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Антоанета Божинова: Възвръщаме добрия тон 

между фермери и преработватели! 

Интервю за АгроКлуб БГ на София Белчева   

“Радвам се, че след доста години на 

нападки - както от едната, така и от другата 

страна, в последната година и половина има 

желание и от двете страни (фермери и 

преработватели - бел.авт.) да започнем да 

възвръщаме добрия тон. Това заяви в 

интервю за АгроКлуб инж. Антоанета 

Божинова, изпълнителен директор на Съюза 

на преработвателите на плодове и 

зеленчуци.  

Какви параметри трябва да се заложат в 

новия програмен период на ОСП за 

стабилно развитие на преработвателния 

сектор? 

На първо място е много важно и 

производители, и преработватели на 

селскостопанска продукция да сме наясно с 

това, че държавата казва това, което 

бизнесът иска. В момента ролята на бизнеса 

е да каже какво счита, че е правилно да се 

направи и то не защото много го искат, а 

защото обосновано могат да защитят всяко 

свое искане.  

Друг важен момент, за разлика от 

предишните програмни периоди, има 

няколко съществени изменения. Тук вече 

говорим за постигане на цели - не говорим за 

усвояване на средства, за построяване на 

предприятия, за облагородяване на селски 

райони… говорим за постигане на цели. Тези 

цели трябва да са много ясно разписани и 

подписани в последствие от ЕС. Затова е 

добре всеки от нас добре да помисли какво 

иска да се случи. За първи път има цел 

“Храни и здраве” - това е много важно, 

защото за пръв път хранителната 

промишленост, агрохранителната верига 

“Храни и здраве” - това е много важно, 

защото за пръв път хранителната 

промишленост, агрохранителната верига 

влиза като отделна цел. Вторият важен 

аспект от новата ОСП е, че не се разрешава 

промяна на разписаните програми повече от 

1 път… 

 
Това е различно в сравнение с 

настоящия програмен период, когато се 

правят много промени… 

Да, към момента България има 15 

разписани изменения на програмата за 

малко над 3 години. В тази връзка е много 

важно, за да си разпишем много добре 

изпълнението на целите на ЕС, да си дадем 

ясна сметка какво искаме да постигнем и в 

никакъв случай да не го променяме. Как е в 

момента? Кандидатства се при едни 

условия, на етап “одобрение на проекти” 

условията се променят, а в процеса на 

изпълнение на проекта, условията се 

променят поне още 2 пъти… Не може нещо, 

което е ясно разписано, да се променя в 

движение. 

Да разбирам, че от една страна 

възможността само за една промяна на 

програма е добър вариант, но при 

положение, че досега са се налагали 

толкова промени, може ли това да се 

окаже спънка? 

 

 

Новини от СППЗ 
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отговорим. Има нови тенденции в 

храненето, които ние трябва да можем да 

отчетем. И веднага по веригата 

производителят трябва да може да отговори 

с нужната суровина.  

Какво мислите за твърдението, че 

българските преработватели не ползват 

българска суровина? 

Да, и вчера на Консултативния съвет в 

МЗХ имаше изказвания, че хранителната 

промишленост и по-скоро консервната 

промишленост не купуват български 

продукти. Не мога да се съглася с това 

твърдение, ако не ми го докажат. Да, 

стопаните ще кажат, че произвеждат 

определен продукт и се налага да го 

продаваме еди къде си… А защо се налага? 

По-добра цена ли ви дават, сортът ли не 

отговаря за преработка, комуникацията ли 

не е добра, няма предварително сключени 

договори… 

Има ли диалог и взаимодействие между 

производителите и преработвателите в 

сектор плодове и зеленчуци? 

Радвам се, че след доста години на 

нападки - както от едната, така и от другата 

страна, в последната година и половина има 

желание и от двете страни да започнем да 

възвръщаме добрия тон. СППЗ направихме 

крачката - събрахме се. Доказателството за 

търсене и намиране на добрата форма на 

разговор беше срещата на СППЗ през юни 

т.г., когато поканихме управителните съвети 

и представители на всички организации, 

които произвеждат плодове и зеленчуци. 

Срещата беше много полезна и за двете 

страни. Например имаше разговори между 

производители на ябълки и преработватели 

на ябълки. За резултат все още е рано, но 

първата крачка е направена. 

Цялото интервю четете тук. 

окаже спънка? 

Може и да се окаже спънка - ако ние не 

направим правилен анализ, ако не поставим 

ясна цел къде и как искаме да 

стигнем...Важното тук е ние сами да 

направим това - да видим другите държави, 

които са по напреднали от нас, да почерпим 

опита и да видим приложим ли е в нашите 

условия… 

 
Не е ли едно от предимствата на другите 

държави работата в симбиоза, 

кооперирането между производителите и 

преработвателите? 

Категорично е така… Имаме една много 

хубава българска поговорка, че Сговорна 

дружина - планина повдига. Очевадно е, че 

останалите държави имат повече успехи, 

защото са се сдружили и вървят в една 

посока… Категорична съм, че трябва да се 

сдружаваме. Принципът на сдружаване е 

първо въпрос на много анализи, на много 

човечност и на много професионализъм… 

Ако едно от тези неща липсва, сдружаването 

е само на думи! 

Къде е в момента преработвателният 

бизнес и къде трябва да стигне в близките 

няколко години , в рамките на следващата 

ОСП? 

Преработвателният бизнес в момента се 

бори да оцелее. Съжалявам, но това е 

точната дума. Имаме постоянни проблеми, 

които в по-голямата си част не зависят от 

нас. Постоянно се променя търсенето на 

глобалния пазар, на което ние трябва да 

отговорим. Има нови тенденции в 

храненето, които ние трябва да можем да 

отчетем. И веднага по веригата 

Новини от СППЗ 

https://agroclub.bg/news/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8--1-1145
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СППЗ с щанд на ANUGA 2019                                        

               Покана за посещение  

Новини от СППЗ 
 

Ануга е крайъгълен камък за нашата 

индустрия и поради тази причина 

организираме пътуване за посещение на  

изложението и щанда на СППЗ (B039g) в гр. 

Кьолн, Германия за периода 5-8 октомври 

2019г. или 5-9 октомври със самолет.  

По време на посещенията ще имате 

възможност за нови контакти с фирми и ваши 

колеги от целия свят. Използвайте този шанс 

и съчетайте чудесното пътуване до Германия 

и туристическата обиколка на уникалните 

немски градове Дюселдорф и Кьолн с 

експертните знания и новости на 

специалистите в хранително-вкусовата 

промишленост от целия свят! 

Aко желаете да пътувате, моля да ни 

уведомитеа изпратите възможно най-бързо 

своите заявки, за да можем да запазим тази 

преференциална цена за това посещение.Ще 

направим всичко възможно да остане време 

и за туристическа Програма.Очакваме ви!!! 

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. 

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   

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

Новини от СППЗ 
 

mailto:office@org-bg.net
mailto:office@org-bg.net
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Bulgarian Digital Week, Пловдив 2019     

Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че 

Съюз на преработвателите на плодове и 

зеленчуци в България е официален партньор 

на „Bulgarian Digital Week Plovdiv 2019”, 

която ще се проведе от 23 до 28 септември 

2019 в палата 10 на Международен панаир 

Пловдив. 

 
Седмицата на дигиталните технологии 

/Bulgarian Digital Week/ е най-голямото 

събитие в България в областта на 

телекомуникациите и информационните 

технологии.  

Това е витрина на индустрията, 

демонстрираща напреднали постижения и 

технологии, определящи посоката на 

развитие на пазара за предстоящата година, 

както и удобна демонстрационна и 

дискусионна платформа за обсъждане на 

актуални проблеми, комуникация между 

професионалистите в бранша, доставчици и 

купувачи.  

Bulgarian Digital Week е проект, който 

обединява няколко изложби, форуми и 

конференции в областта на 

информационните технологии, 

телекомуникациите, навигацията и 

телематиката. 

Bulgarian Digital Week 2019 включва: 

• 6 дни конференции, дискусии и 

кръгли маси с повече от 200 лектора. 

• 6 дни изложения: повече от 100 

Digital  EXPO 2019 

Мащабна експозиция на достиженията на 

български и чужди  компании, насочена 

както към професионалистите, така и към 

обикновените потребители на интернет и на 

дигиталните технологии. 

 

Digital FORUM 2019 

Повече от 20 тематични конференции и 

практически мастър класове, в рамките на 

които с теми и презентации ще участват 

повече от 200 лектора, представители на 

отрасъла, бизнеса и държавата. 

Digital SHOW 2019 

Демонстрация възможностите на 

дигиталните технологии, презентации на 

продукти и технологии, специализирани 

продуктови демо зони и лабораторни 

технологии. 

Кратка статистика за минали събития 

2018 г.  

 586 изложители – 225 български и 

361 чуждестранни водещи компании от 34 

държави в Европа, Азия и Северна Америка 

 Над 28 000 посетители специалисти 

от България и Европа 

 5 конференции с 1374 участника, 236 

лектори и 133 теми в сферата на 

дигиталните технологии 

Вие също може да станете част от 

дигиталната вселена на събитието като 

изложител, спонсор, посетител и да 

положите началото на множество успешни 

партньорства. 

Повече информация можете да получите 

от официалния сайт - www.bdw.bg или на 

имейл:  info@bdw.bg   

Новини от СППЗ 
 

Новини от СППЗ 

http://www.bdw.bg/
mailto:info@bdw.bg
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Дискусия с бранша за ОСП 2021-2027     

Общата селскостопанска политика (ОСП) 

2021-2027 г. цели обединяване на Първи и 

Втори стълб в един общ Стратегически план. 

Той ще има за цел да гарантира синхрон 

между директните плащания и развитието 

на селските райони. Това стана ясно по 

време на първата дискусия с бранша за 

новата ОСП, в която участие взеха 

министърът на земеделието, храните и 

горите Десислава Танева и трима от 

заместниците й –Вергиния Кръстева, д-р 

Лозана Василева и д-р Янко Иванов. На 

събитието присъстваха и ръководителят на 

координационна група за изготвяне на 

Стратегически план за ОСП към МЗХГ Мария 

Христова, служители от Постоянното 

представителство на България в Брюксел 

Марина Бракалова и Георги Ралчев, 

изпълнителният директор на Държавен 

фонд „Земеделие“ Васил Грудев, директори 

на дирекции към Министерството. В 

срещата участва и Йоаким Руквид, 

президент на германската асоциация на 

фермерите и президент на КОПА. 

 
По време на дискусията стана ясно, че 

основните цели на ОСП 2021-2027 г. са 

интелигентно, устойчиво и 

диверсифицирано селско стопанство, грижи 

за околната среда и климата и социално-

икономическо укрепване на селските 

райони. 

Реформата за ОСП не може да бъде 

завършена преди да се финализират 

преговорите по Многогодишната финансова 

рамка след 2020 г. След приемане й не по-

рано от  края на тази година, ще бъде ясен и 

преговорите по Многогодишната финансова 

рамка след 2020 г. След приемане й не по-

рано от  края на тази година, ще бъде ясен и 

окончателният бюджет за нея. Комисията по 

земеделие и развитие на селските райони 

на ЕП отлага решението си дали да приеме 

доклада от състава на Комисията по време 

на стария Парламент за месец септември 

2019 г. 

 
Една от основните теми към момента е 

проектобюджетът на ОСП след 2020 г.. 

Предвижда се парите от Европейския фонд  

за развитие на селските райони да бъдат по-

малко за сметка на националното 

финансиране. Но това не засяга само 

страната ни, а всички държави членки като 

цяло. По отношение на директните 

плащания, един от най-важните моменти 

касае сближаване нивата на плащанията 

между държавите членки, или т.н. външна 

конвергенция.  Правилото е в рамките на 

следващия седемгодишен период парите за 

директни плащания постепенно да 

нарастват, докато се покрие 50% от 

разликата между настоящото национално 

ниво и нивото от 90% от средното за ЕС. Тази 

разлика не е голяма за страната ни. Редица 

държави членки, включително и България, 

заявиха че таваните на директните 

плащания следва да бъдат определени на 

национално ниво и да бъдат доброволни, за 

да се осигури ефективна приложимост.  

 оглед заложеното сближаване на 

плащане на единица площ в ЕС, 

предварителните изчисления на средствата 

Новини от СППЗ 
 

Новини за сектора 
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С оглед заложеното сближаване на 

плащане на единица площ в ЕС, 

предварителните изчисления на средствата 

за бъдещия програмен период (2021-2027 г.)  

показват прогресивно увеличение на 

средствата за директните плащания за 

България до 2027 г. с около 0.7 % (5,3 млрд за 

настоящия период в сравнение с 5,7 млрд за 

бъдещия период). 

До момента от началото на преговорния 

процес, България е подкрепила две 

декларации на групи държави членки, които 

настояват за запазване на настоящето ниво 

на подпомагане от ЕС. Предложението на 

Комисията относно таваните за директни 

плащания въвежда съществена промяна в 

сравнение с прилаганото до момента 

прогресивно намаление и таван на 

плащанията, което засяга само Схемата за 

единно плащане на площ. Промяната е, че се 

въвежда редукция в плащанията по всички 

схеми за директни плащания, включително и 

обвързаната подкрепа, еко-схемата, 

преразпределителното плащане и плащането 

за младите земеделски стопани. Позицията 

на страната ни е, че тези  схеми са насочени 

към подпомагане на земеделските 

производители,  в сектори със специфични 

проблеми и тяхното редуциране е нелогично 

и непоследователно. В съответствие с целта 

за осигуряване на по-съществена 

субсидиарност е необходимо да бъде 

оставено като национално решение дали да 

се поставят тавани на плащанията и скала на 

намаление. По този начин ще бъде дадена 

максимална възможност за отразяване на 

се поставят тавани на плащанията и скала на 

намаление. По този начин ще бъде дадена 

максимална възможност за отразяване на 

националните специфики и ситуации в 

отделните държави членки. 

По отношение на обвързаната подкрепа, 

Комисията предлага намаление от 

прилаганите към момента 13% + 2% за 

протеинови култури на 10%+2%. В рамките 

на дискусията присъстващите се обединиха 

около мнението, че обвързаната подкрепа е 

изключително важен инструмент за 

България и увеличаването на процента на 

подпомагане е много важно за бранша. 

Относно предложението на Комисията за 

отпадане на възможността за прилагане на 

преходна национална помощ след 2020 г., 

страната ни ще продължава да настоява да 

бъде намерено приемливо решение с цел 

поддържане стабилността на доходите на 

земеделските стопани. 

По време на срещата беше представена и 

Комуникационната стратегия на страната ни 

за изготвяне на Стратегически план за ОСП. 

Тя  включва срещи с бранша за обсъждане 

на важните теми, информационен портал, 

комуникация чрез имейл на 

Координационната група и създаване на 

мобилно приложение за Новата ОСП. 

Очаква се в рамките на настоящата 

година да бъде проведена и втора дискусия. 

Също така, до края на годината ще бъдат 

изготвени другите два анализа, необходими 

за подготовката на Стратегическия план-

Социално-икономическият анализ на 

селските райони в България, възложен на 

УНСС и Анализът на влиянието на селското 

стопанство върху състоянието на околната 

среда и климатичните промени. 

Източник: www.mzh.government.com  
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Запазват се схемите за обвързана подкрепа в сектор 

„Плодове и зеленчуци“ 

 Заместник –министърът на земеделието, 

храните и горите  Вергиния Кръстева 

припомни, че с цел ограничаване на 

нереалните заявители, е направена промяна 

в Наредба №3, така че заявената култура да 

съответства на начина на трайно ползване 

на физическия блок. „При анализ на всички 

площи, които са подадени в кампания 2018 

г., с начин на трайно ползване на парцели в 

системата за идентификация, се установи 

разминаване в 4 780 парцела с близо 3 000 

ха площ. Тези парцели ще бъдат проверени 

допълнително на място“, обясни Кръстева. 

Тя посочи, че другата стъпка са 

допълнителни проверки на място и завишен 

контрол, свързани с риск-анализ, който се 

изготвя в Държавен фонд „Земеделие“.  При 

обвързаното подпомагане на плодове и 

зеленчуци през миналата година 

проверките на място са били 5%, а през 2019 

г. са завишени на 20%. 

„Със заповед на министър Танева се 

извършиха и допълнителни проверки по 

отделни критерии. Един от тях е да се 

направи извадка на културите, при които 

има нарастване спрямо предходната година.  

Друг критерий е за кандидати, които са 

отглеждали едни култури, след това се 

ориентират към друго производство. Целта 

на тази проверка е да се извърши контрол 

по отношение на реколтирането“, 

категорична бе Вергиния Кръстева. По 

думите й, с тези мерки  се покриват около 

50% от заявителите. Проверява се също дали 

трайните насаждения са започнали 

плододаване и дали няма изсъхнали 

дървета. 

 

Зам.-министър Кръстева обобщи, че това 

са рискови критерии, и ако се установи, че 

Запазват се схемите за обвързана 

подкрепа за Кампания 2020 в сектор 

„Плодове и зеленчуци“. Това заяви 

министърът на земеделието, храните и 

горите Десислава Танева на заседание на 

Консултативния съвет по овощарство и 

зеленчукопроизводство, което се проведе 

на 30 юли т.г. 

 
Тя припомни, че в настоящия програмен 

период към днешна дата няма възможност 

за промяна на бюджетите по схемите. „Най-

добрият и справедлив подход е да има 

убеденост в еднаквия подход към всички 

производители. До новия програмен период 

имаме две години работа по 

програмирането му. Първата стъпка беше 

представеният миналата седмица анализ на 

състоянието на селското стопанство, 

изготвен от Институт по аграрна икономика, 

който в момента се дебатира“, посочи още 

министър Танева. По думите й, България е 

страната от всички държави-членки в 

Европейския съюз, които прилагат 

обвързана подкрепа с толкова схеми и в 

такъв висок размер. „Във всички останали 

страни те са значително по-малко на брой“, 

каза още тя. 

Заместник –министърът на земеделието, 

храните и горите  Вергиния Кръстева 

припомни, че с цел ограничаване на 

нереалните заявители, е направена промяна 

Новини за сектора 
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по-малко в сравнение с 2018 г. Значително 

намаляват заявените площи с картофи - 34% 

или почти 4 000 ха, моркови с около 400 ха и 

лук – 900 ха. Увеличават се площите с 

домати – полско производство - 1 100 ха, 

краставици – полско производство – 1 000 

ха, дини 850 ха и пипер – 242 ха. С най-

високи променливи разходи на декар при 

полските зеленчуци са пипера, доматите и 

патладжана, а с най-ниски – дините, зелето 

и морковите.При оранжерийните зеленчуци 

има незначително увеличаване на заявените 

за подпомагане площи от 726 ха до 765 ха, 

основно при пипера – 23 ха. 

 
„По настояване на представителите на 

бранша ще се засили контролът, упражняван 

от Държавен фонд „Земеделие“ при 

прилагане на схемите за обвързана 

подкрепа в сектора. Целта е подпомагане да 

получат само земеделските стопани, които 

са реални производители на плодове и 

зеленчуци и ги предлагат на пазара“, посочи 

още зам.-министър Маринов. 

Друга обсъдена тема по време на 

срещата бе и липсата на работна ръка в 

овощарството и зеленчукопроизводството. 

През месец август предстои да бъде 

проведе експертна среща с Министерство на 

труда и социалната политика за 

предприемане на стъпки за решаване на 

проблема. 

Източник: www.mzh.government.com  

 

 

Зам.-министър Кръстева обобщи, че това 

са рискови критерии, и ако се установи, че 

няма реколтиране, съответно няма да има 

плащане по конкретното заявление. 

По време на заседанието заместник-

министър Чавдар Маринов представи 

анализ на разпределението на заявените 

площи с плодове. По думите му,  данните 

показват,че при всички заявени за 

подпомагане култури не се наблюдава 

сериозна динамика спрямо 2018 г. Общо 

заявената площ с плодове през 2019 г. е 33 

474 ха, което е с 0,52% повече. С най-високи 

променливи разходи на декар при 

плодовете са ябълките, крушите и черешите, 

а с най-ниски – ягодите, десертното грозде и 

кайсиите. 

„На база на изнесените показатели и 

направените изчисления при плодовете не 

се установяват големи разлики в делът на 

подпомагането по обвързаната подкрепа от 

разходите за производство и на нормата на 

рентабилност“, каза заместник-министърът. 

Той подчерта, че към момента няма 

икономически мотиви от промяна на досега 

съществуващите схеми. „Това твърдение се 

подкрепя и от факта, че въпреки, че при 

малините, ягодите и крушите се отчитат най-

високи стойности на променливи разходи, 

при същите видове плодове се отчитат и 

най-високи нетни приходи и съответно най-

висока рентабилност“, каза още той. 

 
При зеленчуците общо заявените за 

подпомагане площи през 2019 г. са с 6,7% 

по-малко в сравнение с 2018 г. Значително 

намаляват заявените площи с картофи - 34% 

или почти 4 000 ха, моркови с около 400 ха и 
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Проект на Стратегия за Корпоративна социална 

отговорност 2019 – 2023 г. 

 институции, заетите и служителите. В по-

широк кръг може да бъдат добавени 

потребителите, корпоративните клиенти и 

подизпълнители по веригата с целия кръг на 

тяхната екосистема, социалните партньори, 

граждански и академични структури и други, 

свързани с околната среда. 

 
Настоящият проект на Стратегия обхваща 

периода 2019 – 2023 г. Структуриран е в 

отделни тематични части. Представена  е 

актуалната ситуация в областта, основните 

концепции за КСО в национален и 

европейски контекст, посочени са 

предизвикателствата и бариерите пред 

проявленията на социално отговорно 

поведение. Обоснована е необходимостта 

от прилагане на стратегически подход с цел 

широкообхватно прилагане на КСО. 

Представени са визията, принципите и 

целите на Стратегията. 

Заложени са четири стратегически цели и 

мерки за тяхното изпълнение. Последната 

част от проекта се отнася до изпълнението, 

отчитането, мониторинга и финансирането 

на дейностите.  

Във времето е предвидено Стратегията да 

се реализира на три етапа на изпълнение: 

2019 г. , 2020 – 2021 г., 2022 - 2023 г. 

 

Източник: www.strategy.bg  

 

 

Стратегията се основава на доброволния 

характер на корпоративната социална 

отговорност, разбирана като ангажимент от 

страна на ръководството на компаниите, 

публичните структури и гражданските 

организации. При вземането на 

управленските си решения и ежедневни 

действия ръководствата отчитат 

специфичните интереси на клиентите, 

доставчиците, потребителите, служителите и 

обществеността, намираща се в районите, в 

които оперира организацията, в т.ч.  в 

сферата на околната среда и на всички други 

субекти, спрямо които дейността им има 

отношение. Стратегията надгражда 

постигнатото в резултат на прилагането на 

предходната стратегия по корпоративна 

социална отговорност - КСО получи 

разпознаваемост като самостоятелна 

устойчива дейност с дългосрочен хоризонт. 

Предизвикателствата, които настоящата 

Стратегия адресира са свързани с 

динамиката на съвременната среда, бурното 

развитие на технологиите, прилагането на 

иновативни подходи и решения в различни 

сфери на живота. 

 
Като основни заинтересовани страни са 

идентифицирани фирменият мениджмънт, 

ръководните звена на публичните 

институции, заетите и служителите. В по-

широк кръг може да бъдат добавени 

потребителите, корпоративните клиенти и 
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Земеделието в Сингапур:              

Не мислете за земята, погледнете към небето   

Сингапур се стреми да увеличи 

собственото производство на хранителни 

продукти, отглеждайки зеленчуци  в офис 

сгради и създавайки многоетажни ферми. 

По този начин островната нация се опитва 

да замести вноса, за да осигури храна за 

своите 5,6 млн. население. 

Страната произвежда около 10% от 

необходимата й храна. Доколкото 

климатичните промени и нарастването на 

населението заплашват доставките на 

хранителни продукти, Сингапур иска да 

увеличи дела на местните храни до 30% до 

2030 г. Тази цел е в съответствие с плана, 

известен като „30-30“.  

На Сингапур разполага със само 724 кв. 

км земя. Само един процент от тази площ се 

използва за земеделие. Разходите за 

производство на хранителни продукти са по-

високи, отколкото в останалата част от 

Югоизточна Азия.  

 
В тази връзка на фермерите е 

препоръчано да преминат към вертикално 

земеделие и „да растат нагоре с минимални 

разходи“. 

Всеки път, когато говоря за 

продоволствена сигурност в Сингапур, 

казвам на хората: не мислете за земята, 

мислете за небето, тъй като можем да 

растем само нагоре – казва Пол Тенг, 

професор по земеделие в Техническия 

университет Нанян 

професор по земеделие в Техническия 

университет Нанян.  

В Сингапур има над 30 вертикални 

ферми. За последните 3 години броят на 

т.нар. „небесни ферми“ се е удвоил.  

 
Sustenir Agriculture – едно от тези 

предприятия, представлява аквапонична 

ферма, в която се отглеждат нетипични за 

страната храни – зеле, чери домати и ягоди. 

Продукцията се реализира в местните 

супермаркети и чрез онлайн магазини.  

Миналата година Sustenir е привлякла 16 

млн. долара от инвеститори. Парите ще 

бъдат използвани за разширяване на 

производството в Сингапур и откриване на 

ферма в Хонконг.  

Според проф. Пол Тенг основната 

сложност на градското фермерство е в това, 

че високата цена на технологията прави 

отгледаната продукцията твърде скъпа за 

повечето хора. Техническият прогрес обаче 

не стои на едно място. Колкото повече 

иновации се внедряват, толкова повече 

намаляват разходите за производителите и 

по-достъпна става продукцията. 

Източник: www.agri.bg  

Любопитно 
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