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Брак по сметка или и по любов?!?! 

След дълги години на не чак толкова 

успешни опити за координирана и съвместна 

работа на производителите на плодове и 

зеленчуци и преработвателните фабрики, на 

6-ти юни в „Парк хотел Марково”, Пловдив, 

двете половинки на бизнеса - производство  

и преработка, се събраха и в откровен 

разговор посочиха  проблемите и обсъдиха 

мерки за отстраняването им. Срещата бе 

инициирана и организирана от Съюза на 

преработвателите на плодове и зеленчуци.  

От изключително значение за 

преработвателната промишленост е да 

преработва български суровини, които се 

отличават със специфичен аромат, вкус и 

хранителен състав. Именно затова, е от 

особена  важност в пряк диалог с 

производителите да се обсъждат 

възможностите за обезпечаване на 

предприятията с български плодове и 

зеленчуци не само за предстоящия 

преработвателен сезон, а и за в бъдеще. Да 

се набележат общи инициативи за 

развитието на сектора и за следващия 

програмен период. 

 
На срещата бяха поканени и присъстваха 

и представители на Управителните съвети на 

Национален съюз на градинарите в България, 

Асоциация български пипер и Българска 

асоциация на малинопроизводителите 

ягодоплодни, а МЗХГ бе представен от 

Заместник–министър на земеделието 

храните и горите, г-н Чавдар Маринов, 

и ягодоплодоплодните, а МЗХГ бе 

представен от Заместник–министъра на 

земеделието храните и горите, г-н Чавдар 

Маринов, неговият съветник г-н Тодор 

Джиков и Директор дирекция 

„Растениевъдство“, г-н Слави Кралев. 

Всеобща бе изненадата от  

предоставената Справка за сумите,  

защитени от България пред ЕК и 

предназначени за т.н. Обвързана подкрепа в 

сектор Растениевъдство. Сравнявайки ги с 

тези на други страни членки стана видно, че 

съществува огромна разлика в наша полза 

между сумите на предоставяната подкрепа 

за България и за останалите страни. 

 
И естествено възникнаха въпросите – 

защо при тази не малка подкрепа /около 

40млн. евро на година/ и другите мерки за 

подпомагане от  ресорното министерство, в 

България липсват достатъчни количества 

плодове и зеленчуци за преработка. Резонно 

бяха зададени въпросите: правилно ли са 

определени групите плодове и зеленчуци за 

Новини от СППЗ 
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плодове и зеленчуци за преработка. Резонно 

бяха зададени въпросите: Правилно ли са 

определени групите плодове и зеленчуци за 

подпомагане? Достатъчно ефективен ли е 

контролът на ползвателите на помощта? Защо 

в другите държави се подпомага единствено 

плодове и зеленчуци за преработка и още и 

още … 

 
Експертният анализ на г-жа Мариана 

Милтенова - Председател на УС на 

Националния съюз на градинарите в България 

/НСГБ/ в тази връзка е, че у нас е допусната 

огромна грешка с избора ни за единната 

система за плащане на площ. Националният 

съюз на градинарите счита и нееднократно е 

предлагал при обвързаната подкрепа да се 

прилага принципа: Подпомагането да е 

еднакъв процент от себестойността на 

продукцията за всяка една култура или казано 

по друг начин - подпомагане спрямо 

резултата. Към момента в старите страни-

членки се прилага принципа за базисно 

плащане на стопанство и не случайно всяка 

пролет към тях се насочват нашите сезонни 

работници. По данни на КНСБ всяка година 

над един милион български граждани отиват 

там да прибират реколтата, заради по-

доброто заплащане, което могат да си 

позволят земеделците в тези страни, 

благодарение на адекватната им  държавна 

политика.  

За да решим част от нашите общи 

проблеми трябва да настояваме за промяна в 

националната политика в земеделието, като 

За да решим част от нашите общи 

проблеми трябва да настояваме за промяна 

в националната политика в земеделието, 

като посоката да бъде приоритетност и 

последоватленост! КОНТРОЛ е ключовата 

дума за решаване на проблема с 

неправомерните вземания. Контрол от 

държавните структури, от самите 

производители, от представителите на 

браншовите организации, от цялото 

общество! Необходимо е да се стартира 

инициатива, фактическите проверки да се 

правят по време на прибиране на 

реколтата, а не по времето на нейното 

„засяване“, предложи г-н Ангелинов от 

фирма Диони ООД. 

Всички в залата подкрепиха това 

предложение и се ангажираха 

организациите и сдруженията на 

производителите, както и браншовият съюз 

на преработвателите да изпращат сигнали 

към МЗХГ, дори и при съмнения за 

нарушения при подпомагането. Да се 

прекъсне порочната практика на т.н. 

„чертожници“! Убедени сме, че има 

работщи лостове, с които могат да се спрат 

кражбите, но е от изключително значение да 

бъдем единни и заедно да отстояваме 

позициите си! 

 

Новини от СППЗ 
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По време на дискусията г-н Ангелинов 

повдигна и въпроса за размера на 

застрахователната стойност, а също и за 

ефективността за борбата с градушките. В 

тази връзка г-н Слави Кралев информира 

присъстващите, че министър Танева вече е 

задвижила въпроса със застрахователите, за 

да променят застрахователната си политика 

към земеделците, а Законопроекта за борба 

с градушките е подготвен. 

От страна на преработвателните 

предприятия г-жа Божинова постави на 

обсъждане проблема относно 

недостатъчното качеството на суровината за 

преработка; липсата на партидност, честото 

непредостовяне на документ, доказващ 

безопасността и; липсата на български 

сортове зеленчуци; стихийност при  избора 

на отглежданите зеленчуци /често определян 

от размера на субсидиите/ и др. Обърна 

внимание и на сериозния проблем при 

набавяне на статистическа информация за 

произведената и реализирана суровина – 

разпиляна по ведомствата и дирекциите на 

МЗХГ и често несъвпадаща.  

Поставен бе и изключително тревожния 

проблем с обезлюдяване на малките 

населени места и все по-засилващия се 

недостиг на работна ръка както в селското 

стопанство, така и в преработвателната 

промишленост. 

Като възможен вариант за справяне с 

осезаемата липса на човешки ресурс бе 

посочен в презентацията на Институт за 

агростратегии и иновации „Стратегията за 

цифровизация на земеделието и селските 

райони“, представена от г-н Пламен 

Абровски. 

Присъстващите получиха информация за 

основните възможности на тази мярка, която 

цели намаляване на бюрократичната тежест, 

оптимизиране на процесите на производство 

с ползване на все по-механизирани процеси, 

увеличаване на добивите и от доходите на 

 
оптимизиране на процесите на 

производство с ползване на все по-

механизирани процеси, увеличаване на 

добивите и от доходите на земеделските 

стопани, постигане на устойчива био-

индустрия, поддържане на безопасността на 

храните в условия на увеличена 

индустриализация и иновативни технологии, 

като в резултат целта е  драстично 

увеличение на конкурентоспособността и 

увеличеното търсене на българската 

продукция на единния Европейски и на 

световните пазари. 

За наша радост дискусията протече с 

повишена активност от присъстващите, 

дадоха се конструктивни и работещи 

предложения и се реши да се поиска среща 

с г-жа Танева, министър на МЗХГ, на която 

да се изложат проблемите и предложенията 

за отстраняването им. Всички присъстващи 

са убедени, че инициативите и решенията са 

в наши ръце! 

В заключение Председателят на УС  на 

Съюза на преработвателите на плодове и 

зеленчуци, г-н Кировски се обърна към 

участниците в срещата:  

Колеги, за всички е важно да работим в 

предвидима среда, за да имаме сигурност и 

за да развиваме  бизнеса си. За добро или за 

лошо едни без други не можем и трябва 

заедно да вървим по пътя който сме 

избрали! За нас бе изключително важно, че 

Новини от СППЗ 
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Изложението „Алиментария“ и 

Фондацията на хранителната банка в 

Барселона подновиха съгласието си да 

гарантират, че няма излишни количества 

храна и напитки, изложени на панаира. От 

2008 г. тази организация преразпределя 

продуктите от изложбените щандове сред 

хората в неравностойно положение. 

В тази връзка всички изложбени 

материали от колективния щанд на СППЗ 

бяха дарени на Алиментария и  

Барселонската банка за храни.  

Вярваме, че с обединени усилия ще 

допринесем за гарантиране на достатъчно 

безопасна и здравословна храна за хората в 

ситуации на продоволствена несигурност в 

нашата околна среда, за които се грижат 

организациите за социална инициатива. 

 

СППЗ с благодарствено писмо от 
Banco Alimentar Contra a Fome  

 

да развиваме  бизнеса си. За добро или за лошо 

едни без други не можем и трябва заедно да 

вървим по пътя, който сме избрали! За нас бе 

изключително важно, че се състоя този диалог 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ - ПРЕРАБОТВАТЕЛИ - ДЪРЖАВА, 

това е достатъчно надеждна основа, за да се 

гарантира сигурността на бранша!  От името на 

Съюза на преработвателите на плодове и 

зеленчуци благодарим на всички колеги, приятели 

и специалисти, че се отзоваха и взеха активно 

участие в обсъждането  на тези така важни въпроси 

за нас! Радвам се, че всички си тръгваме от  тук с 

убеждението, че заедно сме по-силни и че можем 

повече! 

Останаха още много въпроси, на които да се 

търси решение, но началото на конструктивните 

разговори бе поставено! Срещата се пренесе в по-

приятна обстановка и дискусията продължи в 

ресторанта на хотела под приятния музикален 

съпровод от група „Интро“ и  интересната 

програма на танцова група „Елика“. 

 Под звуците на Менделсон  символично се 

проведе „обредно бракосъчетание на 

производители и преработватели“ , но дали ще е 

по „сметка“ или  „и по любов“  този  „брачен съюз“  

ще покаже времето  !!! 

 

Новини от СППЗ 
 



  Бюлетин на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци |Брой 6/2019   Стр. 6     Стр. 6 

 

СППЗ с колективен щанд на ANUGA 2019 

Новини от СППЗ 
 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци ще участва на изложението Ануга 

2019 с колективен щанд, който ще бъде 

позициониран в зала 7.1.  

Считаме, че по този начин ще успеем да 

демонстрираме повишената ни 

конкурентоспособност и безспорните 

предимства на българската продукция.  

Тъй като Ануга е крайъгълен камък за 

нашата индустрия, затова в сътрудничество 

със Съюз по хранителна промишленост 

организираме пътуване за посещение на  

изложението в гр. Кьолн, Германия за 

периода 5-8 октомври 2019г. или 5-9 

октомври със самолет. 

При интерес към предложението ни за 

посещение на АНУГА, моля да ни уведомите 

по и-мейл или телефон възможно най-бързо, 

за да ви изпратим  заявка-договор за участие. 

посещение на АНУГА, моля да ни уведомите 

по и-мейл или телефон възможно най-

бързо, за да ви изпратим  заявка-договор за 

участие. 

Посещението се организира на най-

ниските възможни цени за билет и хотел, 

като се има предвид заетостта и търсенето 

на хотели в Кьолн и близките населени 

места по това време. Своевременното 

потвърждение ще  ви даде възможност да 

си осигурите спокойно и удобно посещение 

на изложението. 

За повече информация, не се колебайте 

да ни потърсите на телефон 02/987 47 43 

или да ни пишете на имейл office@org-

bg.net  

mailto:office@org-bg.net
mailto:office@org-bg.net
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Готов ли е бизнесът за прилагане на високите 

изисквания на ЕС по отношение на кръговата 

икономика и какви са актуалните предизвикателства  

на производителя, на частните или публични 

оператори, действащи в областта на 

отпадъците, на местните органи и 

допълнително на операторите, 

осъществяващи повторна употреба и 

подготовка за повторна употреба;  

б) да се подобри системата за 

докладване, за да се събират качествени 

данни за продуктите, пускани на пазара и да 

се уточняват, когато е целесъобразно, 

потоците от отпадъчни материали;  

в) организациите, които изпълняват 

задълженията по разширената отговорност 

на производителите трябва еднакво да 

третират производителите на продукти, 

независимо от техния произход или размер 

г) да се осигури по-широка публичност на 

информацията за постигането на целите за: 

 управление на отпадъците; 

 режима на собственост и членство, 

финансовите вноски за единица продукт 

пуснат на пазара при колективно 

изпълнение на задълженията за 

разширената отговорност на 

производителите 

 процедурата по подбор на 

операторите по управление на отпадъците.  

д) да се осигури, че финансовите вноски, 

плащани от производителя на продукта за 

изпълнение на неговите задължения по 

разширената отговорност на производителя 

покриват следните разходи по управлението 

на отпадъците:  

— за дейностите по разделно събиране 

на отпадъци и тяхното последващо 

превозване и третиране, включително 

третирането, 

 

В миналия брой на бюлетина статията за 

кръговата икономика надълго и нашироко 

представи концепцията  за кръговата 

икономика и какви са актуалните 

предизвикателства пред българския бизнес.  

В текущия материал ще ви запознаем с 

новите изисквания за по-ефективно 

управление на битовите отпадъци.  

С приемането на пакета документи под 

общото название Пакет Кръгова икономика, 

се поставят нови, по-амбициозни цели за 

управление на битовите отпадъци. С най-

голяма тежест са промените, свързани с 

минималните изисквания за схемите за 

разширена отговорност на производителите. 

 
Със законодателството, което ще въведе 

новите изисквания в страната следва: 

а) ясно да бъдат дефинирани на ролите и 

отговорностите на всички заинтересовани 

участници – пускащи на пазара продукти, на 

организациите по разширената отговорност 

на производителя, на частните или публични 

оператори, действащи в областта на 

отпадъците, на местните органи и 

допълнително на операторите, 

Новини за сектора 

СППЗ 
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 по предоставянето на подходяща 

информация на притежателите на отпадъци 

 по събирането на информация и  

докладването на данни  и докладването на 

данни 

е) провеждане на редовен диалог между 

заинтересованите страни, участващи в 

изпълнението на схемите за разширената 

отговорност на производителя, включително 

дистрибуторите, частните или публичните 

оператори, действащи в областта на 

отпадъците, местните органи, организациите 

на гражданското общество, мрежите за 

повторна употреба и за ремонт, както и 

операторите, осъществяващи подготовка за 

повторна употреба. 

Новите цели, които са заложени за 

постигане при управлението на битовите 

отпадъци 

• до 2025 г. подготовката за повторна 

употреба и рециклирането на битови 

отпадъци следва да се увеличат най-малко 

до 55 % от теглото;  

• до 2030 г. подготовката за повторна 

употреба и рециклирането на битови 

отпадъци следва да се увеличат най-малко 

до 60 % от теглото;  

• до 2035 г. подготовката за повторна 

употреба и рециклирането на битови 

отпадъци следва да се увеличат най-малко 

до 65 % от теглото.  

При отпадъците от опаковки целите за 

рециклиране са: 

 2020 2025 г. 2030 г. 

Всички опаковки   65 %  70 % 

Пластмаси  22,5% 50 %  55 % 

Дърво  15% 25 %  30 % 

Черни метали  Метали 

50%  

70 %  80 % 

Алуминий  50 %  60 % 

Стъкло  60% 70 %  75 % 

Хартия и картон  60% 75 %  85 % 

 

Опасните  битови отпадъци ще трябва да 

се събират разделно от 2022 г., биологичните 

отпадъци от 2023 г., а текстилните от 2025 г. 

Опасните  битови отпадъци ще трябва да 

се събират разделно от 2022 г., 

биологичните отпадъци от 2023 г., а 

текстилните от 2025 г. 

За да се постигнат тези амбициозни цели 

се налагат сериозни промени в действащите 

досега практики. 

 
 Както вече споменахме, определянето на 

такса битови отпадъци без да се прилага 

принципа „замърсителят плаща“ 

практически обезсмисля разделното 

събиране. Гражданите нямат мотивация да 

намаляват количеството отпадъци, които 

изхвърлят, без от тях да са извадени 

опаковките. Така на практика се натоварват 

общинските системи за събиране, а 

организациите по оползотворяване не могат 

да осигурят количествата за изпълнението 

на целите. Освен това, смесените битови 

отпадъци преди депониране се подлагат на 

дейности за разделяне на отделните 

фракции, които обаче са с изключително 

ниско качество и се изискват значителни 

разходи за преработка или, когато не са 

годни за това - за депониране. 

От направените анализи в БСК, основните 

изводи за такса битови отпадъци са 

следните: 

Според действащата практика в момента 

– ТБО е  данък за бизнеса и гражданите, 

липсва на връзка между събираните 

средства от ТБО и необходимите, 

икономически оправдани разходи за 

третирането на БО, непрозрачно, лошо 

управление и практики при концесиониране 

и третиране на БО. 

Новини за сектора 
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Датата за честване е избрана с приета 

декларация от ООН за околната среда, която 

е и първият международен договор за 

принципите на екологична защита на Земята. 

Именно на 5 юни започва работата на 

Конференцията на ООН по проблемите на 

околната среда през 1972 г. Призивът тази 

година е "Седем милиарда мечти. Една 

планета. Нека се погрижим". 

Отбелязването на този ден в над 100 

държави дава възможност хората с 

обединени усилия да покажат грижата си за 

положителна промяна за околната среда. 

Всеки Световен ден на околната среда е 

организиран около тема, която обръща 

внимание на особено важен въпрос, свързан 

с грижата за заобикалящата ни среда. За 

2019 г. темата е „Замърсяване на въздуха“ - 

именно заради плашещия факт, че 92 % от 

хората по света не дишат чист въздух. 

Според проучване на Световната здравна 

организация над 400,000 българи страдат от 

астма, а над 10 000 българи умират всяка 

година у нас вследствие замърсяването на 

въздуха. 

 
Още информация и публикации може да 

намерите на сайта на БМГД. 

Източник: www.bia-bg.com  

 

5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

  

  

Новини за сектора 
 

икономически оправдани разходи за 

третирането на БО, непрозрачно, лошо 

управление и практики при концесиониране 

и третиране на БО.При въвеждане на 

принципа „замърсителят плаща“ при 

формиране на ТБО, ще се използва 

количеството (битов отпадък за «сивата» 

кофа) и това ще се създаде икономическа 

мотивация за разделянето. 

 
Не бива да се подценява и факта, че за 

опаковките потребителите плащат такса 

опаковки, включени в цените на дребно, 

които покриват разходите по събирането и 

другите дейности по оползотворяване и 

обезвреждане. 

Изграждането на общинските площадки 

за отпадъци, които са предвидени още от 

2012 ще допринесат за подобряването на 

разделното събиране и обхващане на всички 

групи битови отпадъци – текстил, обемни и 

др. 

Материалът е изготвен от  

Илиана Павлова 

Център „Чиста индустрия” при БСК 

 

За повече информация: 

www.bia-bg.com  

iliana@bia-bg.com  

 

http://www.unglobalcompact.bg/?page_id=6786
http://www.bia-bg.com/
http://www.bia-bg.com/
mailto:info@agroinnovations.bg
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Намаляват ДДС в Гърция: 13% за храните, 6% за 

енергията 

Мястото на България в световния износ през 2018 г. 

Новини за сектора 
 

Намалението беше предложено от 

правителството и прието от парламента като 

част от икономическите и социалните мерки 

за стимулиране на икономиката и 

облекчаване на ситуацията на уязвимите 

обществени групи. 

От 24 на 13 процента се намалява ДДС за 

56 категории основни храни и в 

общественото хранене, с изключение на 

алкохолните питиета, безалкохолните и 

топлите напитки.  

От 13 на 6 процента е намалението на 

ДДС върху електроенергията, природния газ 

и отоплението.  

Мерките, които предприе гръцкото ДДС 

 

Мерките, които предприе гръцкото 

правителство, които освен намаляването на 

ДДС включват и възстановяване на 13-ата 

пенсия, се посрещат резервирано от 

кредиторите на Гърция от еврозоната, които 

се опасяват, че те могат да застрашат 

ангажиментите на страната за първичен 

бюджетен излишък. 

 

Прочети още на: 

https://www.dnes.bg/balkani/2019/05/21/nam

aliavat-dds-v-gyrciia-13-za-hranite-6-za-

energiiata.410821 

правителство, които освен намаляването на 

ДДС включват и възстановяване на 13-ата 

пенсия, се посрещат резервирано от 

кредиторите на Гърция от еврозоната, които 

се опасяват, че те могат да застрашат 

ангажиментите на страната за първичен 

бюджетен излишък. 

 
Източник: www.dnes.bg 

Новини за сектора 

СППЗ 

Макар българският износ да отбеляза нов 

исторически рекорд през 2018 г. – 33,205 

млрд. щ. д.[1], България отстъпва позиции и е 

на 64 място сред всички износители в света 

(61 за 2017 г.). Ръстът на износа ни за 2018 г. 

спрямо 2017 г. е 6%, при ръст на световния 

внос 10%. 

България държи 24,5% от световния пазар 

на патешки черен дроб. Временно 

консервираните череши имат 19,7% дял, 

пшеница за посев 14,5%, патешкото месо – 

13,3%, руди на благородни метали 11,6%, 

маслодаен слънчоглед 11,1%, анодна мед 

10,8%. 

Стоките, с които България заема водещо 

място в световния износ, показват известна 

устойчивост. 

През 2018 г. сме осъществили износ за 

198 държави и територии. В редица държави 

имаме малък износ на нишови продукти. 

Най-важните пазари са Германия, Италия, 

198 държави и територии. В редица 

държави държави имаме малък износ на 

нишови продукти. Най-важните пазари са 

Германия, Италия, Румъния, Турция и 

Гърция, които общо допринасят за 46,4% от 

износа. Следват Франция, Белгия, Холандия, 

Китай, Испания, Великобритания, Полша, 

Чехия, Сърбия, Австрия, Унгария, САЩ, които 

добавят още 32,5%. С всеки от първите 7 

търговски партньора имаме положителен 

търговски баланс общо за 2 млрд. щ.д. 

Измежду значимите партньори над 10% 

ръст за миналата година имаме с Германия 

22%, Италия 15%, Румъния 15%, Гърция 15%, 

Холандия 23%, Китай 15%. Спад има с 

Турция, Франция и Испания. 

С пълния текст на анализа може да се 

запознаете тук. 

Източник: www.bia-bg.com  

http://www.dnes.bg/
https://www.bia-bg.com/analyses/view/25531/
http://www.bia-bg.com/
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Стратегия за цифровизация на земеделието и селските 

райони на Република България – въпроси и отговори 

 
технологии за прецизно земеделие 

предвижда: 

 Въвеждане на автоматизация и 

роботизация на производството с 

използване на високопроизводителни 

машини и цифрови технологии. Повишаване 

производителността и намаляване на 

разходите във всички подсектори на 

селското стопанство и по-конкретно: 

Зърнопроизводство – необходимо е да се 

инвестира най-вече в прецизна обработваща 

техника като машини и инвентари, поради 

необходимостта от качествена обработка на 

земята. 

Плодове и зеленчуци – при стопанствата, 

занимаващи се с плодове и зеленчуци е 

необходимо да се инвестира най-вече в 

машини за обработка и беритба на 

реколтата. 

Животновъдство – при животновъдството 

В предишния брой на Бюлетина на СППЗ 

ви представихме основни акценти от 

Стратегията за цифровизация на 

земеделието и селските райони на 

Република България. Документът е първия 

до момента, който представя цялостна 

концепция за цифровизацията на 

българското земеделие и селските райони, 

като обхваща целия следващ програмен 

период. На база извършен анализ на 

текущото състояние, формира девет области 

на въздействие, както в сферата на 

държавната администрация, така и в 

сферата на частната инициатива, 

посредством Цифровите иновационни 

хъбове. Стратегията за цифровизация на 

земеделието и селските райони на 

Република България е приета с Решение на 

Министерски съвет на 30 април 2019 г. 

Тук ви представяме дейностите, 

включени в плана за действие по 

отделните области на въздействие в 

Стратегията. 

1. Изграждане и развиване на 

подходяща цифрова инфраструктура за 

комуникации и свързаност включва: 

 Създаване на широколентова 

инфраструктура в общински центрове в 

селски райони, които са идентифицирани 

като „бели” зони. 

 Създаване на национална мрежа от 

метеорологични станции на територията на 

Република България и изграждане на 260 

броя метеорологични станции, свързването 

им в единна система и изграждане на 

мобилно приложение. 

2. Инвестиции за модернизация и  

технолоклаикскхд ехнологии за 

прецизно земеделие предвижда: 

3. за комуникации и свързаност 

Новини за сектора 

СППЗ 
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Животновъдство – при животновъдството 

са необходими сериозни инвестиции най-

вече в създаването на обори, отговарящи на 

изискванията за отглеждане на животни 

(крави, кози, овце). 

3. Развитие на цифрови мрежи и 

използване на програмни приложения в 

управлението на дейността и вземането на 

решения включва: 

 Разработване на унифицирани и/или 

специфични информационни продукти за 

автоматизация и роботизация на 

производството. Резултатът от тази дейност 

ще се изразява в модернизирани процеси на 

производство с приложени цифрови 

системи и нововъведения при земеделските 

стопани. Необходимо е създаването на 

специфични уеб инструменти за анализи, 

като например: 

 

Kалкулатор на приходите и разходите в 

едно стопанство. За целта е необходимо да 

се въведат само няколко параметри за 

вложените средства като: разход за торове, 

разход за семена, разход за ренти, разход за 

гориво и персонал и се залагат и получен 

добив от дка и продажна цена на тон зърно 

и др.  

 
Разработване на технически решения за 

внедряване на карти на приложенията (as-

applied), които впоследствие да бъдат 

комбинирани с всички останали карти и 

захранени в уеб-платформата, където 

стопаните да могат да виждат всички слоеве 

с информация на едно място. 

стопаните да могат да виждат всички слоеве 

с информация на едно място. 

Разработена на приложение, което като в 

Google Earth, стопанинът трябва да може да 

фокусира от сателитните системи Sentinel-2 с 

вегетационен индекс до климатичната и 

почвена информация за всеки парцел. 

 
4. Обучение и консултации за развиване 

на цифрови умения и квалификация 

предвижда: 

 Организиране на обучения и 

предоставяне на съветнически услуги с цел 

повишаване компютърната грамотност, 

създаване на възможност за работа с 

разнообразни информационни продукти, 

предоставяне на знания за събиране, 

анализиране и ползване на данни на 

земеделските стопани. 

 Провеждане на информационни 

кампании за цифровите технологии и 

ползите от използването им, с цел 

повишаване информираността на 

максимален брой земеделски стопани 

относно ползите от цифровизация на 

производството, начините, по които може да 

се постигне тя и възможните източници на 

финансиране 

5. Научно-изследователска дейност и 

иновации, партньорство за обмен и 

трансфер на иновации, развиване на 

инфраструктура за експериментиране и 

достъп до нея включва: 

 Укрепване развитието на цифрови 

иновационни хъбове в земеделието с 

подходяща структура за бързо предоставяне 

на точно необходимите информационни 

Новини за сектора 

СППЗ 
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 иновационни хъбове в 

земеделието с подходяща структура за 

бързо предоставяне на точно необходимите 

информационни продукти за земеделските 

стопани. 

 Насърчаване създаването на 

Оперативни групи по ЕПИ-АГРИ, с цел 

подпомагане за въвеждане на иновации  

6. Развитие на цифровизацията на 

публичната администрация и 

административните услуги предвижда: 

 Изграждане на единна 

информационна система на електронни 

регистри за целите на специализираната 

администрация (ЕРСА) в МЗХГ 

 Създаване на интегрирана 

информационна система на МЗХГ за 

пространствени и регистрови данни, 

свързани с дейността на МЗХГ 

 

7. Въвеждането на „Blockchain” 

технологията в сектор „Земеделие” 

включва: 

 Създаване на Blockchain платформа 

за земеделие с очакван резултат - свързване 

на всички информационни системи и други 

източници на данни в отрасъл Земеделие в 

единна Blockchain платформа с интегриране 

на всички държавно-администрирани 

системи в сферата на земеделието, 

интегриране на данните от земеделските 

производители и интегриране на данните от 

метео станциите 

 

Новини за сектора 

СППЗ 

8. Smart Villages (Умни села) 

Общата селскостопанска политика като 

една от най-важните политики на ЕС, които 

подпомагат икономиката на селските 

райони в Европа, играе важна роля за 

насърчаването на развитието на умни села. 

Стратегията предлага продължаване на 

инициативата на национално ниво със 

залагане на дейности в Стратегическия план 

за ОСП. 

 

9. Обработка, споделяне и защита на 

данните 

 В процеса на цифровизация на 

селското стопанство е важно да се направи 

разграничение между личните данни на 

физическите лица, суровите данни, събрани 

от тяхната земеделска дейност, 

генерираните на база тези данни 

фактологически обстоятелства, данните 

вследствие на техния анализ и др. Поради 

тази причина обработката, споделянето и 

защитата на данните трябва да бъде обект 

на отделен анализ е записано в Стратегията 

за цифровизация на земеделието и селските 

райони на Република България 

 

Материалът е изготвен от Институт 

за агростратегии и иновации 

За повече информация: 

www.agroinnovations.bg 

info@agroinnovations.bg  

 

http://www.agroinnovations.bg/
mailto:info@agroinnovations.bg
mailto:info@agroinnovations.bg
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Тъжна статистика за фермерите в Европа  

Нивото на самоубийствата сред 

европейските фермери е високо. Значително 

по-високо, отколкото при останалата част от 

населението, казва в свой материал д-р 

Олаф Зинке. 

 
За това свидетелстват социални 

изследвания във Франция и Швейцария. От 

други европейски страни на практика 

проверени статистически данни няма. 

Съобщения на вътрешни източници обаче 

показват, че в повечето европейски страни 

ситуацията не се различава силно. 

Самоубийствата сред фермерите се 

увеличават през последните няколко 

години, докато при останалата част от 

населението има тенденция към 

намаляване. 

Социолози смятат, че има инструменти за 

противодействие на страшната тенденция. 

Пример идва от САЩ, където са били 

създадени отдели с психолози за 

оперативна работа с фермерите, които 

преживяват душевна криза. 

Франция: самоубийство през ден 

За това, че всеки втори ден един френски 

фермер се самоубива, свидетелстват 

данните на френското здравеопазване - 

Santé Publique France (SPF), чийто служители 

са проверили самоубийствата през периода 

2007 – 2011 г. 

 

В същото време някои отраслови 

асоциации оценяват истинското ниво на 

Асоциацията на европейските фермери и 

кооперативи (COPA-COGECA) призовава за 

незабавно предприемане на мерки за 

разрешаване на ситуацията. 

Докладът на френското здравеопазване 

показва, че нивото на самоубийствата сред 

френските фермери е с 20% по-високо, 

отколкото сред населението като цяло. И с 

30% по-високо сред млекопроизводителите. 

Най-засегнати са мъжете на възраст от 45 до 

54 години. 

Икономическият натиск и отсъствието на 

изход  

Френските средства за масова 

информация обясняват високото ниво на 

самоубийства с доходите на фермерите, 

които са едни от най-ниските в страната. 

Над 30% от френските земеделци печелят 

само 350 евро на месец, съобщава 

изданието Euroactiv. Изследването на SPF 

показва, че „най-много самоубийства има в 

месеците, когато цените на млякото са 

достигнали минимума“. 

Статистиката сочи още, че има повече 

самоубийства в малките ферми, отколкото в 

големите. 

С цялата статия може да запознаете тук. 

 

Източник: www.fermer.bg  

Любопитно 

https://fermer.bg/novini/samoubiystvata-na-fermeri-v-evropa-zachestyavat
http://www.fermer.bg/

