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Млад фермер заряза Холандия, 
за да търси бъдеще в България

Петър 
Хлебаров 
направи свое 
стопанство 
с 350 овце 
по проект 
на селската 
програма

В страната 
има дефицит 
на качествен 
посадъчен 
материал

ГеорГи Баев

28-годишният Петър Хлебаров 
от Сливен е един от малкото 
млади хора, избрал да се завърне в 
България и на родна земя да гради 
своето бъдеще. Лутайки се из ня-
колко сфери, решава да инвестира 
целият си потенциал и енергия в 
развиване на овцевъдна ферма в 
Сливенско. Той е един от първите 
бенефициенти по Програмата за 
развитие на селските райони по 
мярка 112, целяща да подкрепи 
младите фермери към създаване 
на свои стопанства. 

Петър влиза в редиците на 
земеделските производители 
с ясното съзнание какво иска 
да постигне и каква дейност 
ще развива. Точно поради тази 
причина през февруари 2008 г. 
се завръща от Холандия, където 
успешно завършва бакалавърска 
степен по „Мениджмънт и бизнес 
администрация“. Там всеки, който 
покаже добри резултати по време 
на следването си и е решен да 
се развива по специалността, 
получава възможност за работа 
и кариера. Малко преди да вземе 
решение за завръщане в родина-
та, Петър Хлебаров 

заема мениджърска позиция 
в Хилтън Койлъмбридж в Ави-

мор, Шотландия, която с лекота 
изоставя.

В годините на прехода семей-
ството на младежа се е занима-
вало с разнообразие от дейности 
в сферата на частния бизнес, но 
има известен опит в селското 
стопанство. Петър има по-малък 
брат, учил редом с него в чужбина, 
майка му е счетоводителка, а 
баща му е бивш офицер от арми-
ята. Имали са малко стопанство, 
както и малко наследствена земя, 
до момента, в който купуват 
стар свинарник в село Сотиря, 
на шест километра източно от 
Сливен. С общи усилия ремонтират 
и преобразуват сградата, а днес 
и тримата мъже са регистрирани 
земеделски производители. След 
отваряне на мярката през 2008 

г. Петър се решава да прави 
проект. За помощ се обръща към 
Службата за съвети в земеделие-
то и след месеци работа получава 
одобрение от ДФЗ. 

„Тогава бях един от първите, 
които кандидатстваха по ПРСР. 
Нещата се случиха много бързо. 
Нямаше проблеми нито с първо-
то плащане на субсидията, нито 
с второто, стига да изпълняваш 
стриктно проекта и да водиш 
изрядна документация за всичко. 
Започнах със 100 овце-майки, а 
сега, когато изтича проектът, 
броят им е над 350“, каза Петър 
Хлебаров. Не скрива задоволство-
то си, въпреки че 

дейността е много трудна 
и все още има препятствия за 

Младежът също е купил 
трактор и балирова-
чка, с които прибира 

сено и люцерна. Първоначално 
всички ежедневни дейности по 
отглеждане на овцете са били 
извършвани на ръка, но след 
проучване в интернет и разго-
вори с колеги, Петър решава да 
оборудва обора с доилна техника. 
Така намалява технологичното 
време за млеконадоя с 60% (от 
3 часа на малко повече от час), 
осигурявайки си време за отдих 
със семейството и почивка. 
Добитото мляко продава на 
казанлъшка мандра срещу 1,34 

лв. за литър. „Тази цена е добра, 
въпреки че купувачът идва от 
много далеч, а нямаме проблеми 
и в плащанията. За агнетата 
разчитам главно на продажби 
на дребно, тъй като голяма 
част от традиционните за 
България пазари зад граница са 
вече загубени, а това трябва 
да се промени”, добави Петър. 
Зимата на 2012/2013 г. е една 
от най-трудните за живот-
новъдите в България, признава 
младият човек. За да изхранва 
животните, каза, че разчита 
на оскъдната паша в района и 
на собствени 40 дка люцерна, 

тъй като покупката на зърно е 
невъзможна при тези условия. От 
няма накъде животните ядат и 
„евтини” отсевки. Дали овцете 
са щастливи, техният стопанин 
може само да гадае, но поне се 
надява да не заспиват гладни. 
Петър казва, че има още много 
работа. Когато финализира про-
екта си през тази година, ще чака 
новия програмен период, за да 
потърси в него още възможности 
за развитие на своето стопан-
ство и да затвърди вярването 
си, че с повече амбиция и енергия 
младите хора могат да намерят 
бъдещето си в България. 

Доилна техника съкращава работата с 60 процента

преодоляване. Убеден е обаче, 
че програмата дава добър шанс 
за стартиране на бизнес. „От 
дистанцията на времето бих 
казал, че когато се захванеш, 
трябва много добре да се 
прецени както идеята, така и 
детайлите. В самото начало, 
когато се подаваха първите 
проекти, разработени безплат-
но от Службата за съвети в 
земеделието, писахме възможно 
повече дейности, за да се по-
лучи одобрението. Оказа се, че 
е трудно да бъдат изпълнени 
всички заложени инвестиции. 
С течение на времето вече 
младите фермери посочваха 
по-малко дейности, но на мен 

ми се наложи дори да дофинан-
сирам проекта със собствени 
средства, за да бъде изпълнен. 
Ето например има проекти за 
червени калифорнийски червеи, 
където цялостната инвести-
ция е може би около 20 000 лв., 
а субсидията е 50 000 лв.“

Трудността идва и оттам, че 
освен увеличаването на иконо-
мическите единици, младият 
мъж е заложил и закупуването 
на земя, на трактор и др. Като 
повечето в този сектор е имал 
взимане-даване и с кредитори, 
но въпреки това днес е доволен, 
защото има работа, а резулта-
тите зависят главно от него. 
„Не съм забогатял, нямам много 

пари, защото всичко се влага във 
фермата, но 

гледам напред и се надявам 
на по-добри времена“, разказва 

Петър. Той е осигурил и едно 
работно място, заето от 
представител на циганското 
малцинство, който помага в 
ежедневната работа и е дово-
лен, че има препитание, а не 
живее на помощи. В село Сотиря 
днес няма поминък за местните. 
Там живеят около 1500 роми, 
чиято единствена прехрана се 
намира на сливенското сметище 
в района, кражбата на метал, 
и продажбата на незаконно 
изсечени дърва.

К
а ч е с т в е н и я т 
анализ в Аграрен 
доклад 2012 на 
проекти по мярка 
112 „Създаване 

на стопанства на млади 
фермери“, по които са 
извършени плащания, сочи, 
че преобладаваща част от 
младите фермери се занима-
ват основно с градинарство 
– 31%, с овощни насаждения 
– 28%, и с полски култури 
– 16%. Растениевъдството 
с традиционни за България 
култури е предпочетено 
от 78% от младите фер-
мери, а 9% са ангажирани 
с животновъдни дейности. 
Смесените стопанства са 
8%. В категорията „Други”, 
която заема 5%, основните 
направления са пчеларство 
и алтернативно животно-
въдство – червени калифор-
нийски червеи и охлюви. 

Делът на младите ферме-
ри мъже е 58%, а на жените 
е 42% – близко до относи-
телния дял на заетите в 
земеделието жени (43%). 

По повод на подготов-
ката на новите условия в 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014–2020 г. от Брюксел 
анонсират, че се очакват 
много повече възможности 
за младите хора, както 
и по-голямо безвъзмездно 
финансиране. Освен това 
бюрокрацията ще бъде 
намалена, а дейностите – 
по-разнообразни.

Само 9% 
отглеждат 
животни

статИстИка

Л
ешниците и орехите 
са сред най-търсени-
те в момента заради 
възможностите за 
финансиране, разказа 

за „АГРО УИКЕНД“ доц. д-р Стамен 
Попов, председател на Сдруже-
нието на производителите на 
овощен посадъчен материал. 
Хит са още черешите и сливите. 
Проблемът според доц. Попов е, 
че орехи се произвеждат труд-
но, в страната няма достатъчно 
посадъчен материал и това води 
до заобикаляне на изискванията 
от фермерите. 

В момента лешниците вървят 
по 3–4 лева. „Някъде предлагат 
и по-ниски цени, но това е за 
сметка на качеството“, казва 
специалистът. Лешникът задъл-
жително трябва да е

отгледан една година
за да има хубава коренова 

система, което гарантира по-
добро прихващане. Бадемите, 
черешите и сливите са по 
4–5 лева, а орехите – между 
15 и 20 лева, в зависимост от 
качеството. Доц. Попов обяс-
ни, че когато купуват орехи, 

Доц. Д-р стефан ГанДев, ДИректор на ИнстИтута по овощарство, пловДИв

Постоянно питат за череши, 
не се търсят дюли и круши Черупковите  превземат 

овощните градини

фермерите трябва да гледат 
задължително къде е мястото 

на облагородяване. 
Търсенето на череши също 

е засилено. „Това е вид, който 
изисква

много ръчен труд
при прибирането и доста 

дълго време ще е една от 
културите, която ще гледаме 
в рамките на нашето селско 
стопанство, наред с дребните 
ягодоплодни видове и вишни-
те.“ Сливите също набират 
популярност. 

Към най-търсените овошки 
Минка Жекова, собственик на 
разсадник в Айтос, добави и ба-
деми. От базата в Костинброд 
към Института по земеделие в 
Кюстендил обясниха, че търсе-
ни при тях остават ягодите. 
Същото важи и за малините, 
от тях предпочитани са сорто-
вете Люлин, Рубин и Самодива. 
Създават се големи масиви от 
по около 100 декара. От базата 
предлагат още разсад касис по 
2 лева, ягоди по 0,24 лв., малини 
по 0,60 лв. и арония – 2,40 лв.

алекСанДра ДжанДева
a.dgandeva@abv.bg

Доц. Гандев, какъв посадъчен 
материал се търси най-мно-
го в момента?

В момента най-много се тър-
сят орехи и череши, веднага 
след тях са сливи, праскови и 
ябълки. От орехите се търсят 
българските сортове Извор 
10, Силистренски и Шейново, 
както и някои от чуждите. От 
ябълката в момента питат 
за някои от вариететите на 
Златна и Червена превъзходна, 
както и сортовете Джонаголд 
и Грени Смит. Основно тър-
сеният сорт при сливата е 
Стенлей, а при черешите  – 
Ван, Бинги Ламберт. Търси се 
много и сортът Косара, който 
е създаден в института. За 
прасковата мога да допълня, 
че изискването е да бъде 
присадена върху GF 667, това 
е подложка, която позволява 
засаждане на праскова след 
праскова. 

какъв е профилът на купу-

вачите – повече дребни сто-
пани или по-едри земеделци 
правят овощни градини?

Обикновено тези, които пра-
вят градини с череши, праскови 
или сливи, създават по-малко 
площи. Когато става дума за 
орехопроизводство, има хора, 
които искат да създадат 1000 
и повече декари. 

кои овошки, образно казано, 
вече са в немилост в българ-
ските градини?

При дюлята например тър-
сенето почти е замряло. До 
голяма степен и крушата е в 
немилост. При нея проблемите 
са много и най-вече идват от 
огнения пригор и крушовата 
бълха. Крушовата бълха спе-
циално нанесе много щети 
и доведе до изкореняването 
на много декари с крушови 
насаждения. Проблемът не е в 
незнанието на хората как да 
гледат тези овощни видове, 
а че в момента голям набор 
от растителнозащитните 
препарати са спрени и те 
реално няма с какво да провеж-

дат растителната защита. 
В същото време борбата с 
огнения пригор се води основно 
с антибиотици, а в България е 
забранено използването им в 
селското стопанство. Всичко 
това прави борбата срещу 
огнения пригор неефективна. 

кажете цените на основните 
видове фиданки.

По принцип цената на 
ореха варира от 12 до 18 
лева, ябълката може е от 3 
до 4 лева, при костилковите 
цените се движат между 3, 
50 и 5 лева. Цената зависи от 
разсадника, качеството, сорта 
и количеството, което купува 
бъдещият производител. 

С какво ще изненадате посе-
тителите на „агра”?

За съжаление, в момента 
не разполагаме с големи коли-
чества посадъчен материал, 
защото почти всичко, което 
имахме, вече е продадено. 
Вероятно тази година няма 
да имаме щанд за посадъчен 
материал. 

колко струва създаването 
на един декар овощна гра-
дина при различните овощни 
видове?

Цената най-вече зависи 
от гъстотата на засаждане, 
както и дали ще има капково 
напояване. При ябълката един 
декар може да варира от 700 
до 1200 лв., в зависимаст от 
броя дръвчета в декар, при 
ореха е около 500 лв., при 
черешите – около 400–500. В 
тези суми освен посадъчния 
материал се включва още под-
готовката на мястото, то-
рене, евентуално изграждане 
на капково напояване – изобщо 
всички мероприятия, които 
предшестват създаването 
на една овощна градина. 
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