 1970 година насам, заради лоша почва, вредители и суша. 

9. Сладки тропически картофи
Отглеждат се най-вече в Западна и Централна Африка. Нигерия е най-големият
производител. Това е първата реколта, която се събира в Африка за годината и

се отбелязва с няколко фестивала на континента. 

8. Сорго 
Това в петият най-важен зърнен продукт в света. Издържа на суша и горещина и

за това е от основно значение в райони с такъв климат. Консумацията и
търсенето обаче намаляват. 

7. Сладки картофи 
Най-масово се отглеждат в Китай. Богати са на витамин А, С, както и на желязо
и калций. Отглеждат се лесно - имат малко вредители и пестициди обикновено

не се налагат. 

6. Соя 
Използва се както за храна на хората (богата на аминокиселини, протеин и

мазнини), така и като естествен тор за почва. 

5. Тапиока 
Тропическото растение е от голямо значение за Африка и Южна Америка. То
расте в сухо време и на бедна почва, с което спасява от глад някои райони.

Листата и корените задължително се варят, защото са токсични. 

4. Картофи 
Родината му са Андите и е пренесено до Европа от испанците през 16-ти век.

Най-големият производител е Китай. 

3. Ориз 
Според мнозина оризът е по-важен от царевицата, защото той се използва само
за храна. Известен е и като най-жадното растение - нужни са 2 000 литра вода

за да се добие 1 килограм ориз. 

2. Пшеница 
С пшеница е засята най-голяма част от обработваемата земя в света. Тя е
издръжлива, расте в сух и студен климат, където царевицата и оризът не

виреят. Пшеницата е най-големият източник на растителен протеин за хората. 

1. Царевица 
Царевицата е най-отглежданото растение в света. Тя е чудесен източник на

въглехидрати, витамин В, желязо и минерали. Използва се и за производство
на етанол.
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