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Цел на изследването:

„Да се оцени ефекта от прилаганите политики 
в сектор „плодове и зеленчуци“ върху степента на 
задоволяване на вътрешното търсене с българска 

продукция“



Контекст:

Нарушената ритмичност във веригата на доставки, породена от кризата 
с Covid-19 повдигна въпроса за продоволствената сигурност на страната.

Въведените временни мерки при търговията с хранителни стоки целяха 
да засилят присъствието на български храни в магазинната мрежа.

Своята дейност започна работната група, която трябва да изготви 
Националния стратегически план за развитие на селското стопанство 
през програмния период 2021-2027 година.



Източници и методологически бележки: 

1. За целите на изследването са събирани вторични данни от официални източници – МЗХГ, 
НСИ, Евростат, FADN, FAO, ITC и др.

2. Център на изследването е т. нар. „степен на самозадоволяване“, или отношението на 
националното производство към вътрешното потребление при основни видове плодове и 
зеленчуци.

3. Изследвани са следните земеделски стоки: ябълки, круши, десертно грозде, череши, 
сливи, кайсии, праскови, дини, пъпеши, ягоди, малини, домати, краставици, патладжан, 
тиквички, пипер, зеле, салати, лук, моркови, картофи. Поради пропуски в наличните 
данните от крайните резултати са извадени тиквичките и десертното грозде.

4. Времеви обхват на изследването: периодът 2011-2013 и 2017-2019 като са взети осреднени 
стойности, за да се изгладят сезонните ефекти. Двата периода бележат края на два 
седемгодишни програмни периода като през втория период сектор „плодове и зеленчуци“ 
е приоритетен по линия на ПРСР и получава допълнително, обвързано с производството 
подпомагане.

5. Направен е преглед и сравнение на специфичното подпомогане за сектора в България и 
други европейски страни, както и на някои икономически показатели на стопанствата.

6. Анализът не отразява дела на полската и оранжерийна продукция, а взема предвид 
съвкупното производство.



РЕЗУЛТАТИ:



Развитие на обема на вътрешния пазар
𝐶 = 𝑄𝑖 + 𝑄𝑃 +𝑀 − 𝑋 − 𝑄ⅇ,

Където 𝐶 – вътрешен пазар, 𝑄𝑖 – нач. запаси, 𝑄𝑃 − производство, 𝑀 – внос, 𝑋 – износ, 𝑄ⅇ - кр. запаси  (допуска се, че 𝑄𝑖 = 𝑄ⅇ = 0)
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Фактори*:

➢ Увеличава се потреблението на 
домакинствата на круши, меки плодове 
(малини, къпини, боровинки), грозде и др., 
НСИ;

➢ Увелечена преработка на ябълки, череши, 
праскови, домати (50-100%), МЗХГ;

➢ Ръст на туристическите посещения в страната 
с 44% за периода 2011-2019 година, НСИ.

Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; МЗХГ, НСИ* Изследването няма за цел да оцени влиянието на отделните фактори



Степен на задоволяване на вътрешното търсене с местна 
продукция (средно за двата периода)
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Относителен дял на националното производство към вътрешното търсене
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Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC



Степен на задоволяване на вътрешното търсене с местна 
продукция (средно за двата периода)
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Относителен дял на националното производство към вътрешното търсене
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Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC



• България задоволява на ок. 50% нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Северна Македония е №1 вносител на 
ябълки в България от 2018 насам;

• Средната продуктивност от декар ябълки в 
България е сред най-ниските от 
конкурентните държави;



Ябълки

58664 61695

86059 81760
91483

110045

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Македония 26% 0,37 39% 0,16 62% 0,21

Полша 30% 0,45 26% 0,53 20% 0,39

Гърция 22% 0,30 21% 0,34 8% 0,34

1,2
0,9

1,9

2,7

3,67

България Македония Полша Гърция Нидерландия

Добив от декар ябълки средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на ок. 50% нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Основен вносител за сезонни плодове е 
Гърция с около половината от количествата;

• Производителността в България изостава 
значително от тази в големите страни 
износителки.



Круши

1974
2810

4362

7708 7704

9086

2011* 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* HS код за круши има от 2012 Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 58% 0,53 41% 0,48 50% 0,54

Турция 11% 1,04 38% 1,00 26% 1,01

ЮАР 5% 1,25 4% 1,11 6% 1,28

0,61

1,95
2,15

3,7

България Турция Гърция Нидерландия

Добив от декар круши средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява напълно нуждите 
на вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Вносът е незначителен - основно на 
ранни череши за прясна консумация 
като пазарът се поделя между Гърция и 
Турция;

• По производителност страната постига 
средни резултати в сравнение с 
конкурентите.



Череши

30063

19840

39816

49223

56323 56758

2011* 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* HS код за череши има от 2012 Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 2 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 76% 0,71 87% 1,15 56% 1,31

Турция 15% 5,71 13% 6,62 42% 5,85

0,54 0,54

0,4 0,4

0,74

България Гърция Италия Испания Турция

Добив от декар череши средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява напълно нуждите 
на вътрешня пазар;

• Вносът и износът на сливи са 
несъществени като количества;

• Производителността от единица площ 
изостава спрямо редица държави 
износители.



Сливи

31566

23533

38144

47767

57797 57473

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Македония 7% 0,92 71% 0,34 43% 0,44

Гърция 62% 0,54 21% 0,40 42% 0,49

0,74

0,44
0,58

1,39

1,65

1,07

България Македония Молдова Турция Италия Испания

Добив от декар сливи средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на около 80% 
нуждите на вътрешния пазар от кайсии 
със собствено производство;

• Вносът се доминира изцяло от Гърция;

• Производителността спрямо Гърция 
изостава значително.



Кайсии

13751 12824

18673

25954

17405

24277

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ  (обем) 2017 2018 2019

вносител дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 95% 0,46 88% 0,40 88% 0,47

0,65

1,39

България Гърция

Добив от декар кайсии средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на около 60% 
нуждите на вътрешния пазар със 
собствено производство;

• Вносът се доминира изцяло от Гърция;

• Производителността спрямо Гърция 
изостава значително.



Праскови

37146 37923
43464

59463

51244
56101

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 93% 0,44 93% 0,43 96% 0,43

0,85

1,94

България Гърция

Добив от декар праскови средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на около 80% 
нуждите на вътрешния пазар със 
собствено производство;

• Вносът се доминира от Гърция;

• Производителността спрямо Гърция и 
Турция изостава значително.



Дини

94588

77718 80513

137174

115047 117345

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 83% 0,15 69% 0,16 64% 0,18

Турция 1% 0,47 20% 0,56 25% 0,50

2,2

4,2

5,5

България Турция Гърция

Добив от декар дини средно за сезон  
2017 и 2018 в тона

* Разликата между вноса и износа



• България задоволява на около 80% 
нуждите на вътрешния пазар със 
собствено производство;

• Вносът се доминира от Гърция;

• Производителността спрямо Гърция и 
Турция изостава значително.



Пъпеши

21065 20786
18191

32450 33506
31135

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 85% 0,18 80% 0,16 84% 0,22

Турция 7% 1,09 10% 1,28 9% 1,02

1

2,21
2,1

България Турция Гърция

Добив от декар дини средно за сезон  
2017 и 2018 в тона

* Разликата между вноса и износа



• България задоволява на около 70% 
нуждите на вътрешния пазар със 
собствено производство;

• Вносът се доминира изцяло от Гърция;

• Производителността спрямо Гърция 
изостава значително.



Ягоди

10731

6442
5507

7113 6925
7762

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 92% 2,17 86% 1,87 95% 1,47

0,71

4,5

България Гърция

Добив от декар ягоди средно за сезон  
2017 и 2018 в тона

* Разликата между вноса и износа



• България задоволява напълно нуждите
на вътрешния пазар със собствено
производство;

• Производителността от единица площ е 
съпоставима с Полша, но изостава 
значително от съседна Сърбия.



Малини

7244

4662,8

5493,6

7422 7397
6943

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

3,75

5,3

3,75

България Сърбия Полша

Добив от декар малини средно за сезон  
2017 и 2018 в тона

* Разликата между вноса и износа



• България задоволява на 2/3 нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Най-големи вносители са Турция и 
Гърция, следвани от Германия, като 
става въпрос основно за несезонна 
продукция;

• Производителността от единица площ е 
чувствително по-ниска спрямо 
съседните Гърция и Турция.



Домати

132240 125344

151446

228234 225676 219411

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Турция 27% 1,83 34% 1,73 47% 1,64

Гърция 43% 0,37 36% 0,41 30% 0,40

Германия 11% 2,59 9% 2,64 10% 2,63

3,7

5,3

6,8

България Гърция Турция

Добив от декар домати средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на 80% нуждите 
на вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Най-големи вносители са Турция и 
Гърция, следвани от Албания, като става 
въпрос основно за несезонна 
продукция;

• Производителността в България 
изпреварва тази в съседните държави.



Краставици

54181

40289

54874 57022

87800
83095

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Гърция 54% 0,45 49% 0,43 50% 0,45

Турция 21% 1,35 32% 1,18 31% 1,42

Албания 13% 2,84 10% 2,76 9% 2,71

7,9
7,2

4,9

България Гърция Турция

Добив от декар краставици средно за 
сезон  2017 и 2018 в тона



• България задоволява на 80% нуждите 
на вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Най-големи вносители са Турция и 
Гърция, като става въпрос основно за 
несезонна продукция;

• Производителността в България 
изостава с около 30% тази в съседните 
държави.



Патладжани

8108

10416
9538

14905 14960
14010

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 2 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Турция 66% 0,74 79% 0,69 58% 1,16

Гърция 22% 0,46 15% 0,45 34% 0,41

2,5

3,6 3,5

България Гърция Турция

Добив от декар патладжани средно за 
сезон  2017 и 2018 в тона



• България задоволява на 70% нуждите 
на вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Най-големи вносители са Турция, 
Македония и Гърция;

• Производителността в България 
изостава от тази в съседните държави.



Пипер

85912

62333

77263 76445 79625

88917

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Турция 49% 1,07 54% 1,09 48% 1,35

Македония 33% 0,59 31% 0,62 29% 0,72

Гърция 9% 0,50 7% 0,49 14% 0,55

1,7

3,5

2,8

2

България Гърция Турция С. Македония

Добив от декар пипер средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



• България задоволява на 87% нуждите 
на вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Най-големи вносители са Македония, 
Турция и Албания;

• Производителността в България 
изостава с около 25% от тази в 
съседните държави.



Зеле

53637
57665

54058

48027

55667
52903

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Македония 72% 0,36 78% 0,24 56% 0,46

Турция 2% 0,22 3% 0,22 22% 0,26

Албания 12% 0,24 5% 0,16 11% 0,26

2,4

3,1 3 3

България С. Македония Турция Албания

Добив от декар зеле средно за сезон  2017
и 2018 в тона



• България задоволява на 52% нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Необходимите количества се набавят най-
вече от Турция и в по-малка степен от 
Сърбия и Германия;

• Производителността в България е четири 
пъти по-ниска от тази в Германия.



Лук

34781
28732

34427

48564

71256
64233

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Турция 12% 0,21 16% 0,26 43% 0,26

Сърбия 12% 0,22 14% 0,28 9% 0,29

Германия 28% 0,20 9% 0,48 9% 0,51

1,1
1,6

4,1

България Турция Германия

Добив от декар лук средно за сезон  2017
и 2018 в тона



• България задоволява на 62% нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Необходимите количества се набавят най-
вече от Турция и Сърбия и в по-малка степен 
от Гърция;

• Липсват надеждни сравнителни данни за 
производителността от единица площ.



Моркови

27806
24837

19685

39017

44411

38045

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Турция 38% 0,31 58% 0,31 58% 0,32

Сърбия 32% 0,22 24% 0,21 29% 0,26

Гърция 7% 0,30 9% 0,33 6% 0,34



• България задоволява на 85% нуждите на 
вътрешния пазар със собствено 
производство;

• Необходимите количества се набавят най-
вече от Франция, Германия и в по-малка 
степен – Гърция;

• Средната производителност от единица 
площ изостава двойно от тази в Западна 
Европа.



Картофи

177421 175449

221468

272785
298868

234615

2011 2012 2013 2017 2018 2019

Национално производство, дефицит* и размер 
на вътрешния пазар (тона)

производство дефицит* вътрешен пазар

* Разликата между вноса и износа Източник: собствени изчисления на база данни от МЗХГ и ITC; FAO

Топ 3 (обем) 2017 2018 2019

вносители дял лв./кг дял лв./кг дял лв./кг

Франция 26% 0,40 46% 0,37 43% 0,60

Германия 26% 0,34 27% 0,34 22% 0,64

Гърция 16% 0,39 6% 0,45 14% 0,66

1,8

4,2 4,1

2,6

България Франция Германия Гърция

Добив от декар картофи средно за сезон  
2017 и 2018 в тона



Икономически сравнения между избрани 
европейски държави – резюме 
Овощни стопанства:

• По размер на обработваната площ стопанствата отглеждащи плодове в 
България се намират в средата между разглежданите държави. 
Количеството труд, вложено на единица площ е напълно сравнимо. 

• Нетната добавена стойност на хектар и на работна единица са между 
два и пет пъти по-ниски спрямо разглежданите държави.

Зеленчукопроизвоство:

• Средния размер на стопанствата в България е съпоставим единствено 
спрямо Гърция от избраните за сравнение държави и изостава от 
останалите. Използва се значително повече труд на единица площ.

• Нетната добавена стойност на хектар и работна единица в България 
изостават между три и десет пъти спрямо разглежданите държави.



Eвропейски сравнения – стопанства, отглеждащи 
плодове* към 2018 г.

10,9

18,6

4,4

14,2

9,1

2,3

3,5

1

4,6

2
0,9 1,1 1,5 1,1 1,1

България Германия Гърция Нидерландия Полша

Използвана земя, годишни работни 
единици, приход на 1 евро разход 

ИЗП (ха) ГРЕ П/Р

Източник: FADN

1379

4308
2841

11495

846

6646

23003

12628

35456

3768

България Германия Гърция Нидерландия Полша

Нетна добавена стойност в евро на хектар и 
на годишна работна единица

НДС/ха НДС/ГРЕ

* Данните са осреднени на извадков принцип, който включва само пазарно ориентирани стопанства 



Интензивност на насажденията към 2017 г.
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България Гърция Сърбия Полша Германия Нидерландия

Брой дръвчета в хектар ябълкова градина
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България Гърция Сърбия Румъния Испания Франция
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Eвропейски сравнения – стопанства, отглеждащи 
зеленчуци* към 2018 г.

3,1

7,8

2,8

13,6

5,3

3,5

6

2,2

8,8

2,7

1,04 1,17
1,54

1,18 1,34

България Германия Гърция Нидерландия Полша

Използвана земя, годишни работни 
единици, приход на 1 евро разход 

ИЗП (ха) ГРЕ П/Р

Източник: FADN

5376

26311

11461

37313

45254867

34070

14466

57759

8969

България Германия Гърция Нидерландия Полша

Нетна добавена стойност в евро на хектар и 
на годишна работна единица

НДС/ха НДС/ГРЕ

* Данните са осреднени на извадков принцип



Сравнителен анализ на подпомагането в България и 
избрани европейски държави

➢ Базово плащане /на площ;

➢ Зелено плащане;

➢Обвързано подпомагане;



През 2014-2020 България компенсира разликата и дори 
надминава субсидиите за плодове и зеленчуци с ЕС

• Основните плащания (базово + зелено) по Първи стълб за България 
остават  много под средните нива за ЕС;

• България е с най-високия бюджет за обвързано подпомагане за 
плодове и зеленчуци в ЕС, Унгария е с най-много подпомагани площи;

• Средната ставка по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци в ЕС 
е 251 евро на хектар. Най-висока е във Франция – 782 евро/ха, следвана 
от България – 541 евро/ха, най-ниска е в Словакия – 106 евро/ха;

• Повечето държави-членки подкрепят силно ограничен брой култури 
(напр. Италия и Испания – само домати, Полша – домати и меки 
плодове);

• Повечето държави-членки подкрепят отглеждането на плодове и 
зеленчуци за преработка, а не за прясна консумация;

• Субсидиите вече не са фактор в конкуренцията.



Директни плащания* в избрани държави от ЕС

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Румъния

Португалия

България

Полша

Словакия

Чехия

Франция

Унгария

Германия

Австрия

Дания

Белгия

Италия

Нидерландия

Гърция

Размер на базовото и зеленото плащане към 2015 г. (€/ха)

базово плащане зелено плащане

* Стойностите са приблизителни. В някои стари страни членки плащанията може да варират. Източник: ЕК, Eвропейска сметна палата



Обвързано с производството подпомагане 2014-20

41770

13460

60170

183466

96768

18556
25000

66491

40596

76116

9259
1436

12783

34373

10713
14515

6352

20978

10511

41235

Чехия Словакия Полша Унгария Италия Франция Испания Гърция Румъния България

Обвързано подпомагане по държави (площ и бюджет)

площ (ха) бюджет (хил. евро)

✓ 19 държави членки 
прилагат;

✓ €181,5 млн. средства 
са заявени през 2019  г;

✓ 718 хил. ха заявени 
площи;

✓ €251/ха средна ставка 
в ЕС.



Кой какво подкрепя и с колко (към 2018 г.)? – 1 

Обвързана подкрепа за: €/ха

Плодове с много висока трудоемкост 444

Плодове с висока трудоемкост 237

Картофи 90

Зеленчуци с много висока трудоемкост 373

Зеленчуци с висока трудоемкост 221

Обвързана подкрепа за: €/ха

Плодове с много висока трудоемкост 100

Плодове с висока трудоемкост 52

Зеленчуци 139

Домати 203



Кой какво подкрепя и с колко (към 2018 г.)? – 2 

Обвързана подкрепа за: €/ха

Домати 551

Меки плодове 181

Обвързана подкрепа за: €/ха

Зеленчуци за преработка 188

Полски зеленчуци 167

Плодове (екстензивно-традиционни) 164

Плодове (интензивно отглеждане) 450

Зеленчуци за преработка за масло 80



Кой какво подкрепя и с колко (към 2018 г.)? – 3 

Обвързана подкрепа за: €/ха

Домати за преработка 111

Обвързана подкрепа за: €/ха

Сливи за преработка 783

Череши за преработка 363

Праскови за преработка 239

Круши за преработка 1000

Домати за преработка 1002



Кой какво подкрепя и с колко (към 2018 г.)? – 4 

Обвързана подкрепа за: €/ха

Домати за преработка 254

Обвързана подкрепа за: €/ха

Домати за преработка 506

Цитруси за сок 294

Коринтски касис 345

Аспержи 489

Праскови за преработка 162

Ябълки 466



Кой какво подкрепя и с колко (към 2018 г.)? – 5 

Обвързана подкрепа за: €/ха

Домати за преработка 697

Краставици за преработка 258

Зеленчуци на закрито (оранжерии) 924

Плодове за преработка (сливи, ябълки, 
череши, вишни, кайсии)

311

Ранни картофи 153

Обвързана подкрепа за: €/ха

Ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии, 
праскови, череши, вишни

591

Сливи и десертно грозде 334

Домати, краставици, патладжан 688

Пипер 471

Моркови, зеле, дини, пъпеши 397

Оранжерийни зеленчуци 3211



Съпоставка на общото подпомагане на продукцията 
между България и основни вносители
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Заключение:
• Производството на плодове и зеленчуци в България не успява да задоволи вътрешното търсене при 16 от 19 изследвани култури и през 

настоящия програмен период.

• При 9 от изследваните култури има влошаване на степента на задоволяване вътрешното търсене с национално производство спрямо 
предходния програмен период. При четири култури се наблюдава подобрение.

• Тези резултати означават, че производството не расте с темповете на вътрешния пазар. При някои култури като пипер, зеле, праскови, 
ябълки изобщо не се наблюдава увеличение на производтсвото между двата програмни периода.

• Резултатите следва да се интерпретират като се има предвид, че през периода 2014-2020 г. за сектор „плодове и зеленчуци“ се отделят 
по средно ок. 40 млн. евро на година допълнително, обвързано с производството подпомагане, което през 2007-2011 г. не е било 
налично. Секторът се е ползвал приоритетно с финансиране на инвестиционни проекти по Програмата за развитие на селските райони.

• Размерът на директното подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци през 2014-2020 г. се изравнява и дори надминава 
равнището на подпомагане в основни производители в ЕС.

• С малки изключения българското производство не е конкурентно на основните страни износителки от ЕС и региона (като Турция и 
Сърбия).

• Основен проблем пред родното производство се явява ниската производителност в стопанствата.

• Нетната добавена стойност на единица площ и на единиза вложен труд свидетелства за технологичната изостаналост спрямо 
конкурентните държави;

• Зеленчукопроизводството има нужда от окрупняване и значителни инвестиции в технологии, за да подобри конкурентоспособността;

• В производството на плодове България изостава по отношение интензификацията особено спрямо съседните Румъния и Сърбия. За 
увеличаване на добавената стойност трябва да се залага повече на пресен пазар и по-малко на преработка;



Препоръки за програмния период 2021-2027 г. и отвъд:

• Обвързаното подпомагане да се прецизира така, че общото подпомогане за дадена култура да не надхвърля равнището на 
подпомагане за същата култура в конкурентните на България държави.

• Обвързаното подпомагане може да се прецизира още и по линията „пресен пазар – преработка“ или „интензивно – екстензивно“ 
отглеждане според нуждите.

• Да се създадат специални инвестиционни подмерки по ПРСР за плодове и зеленчуци с отделен бюджет. Спестените средства от 
прецизиране на обвързаното подпомагане и част от спестените средства от налагането на ефективен таван на директните плащания по 
Първи стълб да се насочат за финансирането въпросните мерки във Втори стълб (ПРСР).

• Размерът и процентът на финансиране на проектите по ПРСР да бъдат обвързани с историята и размера на стопанствата, както и с 
финансовите им резултати, за да могат да бъдат финансирани по-голям брой стопанства и да се намали риска от „кухи“ проекти. 
Приемът на проекти да бъде целогодишен.

• Част от средствата по ПРСР да бъдат насочени за създаване на опитни полета и демонстрационни стопанства, които да интродуцират 
нови сортове и технологични разработки.

• В бъдеще да се подкрепят с публични средства тези сортове и технологии, които са доказали пригодността си и положителен 
финансов резултат.

• Да се използва натрупаното знание за районирането на културите – да не се подпомагат с публични средства насаждения, които се 
разполагат в райони с неблагоприятни агроклиматични условия за отглеждането им.

• При създаването с публични средства на нови трайни насаждения в райони с риск от засушавания, градушки и др., инвестициите 
съответно в напояване, противоградна защита и пр. да бъдат задължителни.

• Приоритетно да се финансират проекти, които оптимизират труда в стопанствата.

• При одобрение на инвестиционни предложения да се взема предвид дали заложените сортове и технология отговарят на 
предвиждания канал за реализация – пресен пазар или преработка.

• Възможност за интегрирани проекти – производство със сдружаване, скъсяване веригите на доставка и пр.



ЗА КОНТАКТИ:
@: office@inteliagro.bg

T: +359 898 334 700


