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Агрион с есенна промоция - плаща по 50 

лв. на декар над пазарната цена 

 

Уникална промоция за изкупуване на ниви обяви най-голямата компания 

за управление на земеделски активи, „Агрион“. До средата на декември, 

дружеството ще плаща по 50 лв. на дка над договорената пазарна цена. 

Това означава, че ако терените са около 10 дка, продавачите ще получат 

по 500 лв. допълнително, над договореното. 

Другото предимство е, че това може да стане почти изцяло дигитално. 

https://mailchi.mp/327e6896b7e8/60?e=af4d4d7d7e


 

„С тези средства искаме да помогнем на собствениците на земеделски 

земи в труден момент. Пандемията, войната и инфлацията оставиха без 

работа доста хора. Продажбата на наследствени селскостопански имоти е 

начин да се допълни семейният бюджет, без да се търсят кредити от 

банки или други институции. Към тази промоция добавяме и безплатна 

оценка на земята“- споделиха от пазарния лидер. 

За да се възползват от промоционалната оферта за бонус 50 лв. на декар, 

собствениците трябва да обявят нивите си (или идеални части от тях) за 

продажба на Агрион, до 17.12.2022 г. вкл., а самата сделка може да се 

приключи и след този срок. Бонусът е само за собственици, физически 

лица. Сделки с посредници са изключени. 

Заявки се приемат на националния безплатен телефон 080011166 или 

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

  

 

Изпълнителният директор на Агрион пред 

в. Капитал: Земеделието е в окото на 

перфектната буря 

 

През последните години земеделието е в окото на перфектната буря - 

COVID-вълната, войната в Украйна, енергийната криза и сушата в Европа. 

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


 

Затова Агрион залага на консервативна, но устойчива стратегия, която 

сега, във времена на кризи, дава своите резултати. Портфейлът на 

компанията се увеличава устойчиво, с качествена земя, все повече стават 

клиентите, които избират Агрион за партньор – собственици на 

земеделска земя и арендатори. 

Това казва изпълнителният директор на Агрион Анатоли Георгиев в 

интервю пред „Капитал“. По думите му добрата земя винаги ще поскъпва, 

но собствениците трябва да внимават защото не всяка нива носи 

доходност и не всяка инвестиция носи печалба. 

„Земеделието е много особен бизнес, който трябва да познаваш отвътре. 

Приходите от земя зависят от локацията, вида на терените, културата, 

която се отглежда, конкуренцията между арендаторите и още стотици, 

други неща. Често хората се подлъгват и инвестират в нещо, което им 

носи само загуби. Затова препоръчвам, при всяко намерение за 

изкупуване или продажба на земя, те да се обръщат към специализирани 

компании, като „Агрион“. 

 

Цялото интервю можете да прочетете тук 

  

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 

Брокери-менте въртят измами със земеделски земи  

https://www.capital.bg/biznes/zemedelie/2022/09/24/4387933_zemedelieto_e_v_okoto_na_perfektnata_buria/


  

Фалшиви обяви и брокери-ментета са плъзнали на пазара на земи, 

предупреждават изпатили. Заради бума в търсенето и продажбата на 

ниви, зачестяват оферти за несъществуващи имоти или за прекалено 

много и бързи пари от продажбата на наследствени ниви.  Често зад 

подобни опити за измама на прекалено доверчиви граждани стоят 

фалшиви посредници, които се представят за служители на утвърдени 

компании в сектора, без да представляват никого, освен себе си. 

Измамата с употребата на името на доказани професионални дружества в 

управлението на земеделска собственост не е нов, но напоследък 

придобива пандемични размери. Клиентите, които се доверяват на 

мнимите служители на големи компании, без да направят бърза проверка 

на интернет страницата на дружеството и на посочените там телефони за 

контакт, си докарват огромни ядове, от които не могат да се измъкнат с 

години. 

Ако не искаме да бъдем излъгани, не трябва да подбираме брокер или 

оферта, водени единствено от най-атрактивната цена. Преди да скочим в 

дебрите на покупко-продажбата на земеделски земя, експерти 

препоръчват да се направят няколко дребни, но важни първоначални 

стъпки. Първaта и най-важна е да направим бърза проверка в интернет. 

Сериозните компании в сектора имат разработени добри интернет 

страници – платформи, с множество полезни съвети за начина на 

протичане на една подобна сделка. Там има и форми за контакт, 



 

включително и телефонни номера, на които да се свържете, за да 

получите полезен съвет и по-изчерпателна информация. Не се 

доверявайте само на подхвърлени визитни картички или атрактивни обяви 

в Интернет. 

Често обект на измами с наследствени ниви са граждани над 60 годишна 

възраст, които са по-доверчиви и лесно манипулируеми от измамниците 

поради поколенчески причини и факта, че са се изградили като личности 

във времена, когато престъпност и измами почти нямаше. Често срещат 

трудности и с проучванията в интернет. Затова е хубаво, преди да 

предприемат подобни стъпки, да се допитат до децата си и по-млади 

близки, които могат да направят тези предварителни проучвания вместо 

тях. 

  

https://www.24chasa.bg/biznes/article/12237859 

  

 

Агроновини 

 

Над 340 млн. лв. получават фермери заради войната в 

Украйна 

  

https://www.24chasa.bg/biznes/article/12237859


 

  

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 

340 655 015 лв. на 35 044 стопани с приключили административни и 

проверки на място по държавната помощ „Помощ в подкрепа на 

ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното 

икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г., 

информираха от пресофиса на Фонда. 

Утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лева. Остатъкът от над 85 

млн. лв. ще бъде изплатен след извършване на последващ контрол. 

 

https://agri.bg/novini/nad-340-mln-leva-poluchavat-zemedelskite-stopani-po-

izvnrednata-pomoshch-zaradi-voynata-v-ukrayna 

 

 

  

 

При несъстоятелност, дълговете на фермерите ще се 

опрощават 

  

Министерски съвет прие ключови изменения в производството по 

несъстоятелност, предложени от Министерство на правосъдието. С 

поправките към Търговския закон ще бъдат усъвършенствани 

производствата по несъстоятелност и ще бъде разширено приложното 

поле на този закон, съобщиха от пресслужбата на МС. 

https://agri.bg/novini/nad-340-mln-leva-poluchavat-zemedelskite-stopani-po-izvnrednata-pomoshch-zaradi-voynata-v-ukrayna
https://agri.bg/novini/nad-340-mln-leva-poluchavat-zemedelskite-stopani-po-izvnrednata-pomoshch-zaradi-voynata-v-ukrayna


 

  

За първи път се урежда възможността за опрощаване на задълженията на 

физическо лице - едноличен търговец или предприемач, след откриване 

на производството по несъстоятелност. Така нареченото „погасяване на 

задължения“ води до отпадане на ограниченията и забраните за 

упражняване на търговска дейност, стопанска дейност, занаят или 

свободна професия занапред, се посочва в мотивите. 

  

https://sinor.bg/65100-pri-nesastoyatelnost-dalgovete-na-ednolichnite-targovci-

ste-se-oprostavat 

  

 

Агро Пари 

 

Хлябът е по-скъп от всякога, къде сме като цени в Европа? 

 

За една година хлябът у нас е поскъпнал с 29%. По този показател 

България е на осмо място в ЕС, сочи статистика на Евростат. 

През август тази година цената на хляба в страните членки е средно с 

18% по-висока спрямо същия период на 2021 г. Това е огромно 

https://sinor.bg/65100-pri-nesastoyatelnost-dalgovete-na-ednolichnite-targovci-ste-se-oprostavat
https://sinor.bg/65100-pri-nesastoyatelnost-dalgovete-na-ednolichnite-targovci-ste-se-oprostavat


 

увеличение в сравнение с август 2021 г., когато хлябът е бил средно с 3% 

по-скъп от 2020 г. 

Според анализаторите поскъпването на храната като цяло се дължи най-

вече на руската инвазия в Украйна. Тя значително смути световните 

пазари, тъй като Русия и Украйна са големи износители на пшеница, 

царевица, слънчоглед и торове. 

Някои държави членки бяха много по-засегнати от други. Най-висок 

среден темп на промяна в цените на хляба е регистриран в Унгария 

(+66%), следвана от Литва (+33%), Естония и Словакия (с по +32%).  

От друга страна, най-нисък среден темп на изменение на цените на хляба 

е регистриран във Франция (+8%), Холандия и Люксембург (с по +10%). 

  

https://agri.bg/novini/blgarskiyat-khlyab 

  

 

 

Търси се начин да се увеличи броят на застрахованите 

земеделски производители 

  

https://agri.bg/novini/blgarskiyat-khlyab


 

Заместник-министър Тодор Джиков, представители на Асоциацията 

българските застрахователи (АБЗ) и КФН обсъдиха мерки за разширяване 

на броя на застрахованите земеделски производители. „Целта е да 

постигнем адекватното им компенсиране не само при неблагоприятни 

климатични условия, но и при различни пазарни сътресения“, казва 

Джиков. 

Основна тема на срещата е била прилагането на схемата за държавна 

помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане 

на селскостопанска продукция, както и възможни промени, които да 

ускорят и улеснят прилагането й. 

От АБЗ представиха примери за действащи мерки в страни членки на 

Европейския съюз при застраховането срещу градушки и слана. 

Застрахователите изтъкнаха, че постигането на по-голям обхват при 

застрахованите производители и площи ще доведе до по-широко 

разпределение на риска и по-добри цени, съобщават от министерството. 

Участниците в срещата са дискутирали и въпроса дали да има 

задължителен елемент при застраховането на земеделската продукция. 

„Необходимо е да разработим действащ механизъм за новия програмен 

период в полза на земеделците, като отчетем къде ще се срещнат 

интересите на държавата, на стопаните, и на застрахователите“, каза 

заместник-министър Джиков. 

  

https://agrozona.bg/tarsi-se-nachin-da-se-uvelichi-broyat-na-zastrahovanite-

zemedelski-proizvoditeli/ 

  

 

ЕС дава 5 млн. евро за реклама на гъби 

https://agrozona.bg/tarsi-se-nachin-da-se-uvelichi-broyat-na-zastrahovanite-zemedelski-proizvoditeli/
https://agrozona.bg/tarsi-se-nachin-da-se-uvelichi-broyat-na-zastrahovanite-zemedelski-proizvoditeli/


  

 

 Европейският съюз подкрепя тригодишна промоционална кампания за 

гъбите. Бюджетът е 5 милиона евро, от които самият сектор трябва да 

участва с 20 процента. 

„Това, че можем да започнем с тази кампания, е много добра новина“, 

казва председателят Том Ван Уайк от LTO Mushrooms Department. „Все 

още трябва да уредим редица неща, но първите дейности ще започнат на 

1 януари.“ Продължителността на кампанията, в която участват Холандия, 

Белгия, Франция, Полша, Германия, Унгария, Ирландия, Италия и 

Испания, е от 2023 до 2025 г. 

Промоционалната кампания е насочена основно към по-младите 

потребители, в общата възрастова група от 26 до 41 години. „Искаме да 

образоваме младите хора за добавената стойност на гъбите като 

здравословен продукт и за приноса към кръговото земеделие, както и че 

гъбите са важен източник на протеини“, обяснява Ван Уайк. 

  

https://agrozona.bg/evro-5-mln-za-populyarizirane-na-gabite-v-evropeyskiya-

sayuz/ 

 

https://agrozona.bg/evro-5-mln-za-populyarizirane-na-gabite-v-evropeyskiya-sayuz/
https://agrozona.bg/evro-5-mln-za-populyarizirane-na-gabite-v-evropeyskiya-sayuz/


 

 

Любопитно 

 

Янки зареждат трактори с амоняк 

  

Американска стартъп-компания задвижва трактор с амоняк. Машината е с 

мощност 136 конски сили и няма вредни емисии. При изгарянето на 

амоняк се образуват азот и вода, но не и въглероден диоксид. 

Обикновено амонякът се употребява като тор и се произвежда 

синтетично. При демонстрацията на трактора е използван течен амоняк в 

горивна клетка, който за пръв път задвижва тежка селскостопанска 

машина. Самият трактор няма дизелов двигател, а разполага с няколко 

модула за разделяне на амоняка и горивни клетки, които с едно 

зареждане работят няколко часа. Според фирмата зареждането е бързо и 

безпроблемно, подобно на обичайното зареждане с дизел или газ. 

  

Горивните клетки са познати от двигателите с водород, който обаче има 

сравнително ниска енергийна плътност. При амоняка тя е по-висока и 

позволява по-дълга експлоатация и по-голяма мощност. 

 За разлика от леките автомобили, при тежки машини като трактори, 

камиони или кораби не е толкова лесно необходимата енергия да се 

предостави с помощта на акумулаторни батерии. Затова учените търсят 

алтернативи на дизела и ползват амоняка заради високата му енергийна 



 

плътност и безвредното му изгаряне. 

  

 

https://agro.bg/novini/liubopitno/amerikanski-startap-zadvizhva-traktor-s-

amonyak/ 

 

 

  

 

 

Кралица Елизабет II отглеждала говеда 

  

Стадо от 165 говеда от породата Джерсей е отглеждала покойната 

кралица Елизабет ІІ в т.нар. ферма на принца-консорт, която е в земите на 

замъка Уиндзор. В британските социални медии се появиха редица 

снимки и спомени, които разказват за животновъдната дейност на Нейно 

Величество. 

  

Кралица Елизабет Втора беше известна с любовта си към животните – 

любимите й кучета от породата корги, както и конете. По-малко известен е 

фактът, че в Уиндзор тя е притежавала млечна ферма със собствена 

https://agro.bg/novini/liubopitno/amerikanski-startap-zadvizhva-traktor-s-amonyak/
https://agro.bg/novini/liubopitno/amerikanski-startap-zadvizhva-traktor-s-amonyak/


 

мандра, основана през 1850 година от пра-пра-пра-дядо й, принц Алберт, 

съпругът на кралица Виктория.  

  

В стопанството млечните крави разполагат с удобства – водни матраци, 

на които да си почиват, четки за масаж и други. Доенето се извършва 

изцяло с роботи, а млякото се преработва за нуждите на двора. В по-

голямата си част днешното стадо е съставено от животни, потомци на 

говеда, подарени през 1871 година на кралица Виктория. За да запазят 

спомена за привързаността на Елизабет ІІ към породата Джерсей, нейни 

колеги животновъди публикуват в социалните мрежи редица снимки и 

текстове. Един от кадрите, заснет през 1990 година, показва кралицата с 

фермера Дон Фъргюсен и една от наградените му крави. 

 

https://agro.bg/novini/liubopitno/kralitsa-elizabet--e-otglezhdala-stado-goveda/? 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

   

 

https://agro.bg/novini/liubopitno/kralitsa-elizabet--e-otglezhdala-stado-goveda/?
https://www.facebook.com/agrion.bg
https://www.agrion.bg/


 


