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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

 

Фермерите отново са бесни, но виновникът е външен изпълнител... 

Трудно ни е да осмислим дори какви обяснения се дават на стопаните и защо се 

правят 

50% от слънчогледа, който е влязъл в Европейския съюз, се намира в България. 

Това са колосални количества, които създават различни аномалии на пазара. 

Проблемът не е толкова в количествата, а в това, че продукцията, която идва от 

Украйна се добива веднъж годишно, но се търгува през цялата година. Българското 

правителство изпрати няколко пъти писма до ЕК с искания за отваряне на кризисния 

фонд за допълнителни срeдства. За съжаление такива бяха отказани. Това каза 

служебният министър на земеделието Явор Гечев на депутатите в ресорната 

комисия наскоро.  

“Ние не можем да казваме на преработвателите какво да купуват”, каза Гечев и е 

прав, но държавата има механизми да подпомогне стопаните по друг начин. 

Заради проблемите с украинския внос беше решено все пак стопаните, 

произвеждащи слънчоглед също да получат кризисна помощ. Това ще стане чрез 

5% от средствата по Програмата за развитие на селските райони.  

Според Наредба 3 от 15 ноември 2022 г. "особено засегнати от последиците от 

руското нашествие в Украйна" са само производителите на слънчоглед, които са 

"чертали" угар, а са засели слънчоглед, т.е. са си осигурили "зеленото плащане"  с 

отглеждането му.  

Другите - цъфтят и връзват. Сега чакам някой министър или заместник такъв да 

се изтипоса и да каже, че са подпомогнали производителите на слънчоглед в 

България.  

Отчитаме дейност - нещо като нищо. В същото време аплодираме отварянето на 

"зърнените коридори", новина, която затвори пазара за пореден път (не че го има) и 

срина цените на продукцията още надолу.  

Отварянето на "торовите коридори" според мен е по-важно и ефективно в 

момента”. Това написа земеделският производител Милена Горанова на стената си 

във Фейсбук. 

Очевидно и по тази тема ще се развият полемики и ще има недоволни.  

Както стана и с подозренията, че остатъка от кризисната помощ от 426 млн. лева 

по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за 

преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу 

Украйна“, който възлиза на 76 млн. лева, ще се разпределя между “наши хора”. 

Източник: Agri.bg 



 

  САПИ ЕООД| Седмичен бюлетин за зърното |  бр.47/23.11.2022 г. 
3 

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  
 

ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПАЗАРИ 
 

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА 

 
 

ИЗВАДКИ ОТ  
 

СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН ЗА ЗЪРНОТО   
От 23.11.2022 ГОД. 

ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


