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Резюме 
 Глобалното производство на картофи се характеризира в посока на все по-висока 

степен на механизация;  използване на високодобивни, адаптивни и устойчиви 

сортове; хидромелиоративни дейности; ефективни торове и препарати.  

 Значително нарастват добивите и географският обхват на културата. През 2013 

г. в света са извадени рекордните 376 млн. т. картофи. Най-динамичен растеж 

отчитат развиващи се страни в Азия, Африка и Латинска Америка.  

 Китай затвърждава лидерската си позиция, а Индия измества Русия от второто 

място. В ЕС производството се концентрира в пет страни – Германия, Нидерландия, 

Франция, Великобритания и Белгия. 

 Площите и производството в България намаляват, а официалните средни добиви 

варират силно и отстъпват близо четири пъти на най-продуктивните страни.  

 Цените зависят от тези в ЕС и в някои години местните стопани са подложени на 

силен конкурентен натиск. Около 1/4 от вътрешното потребление традиционно се 

задоволява от внос. Най-голям дял в него има Германия.  

 Климатичните условия в страната са относително по-неблагоприятни за 

отглеждането на културата в сравнение водещите страни-производители в ЕС, но 

тази слабост може да се компенсира с интензивни агротехнически дейности.  

 Секторът страда от хроничните проблеми с напояването – ключов фактор, 

определящ добивите. Едва половината от площите се напояват – значително под 

показателите на страните в Европа със сходни метеорологични условия. 

 Стопанствата са предимно малки и полупазарни. Едва през последните години 

започна процес на окрупняване, но той все още е далеч от тенденциите в ЕС. 

Фермите с над 200 дка обработват 10% от площите в страната при 72% в 

Германия, 55% във Франция, 66% в Нидерландия и 34% в Белгия.  

 Едва 7-10% от посадъчния материал е вносен. Повечето стопани използват 

собствен, което увеличава риска от заразяване на почвата и води до разнороден 

състав и по-ниско качество на продукцията.  

 Ниското качество на българска продукция е основна пречка пред 

преработвателната промишленост, която е слабо развита и разчита основно на 

вносна суровина.  

 Наблюдава се нужда от инвестиции в техника, складови съоръжения и напояване 

като основни предпоставки за подобряване конкурентоспособността на отрасъла. 

 Не очакваме директната подкрепа за производителите на картофи да доведе до 

подобряване на общото състояние в отрасъла. Тя по-скоро ще създаде условия за 

задържане на слабопродуктивни и неефективни стопанства на пазара. Значително 

по-добри резултати биха могли да се постигнат с отделянето на европейско 

финансиране за целеви инвестиционни проекти. 

 Сериозен проблем е недостигът на нискоквалифицирани и специализирани кадри – 

механизатори, агрономи, специалисти по растителна защита и др. 

 Нежеланието за сдружаването на производителите пречи за по-добра реализация 

на продукцията им и за създаването на условия за по-евтин достъп до машини, 

складове, семена, торове и препарати. 

 На фона на множеството предизвикателства съществуват успешни бизнес модели, 

които са се доказали на пазара вече над 10-15 години. 
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Световни тенденции 

Източник: FAO 

 

 

 

Изменение на площите с картофи в Топ 15 на страните 
производители (хил. ха) 

  2003 2009 2013 средно Δ 
(09-13)* 

Δ 
13/03 

Китай 4 524 5 088 5 617 4,4% 24% 

Русия 3 175 2 182 2 088 1,2% -34% 

Индия 1 337 1 828 1 992 1,5% 49% 

Украйна 1 587 1 412 1 392 0,6% -12% 

Бангладеш 245 395 444 1,9% 81% 

САЩ 506 422 426 2,1% -16% 

Полша 766 508 337 -9,0% -56% 

Перу 258 282 317 2,9% 23% 

Беларус 526 383 305 -4,3% -42% 

Нигерия 235 250 264 0,0% 12% 

Малави 144 212 259 4,2% 80% 

Германия 287 264 243 -2,1% -16% 

Румъния 282 260 208 -3,0% -26% 

Танзания 83 196 203 8,6% 144% 

Непал 140 182 197 5,2% 41% 

 

ЕС  2 620 2 096 1 754 -4,2% -33% 

89. 
България 

29,8 14,0 12,8 -6,8% -57% 

*Средногодишно изменение в засадените с картофи 

площи за периода 2009-13 г. 

Източник: FAO 

 

 

 

 

Отглеждането на картофи в света през 

последните две десетилетия става все по-

интензивно и се разпространява в нови 

географски ширини. За това благоприятства 

постоянното усъвършенстване на 

използваните сортове (адаптиране към 

различни климатични и почвени условия, 

издръжливост спрямо заболявания), както 

и използването на все по-ефективни торови 

комбинации и препарати за растителна 

защита. Същевременно значително се 

повишава степента на механизация, 

особено в развиващите се страни - по-

малко на брой, по-бързи и по-качествени 

обработки. Това оказва силно положително 

въздействие върху производителността и 

качеството на реколтата, ограничавайки 

влиянието на природния фактор върху 

капризната култура. 

Площите с картофи в глобален план 

достигат своя връх през 2000 г., 

надминавайки 20 млн. ха. Последва спад до 

близо 18 млн. ха за 2008 г., след което 

размерът им постепенно започва да се 

възстановява, достигайки 19,3 млн. ха през 

2013 г. Понижението се дължи основно на 

съкращаване на площите в големите 

производители в Източна Европа – Русия, 

Украйна и Беларус. За 10 години 

отглежданите в Русия картофи намаляват с 

една трета, но от 2009 г. спадът е овладян и 

нивата се стабилизират. Преориентиране 

към други култури се наблюдава и в 

Европейския съюз, като процесът е особено 

силно изразен в новите страни-членки 

вследствие на преструктуриране на 

селскостопанския сектор. Площите в Полша 

през 2013 г. са наполовина от тези засадени 

10 г. по-рано, а средногодишният спад от 

2009 г. насам е 9%. Макар и по-слаба, 

подобна е и тенденцията в друг 

традиционен производител на континента – 

Германия. На този фон картофите стават все 
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Изменение в производството на картофи в Топ 15 
страните (млн. т.) 

  2003 2009 2013 средно  Δ 
(09-13)* 

Δ 
13/04 

Китай 68,1 73,3 96,0 6,3% 41% 

Индия 23,2 34,4 45,3 5,7% 96% 

Русия 36,7 31,1 30,2 4,6% -18% 

Украйна 18,5 19,7 22,3 3,4% 21% 

САЩ 20,8 19,6 19,8 1,2% -5% 

Германия 9,9 11,6 9,7 -2,6% -3% 

Бангладеш 3,4 5,3 8,6 7,6% 154% 

Франция 6,3 7,3 7,0 0,9% 10% 

Нидерландия 6,5 7,2 6,8 -0,2% 5% 

Полша 13,7 9,7 6,3 -8,6% -54% 

Беларус 8,6 7,1 5,9 -7,0% -32% 

Великобритания 5,9 6,4 5,6 0,0% -6% 

Иран 4,2 4,1 5,6 4,3% 32% 

Алжир 1,9 2,6 4,9 17,9% 162% 

Египет 2,0 3,7 4,8 6,4% 135% 

 

ЕС 63,9 63,1 53,5 -2,6% -16% 

92. България 0,45 0,23 0,19 -9,0% -59% 

*Средногодишно изменение в производството на 

картофи за периода 2009-13 г. 

Източник: FAO 

Топ 15 страни по средногодишен добив (2009-13 г.) 

  Средно-
годишен 

добив            
2009-2013 

г. 

Коеф. на 
вариация на 
добивите* 

Изменение 
09-13/ 
04-08 г. 

Нова Зеландия 4,8 0,03 6,2% 

САЩ 4,6 0,02 3,8% 

Белгия 4,6 0,06 2,7% 

Нидерландия 4,5 0,03 2,9% 

Франция 4,4 0,05 1,9% 

Германия 4,3 0,06 2,7% 

Швейцария 4,1 0,15 4,2% 

Великобритания 4,0 0,14 -3,4% 

Дания 4,0 0,07 1,7% 

Австралия 3,7 0,05 2,7% 

Южна Африка 3,4 0,01 0,8% 

Палестина 3,3 0,05 6,0% 

Ирландия 3,2 0,16 -7,9% 

Швеция 3,2 0,04 7,4% 

Люксембург 3,2 0,06 -1,7% 

        

Света 1,9 0,04 8,4% 

ЕС 3,0 0,04 9,4% 

107. България 1,4 0,21 -9,2% 

* Коефициентът на вариация представлява съотношение 
на стандартното отклонение към средногодишния добив за 
периода 2009-13 г. Колкото по-нисък е той, толкова по-
постоянна е реколтата през годините. 
Източник: FAO 

по-популярен избор за стопаните от страни 

в Югоизточна Азия и Африка. Нарастването 

на населението благоприятства вътрешното 

търсене и предоставя все по-добри 

възможности пред фермерите в тези 

райони. По-ефективното производство и 

първоначалният ефект от покачването на 

стандарта на живот правят картофите по-

достъпни. Китай затвърждава лидерската 

си позиция с 30% от площите и около една 

четвърт от глобалното производство. 

Значително покачване регистрира Индия и 

ако то се запази и през настоящата 

кампания, то е твърде вероятно страната да 

заеме втората позиция по площи с картофи, 

измествайки Русия. Културата се 

разпространява бързо и в  Бангладеш, 

Малави, Танзания, Непал, Перу и др.  

Въпреки колебанията в обработваемата 

земя, заета с картофи, световното 

производство нараства устойчиво и между 

2011 г. и 2013 г. се задържа на рекордните 

нива от 370-375 млн. т. или с около 9% над 

нивото си през 2000 г. Ръстът се дължи  

основно на Китай, Индия, Бангладеш, 

Алжир и Египет. Производството в 

Европейския съюз отчита спад през 

последните години, макар темпът му да 

изостава от този при площите. То се 

концентрира в пет страни – Германия, 

Нидерландия, Франция, Великобритания и 

Белгия. Полша, която дълго време беше 

производител №1 сред страните от ЕС, вече 

не е сред водещите производители. 

Всичко това говори за ясна тенденция на 

повишаване производителността на 

единица площ. Средногодишните добиви в 

света за периода 2009-13 г. нарастват с над 

8% спрямо предходните пет години. С 

повече от 9% пък се покачва 

производителността в Европейския съюз. 

Най-високи средногодишни добиви (2009-

2013 г.) са регистрирани в Нова Зеландия и 

САЩ, следвани от някои стари страни-

членки на Общността (ЕС-15) и Швейцария.  
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Източник: Изчисления на база данни на FAO 

 
Източник: FAO 

 
Източник: FAO 

Освен висококачествени механизация, 

торове, препарати и посадъчен материал, 

тези страни могат да разчитат в повечето 

години на отлични климатични условия 

(валежи и липса на екстремно високи 

температури) в периода на 

клубенообразуването на основната 

реколта. За деветте страни с най-добри 

показатели средната производителност 

варира между 4 и 5 т./дка.  

Страните с високи добиви се 

характеризират и с по-голямо постоянство в 

реколтата, измерено чрез коефициента на 

вариация. Интензивното производство 

спомага за ограничаване на природния 

фактор, стабилност в добивите и по-добро 

планиране от страна на стопаните.  

Според данните на FAO, най-впечатляващ 

ръст в добивите (2009-13 г. спрямо 2004-08 

г.) – между 20 и 88%, регистрират някои 

държави в Африка, Латинска Америка и 

Балтийските страни, а при Гърция 

покачването е близо 21%. 

Най-голям световен потребител е Китай – с 

около една четвърт от общия пазар. Заедно 

с Индия, САЩ и Русия, Топ 4 на страните 

потребители формират половината от 

глобалното търсене. Средната консумация 

в света е в порядъка на 35 кг. на човек 

годишно. За страните, където картофите са 

традиционна част от хранителните 

предпочитания, количеството е 2-4 пъти по-

голямо. Това говори за потенциален ръст на 

търсенето в големи пазари като Индия и 

Египет. В същото време, тенденцията към 

по-здравословно хранене и факта, че 

картофите носят характеристиките на т.нар. 

малоценни стоки1 свива пазара в развитите 

                                                           
1
 Потреблението на малоценни стоки (inferior 

goods) се свива с покачването на доходите и 
подобряването на стандарта на живот. В случая 
потребителите заменят картофите с други, по-
скъпи стоки (месо, млечни продукти, зеленчуци, 
плодове), които не са могли да си позволят при 
по-ниските доходи.  
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страни. През 2011 г. средното потребление 

в ЕС е 72 кг. на човек или с около 12% по по-

малко от 2002 г. 

Повечето най-големи износители на 

картофи са и големи вносители – Франция, 

Германия, Нидерландия (водещи позиции 

на глобалния пазар за посадъчен 

материал), Белгия и др.  

Производство на картофи в 

България 

 

 
Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ  

Реколтираните в България площи с картофи 

намаляват за последните 10 години повече 

от два пъти, достигайки малко над 10 хил. 

ха през 2014 г. Произведените количества 

се свиват от около 380 хил. т. за периода 

непосредствено преди влизането на 

страната в ЕС (2005-2006 г.) до 187 хил. т. и 

132 хил. т. съответно през 2013 и 2014 г. 

Средногодишните добиви в диапазона 1-

1,8 т./дка са не само неколкократно по-

ниски от водещите производители в 

Европа, но и поставят страната ни едва на 

107-о място по производителност в света. 

Нещо повече, обратно на световната 

тенденция добивите в страната се 

влошават. Тези данни говорят за наличието 

на сив сектор и слабост при събирането на 

информация от производителите. 

Четирите държави имат близо 60% дял от 

световния износ и 40% от вноса. Това се 

определя от вноса на сурови и износа на 

първично обработени картофи, както и от 

сезонния характер на производството. 

 

 

 

 

По информация от бранша, реалните 

средни добиви са приблизително двойно 

по-високи. 

Занижени или не, прави впечатление, че 

официалните добиви са много 

непостоянни. Коефициентът им на 

вариация за България е неколкократно по-

висок от този на повечето страни с най-

ефективно производство. Рязката промяна 

в две последователни години е сигнал, че 

реколтата зависи до голяма степен от 

метеорологичните особености на сезона. С 

други думи, стопаните разчитат не толкова 

на модерни методи на отглеждане, колкото 

на случайност.  

Производството традиционно е 

концентрирано в полупланинските райони 

и високите полета на Югозападна България 

– Ихтиман, Самоков, Септември, Ботевград, 

Пазарджик, Гоце Делчев, Банско и др. За 

голяма част от тези центрове картофите 

нямат особена алтернатива. Въпреки 

наличието на по-плодородни и влажни 

почви в равнинните райони и по поречието 

на реките, площите с картофи там са 

ограничени, а стопанствата обикновено са 

със значително по-малък мащаб. 

Разпространено е разбирането, че една от 

основните причини са честите високи 

температури по време на 

клубенообразуването в края на пролетта и 

началото на лятото (при температура над 

27-28 градуса листната маса изпарява   
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Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

 

 
Източник: Eurostat 

Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

интензивно вода и клубените спират 

нарастването си). По-високата надморска 

височина и по-ниските температури пък 

ограничават разпространението на вируси, 

което е от ключово значение при 

формирането на семепроизводни участъци. 

До голяма степен, обаче, схващането за 

Югозападна България като оптимален 

район за производство е мит. С интензивни 

методи и все по-пригодени за 

специфичните условия сортове, културата 

има потенциал за разпространение и в 

други райони на страната. Средни и големи 

стопанства има също в Югозападна 

България и дори в Добричко.  

По официални данни на Министерството на 

земеделието и храните, картофи се 

отглеждат в близо 70 хиляди български 

стопанства. 63 хиляди от тях, обаче, са с 

непазарен или полупазарен характер и 

размер на площите до 2,5 дка. Броят им 

намалява драстично спрямо 2007 г., когато 

е бил 117 хиляди. Други близо три хиляди 

са с между 2,5 и 5 дка картофи, като техният 

брой намалява с 900 за три години. 

Обяснение за това може да се търси в 

естествени фактори – намаляване и 

застаряване на населението в селските 

райони, икономически неефективно и 

неоправдано производство на толкова 

малки площи. Някои от изчезналите малки 

стопанства са преминали в по-горна група, 

роля за което има и минималният праг за 

получаване на директни плащания.  

Положително е, че макар и все още в малък 

мащаб се наблюдава окрупняване на 

стопанствата. Броят им във всички групи 

над 5 дка нараства спрямо 2010 г. 

Изключение правят най-големите (над 200 

дка), чиито брой е наполовина – едва 20. 

Огромното мнозинство на стопанствата, 

отглеждащи картофи – над 69 хиляди, се 

управляват от физически лица. През 2013 г. 

те са обработили 90% от всички площи с 

културата в страната. За шест години, обаче, 
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Средна площ на стопанствата (ха) по вид, 
2013/2007 г. 

2006/2007 2012/2013

Вид и размер на стопанствата, 2013 г. спрямо 2007г. 

 Брой 2013/07 Ха 2013/07 

ФЛ 69 318 -46% 11 208 -30% 

ЕТ 137 -37% 304 -19% 

КООП 15 -72% 63 -91% 

ТД 182 420% 885 22% 

Сдружения 15 -12% 12 -44% 

ОБЩО 69 667 -46% 12 472 -30% 
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броят им се е свил почти наполовина, а 

размерът на площите им – с близо една 

трета. Стопанствата и площите с картофи 

намаляват за всички юридически форми на 

собственост освен при търговските 

дружества. Положителната тенденция при 

тях вероятно е свързана с изпълнението на 

изисквания за получаване на европейско 

финансиране, по-ниско данъчно облагане и 

работа с контрагенти. 

Търсене на картофи в 

България 

 
Забележка: Потребление = производство + внос – семе – 

отпадък – преработка. 

Източник: FAO 

 
Забележка: Не включва картофи за семе и отпадните 

количества. 

Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

 

 

Вътрешен пазар за суров картоф 

Пазарът на картофи и картофени продукти 

за човешка консумация в страната се 

оценява на между 230 и 300 хил. т. (в 

пикови години) по данни на ФАО. Това 

означава потребление на човек от 

населението в рамките на 31-40 кг. 

годишно.  

Стойността е значително по-ниска от 

средната за почти всички страни в Европа, 

включително съседни на България със 

сходни традиционни предпочитания в 

избора на храни. Възможни обяснения са 

значителни неотчетени от производителите 

количества, както и по-трудното 

проследяване на производството за 

собствена консумация. С тази уговорка 

местното производство не успява да 

задоволи нуждите за храна и посадъчен 

материал. 

Вътрешният пазар е концентриран почти 

изцяло в картофите за директна 

консумация, а декларираните количества 

преработени картофи са символични. В 

сравнение с другите основни зеленчукови 

култури, впечатление прави и високият дял 

производство за собствена консумация. 

Широкото разпространение в малки 

семейни градини ограничава търговията на 

вътрешния пазар.  

Съществено негативно влияние на 

търсенето оказва намаляването на 

населението през последните повече от две 

десетилетия. Спецификата на 

демографските процеси предпоставя 

продължаване на този ограничаващ фактор 

в средно и дългосрочен план. 

Подобряването на доходите и стандарта на 

живот на българските граждани също 

влияят в посока ограничаването на 

потреблението на картофи за сметка на 

повишено потребление на по-скъпи или 

(приети за) по-здравословни стоки. 
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Източник: НСИ 

 

Външна търговия 

България се намира в близост до едни от 

най-големите производители и износители 

в Европа и Северна Африка. С 

присъединяването към ЕС и постепенното 

либерализиране на търговията с трети 

страни, българските производители се 

озоваха в силно конкурентна среда. 

 

Източник: Eurostat 

Вносът зависи както от местното, така и от 

производството в ЕС. Спецификата на 

продукцията обуславя и съществената роля, 

която има транспортът при формиране на 

стойността му. През последните години 

вносът се състои предимно от картофи 

основна реколта – между 10 и 35 хил. т., и  

В същото време обезлюдяването на 

малките населени места и отпадането на 

дребни непазарни стопанства ще продължи 

да свива производството за собствена 

консумация, което представлява потенциал 

за търговията на вътрешния пазар.  

Цените имат ясно изразен сезонен характер 

с пик през май и юни, когато на пазара 

излиза продукцията от ранни картофи, и 

годишно дъно през август и септември, 

когато се маркетира основната реколта. 

 

 

 

замразени и обработени с вода картофи – 

между 5 и 15 хил. т. Няколко пъти по-малък 

е вносът на пресни ранни картофи и 

посадъчен материал. Доставките са почти 

изцяло от ЕС – Германия (основен 

източник), Франция, Гърция, Австрия, 

Холандия (най-вече посадъчен материал), 

Румъния и др. В отделни години се 

осъществява по-съществен внос и от трети 

страни - Турция и Египет.  През 2014 г. са 

доставени 45 хил. т. или приблизително 

една трета от вътрешното производство. В 

същото време, обилните валежи във 

втората половина на лятото и началото на 

есента бяха неблагоприятни за реколтата в 

страната, повишавайки себестойността ѝ 

над цените на вносната продукция. 

Изкупните цени в страната следват 

динамиката на цените на общия пазар. 

Поради редица фактори, разглеждани по-

надолу, често европейските фермери 

постигат значително по-конкурентна цена 

от повечето български, дори отчитайки 

транспортните разходи. Характерен пример 

за това е Германия, където цените на 

производител традиционно са по-ниски от 

тези в страната. Различна е ситуацията във 

Франция и Румъния, а в Гърция те са дори 

два пъти по-високи от българските.  
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Внос и износ на сурови и първично обработени картофи 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

ВНОС хил. 
т. 

хил. 
евро 

хил. 
т. 

хил. 
евро 

хил. 
т. 

хил. 
евро 

хил. 
т. 

хил. 
евро 

хил. 
т. 

хил. 
евро 

хил. 
т. 

хил. 
евро 

ЕС-28 44,4 9 163 28,9 9 082 29,6 6 392 27,4 8 477 25,4 6 017 27,4 5 417 

в т.ч. от:                         

Германия 14,0 2 276 9,4 2 199 10,0 1 468 9,5 2 145 10,7 1 885 10,3 1 778 

Франция 13,3 2 165 4,9 1 523 5,5 1 206 4,3 1 351 4,7 1 217 1,5 406 

Гърция 3,2 459 2,4 899 1,4 297 1,6 413 1,7 189 4,6 771 

Австрия 3,0 662 1,2 481 3,2 575 2,6 603 2,0 417 1,8 223 

Нидерландия 3,0 1 606 2,4 1 420 1,9 1 064 4,0 2 091 3,3 1 340 3,5 1 216 

Румъния 3,0 279 3,8 519 1,9 140 2,3 615 0,1 35 0,7 95 

Чехия 1,7 373 1,9 634 1,6 368 0,3 147 0,4 139 1,6 206 

Полша 1,0 659 1,9 1 021 2,7 844 1,1 249 0,6 162 1,5 245 

Хърватия 0,7 79 0,0 9 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Белгия 0,6 152 0,4 205 0,6 284 1,6 750 1,3 502 0,6 203 

Италия 0,5 271 0,0 12 0,1 36 0,0 35 0,0 32 0,3 58 

Трети страни 0,1 7 18,0 1 883 4,9 518 1,1 292 0,7 133 9,4 572 

в т.ч.:                         

Турция 0 0 17,9 1 872 4,9 518 0,3 31 0,2 16 9,4 568 

ИЗНОС                         

ЕС-28 4,7 896 7,3 1 816 3,9 716 3,3 652 1,9 435 0,7 246 

в т.ч.:                         

Гърция 4,5 826 5,2 1 246 3,6 613 2,7 463 1,2 228 0,4 147 

Италия 0,2 39 1,8 434 - - - - - - - - 

Румъния 0,0 26 0,2 64 0,2 85 0,5 180 0,7 199 0,0 5 

Трети страни 0,6 74 0,0 5 - - 0,0 7 0,0 0 0,0 12 

Източник: Eurostat 

Внос по вид продукция 

година Общо Основна реколта Ранни Семе Замразени и 
обработени с вода 

Други 

Хил. 
т. 

млн. 
€ 

Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т Хил. 
т. 

млн. 
€ 

2014 44,5 9,2 27,6 4,1 148 3,7 0,9 250 2,8 1,5 567 10,2 2,5 243 0,3 0,2 

2013 47 11,0 35,4 6,0 168 3,9 1,2 305 2,3 1,4 587 5 2,3 473 0,3 0,1 

2012 34,5 6,9 20,9 3,0 141 4,2 0,7 161 2,1 1,3 600 6,7 1,9 287 0,5 0,1 

2011 28,5 8,8 9,6 2,2 227 3,4 1,1 329 2,7 1,6 619 12,8 3,8 298 0,1 0,0 

2010 26,1 6,1 13,8 2,4 177 2,5 0,4 168 2,2 1,2 546 7 1,9 277 0,6 0,2 

2009 36,9 6,0 17,4 1,8 106 2 ,1 0,4 167 2,5 1,3 499 14,7 2,5 171 0,2 0,0 

Износ по вид продукция 

година Общо Основна реколта Ранни Семе Замразени и 
обработени с вода 

Други 

Хил. 
т. 

млн. 
€ 

Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т. Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т. т. млн. 
€ 

€/т. Хил. 
т. 

млн. 
€ 

€/т. Хил. 
т. 

млн. 
€ 

2014 5,3 1,0 3,2 0,5 163 - - - - - - 2 0,4 215 0,0 0,0 

2013 7,3 1,8 5,6 1,1 199 1 0,5 472 - - - 0,4 0,1 293 0,1 0,1 

2012 3,9 0,7 3,3 0,6 183 0 0,0 290 - - - 0,6 0,1 187 - - 

2011 3,3 0,7 0,3 0,1 353 0,1 0,0 360 - - - 2,9 0,5 179 0 0,0 

2010 1,9 0,4 0 0,0 390 0,6 0,1 260 3 0,0 423 1,3 0,3 209 - - 

2009 0,8 0,3 0 0,0 121 0 0,0 560 43 0,0 304 0,7 0,2 354 0 0,0 

Източник: Eurostat
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Българският износ на картофи и картофени 

продукти отстъпва значително на вноса и 

през последните години представлява 

около 4% от регистрираното производство в 

страната. Основната част от експорта се 

осъществява от „Агролоджик“ ЕООД, с. 

Поповяне, която има договор за износ на 

продукция от основна реколта с 

предприятие на Pepsico в Гърция. 

Компанията работи със семена и по 

технологични предписания на търговския 

партньор. Количества в същата категория са 

изнесени и за Италия през 2013 г. Отчитат 

се също външни продажби на замразени и 

обработени с вода картофи, отново 

предимно за Гърция, както и в някои 

години пресни - за Гърция и Румъния. 

 

Преработка 

Картофите са суровина за производство на 

чипс, нишесте, картофи за пържене 

различни охладени и замразени заготовки, 

изсушени люспи, гранули, фуражи и др.  

Дейност на преработващите картофи 
предприятия в България 

Година Брой 
предприятия 

Обработени 
картофи 
(хил.т.) 

Продукция 
(хил.т.) 

2014 18 5,36 4,05 

2013 17 3,2 1,1 

2012 8 0,46 0,24 

2011 8 к 0,08 

2010 9 0,2 0,19 

2009 10 6,25 к 

2008 12 8,43 5,12 

2007 12 10,73 8,16 

 

к – конфиденциална информация поради малкия брой 

наблюдавани обекти в една категория 

Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

 

 

 

Преработката в България е слабо развита, 

което ограничава вътрешното търсене на 

суровината. С развитието на 

икономическата криза прекратиха 

дейността си двата най-големи 

преработвателни цеха. Предприятието за 

картофи за пържене и заготовки на Royal 

Potatoes край Самоков затвори, след като 

компанията бе обявена в несъстоятелност. 

Производството на Intersnack край София 

(чипсове Chipi и Chio и пелети Pombär) бе 

преместено в Румъния след 

преструктуриране в групата. Така в 

следващите години количествата, 

преминали през малки преработвателни 

фирми,  бяха символични. 

От 2013 г. се наблюдава увеличение на 

броя предприятия и количествата 

преработени картофи. То се дължи както на 

нови цехове, така и на увеличаване на 

дейността на вече съществуващи.  

От пет години в Самоков работи ново 

предприятие на „Василев и Тодоров“ ООД 

за белени, охладени и нарязани в различни 

заготовки картофи. Компанията достига 

обработка на 10 хил. т. суровина годишно и 

100-120 т. продукция месечно. Поради 

проблеми с качеството на българската 

суровина (сухо вещество, захарност и др.), 

едва 3 хил. т. са местно производство, а 

останалото количество се внася. Фирмата 

осъществява вертикална интеграция по 

веригата на доставките, работейки с около 

200 производители с различен размер. Тя 

им предоставя приблизително 60 т. 

посадъчен материал от сортове, 

съобразени с нуждите на пазара, който се 

заплаща от фермерите след изкупуване на 

произведените количества. Изкупните цени 

за преработка са с около 15-25% по-ниски в 

сравнение с предлаганите от търговци или 

търговски вериги, но този начин на 

реализация има и редица предимства. 

Събирането се извършва в бигбегове, 

вместо в чували, което изисква по-малко 
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време, труд, консумативи и транспортни 

разходи. Изкупуването от полето 

предотвратява загуба на тегло за стопаните, 

която може да достигне 7-8% само в първия 

ден след изваждането. Дребната фракция 

след сортирането пък се връща на 

производителите и те могат да я използват 

за засаждане. Бързата обратна връзка от 

клиентите за всяка партида преработени 

картофи пък позволява корекции при 

използваните от фермерите сортове или 

техники за отглеждане. По този начин 

практически се извършва своеобразно 

сдружаване между производителите.  

Компанията за бързо хранене „Аладин 

фуудс“ започна да оперира цех за 

обработка на картофи за собствени нужди. 

През април бе открито и предприятие за 

преработка на зеленчуци, включително 

картофи, на „Елейа“ ЕООД в с. Долна 

Диканя. Инвестицията е за над 8 млн. лв., 

частично финансирани по ПРСР. В страната 

работят и други цехове, но с по-малък 

капацитет и локално значение.  

Пречки пред развитието на преработката 

представляват ниското качество и 

несъобразени с потребностите сортове при 

местното производство, недостигът на 

работна ръка (дори без специализирана 

техническа квалификация), множеството 

разрешителни режими и регулации, 

значителният сив сектор.  

Сред българските потребители и търговци 

не е установен трикласният стандарт за 

консумация на картофи: „А“ – салатни; „B” – 

гарнитурни; „C” – пюрета. Това демотивира 

производителите да поддържат качествена 

сортова структура и ограничава до голяма 

степен пакетирането. В допълнение, 

преобладаващите предпочитания на 

потребителите в страната до голяма степен 

се разминават с най-добрите сортове, 

наложени в Западна и Централна Европа. 

 

Проблеми и 

предизвикателства 

Проблемите и предизвикателствата пред 

картофопроизводството са отражение не 

само на тези в селскостопанския сектор, но 

и на средата за правене на бизнес в 

България като цяло.  

Климатичните условия в България са 

своеобразен фактор, ограничаващ 

конкурентоспособността на местното 

производство спрямо това в Западна и 

Централна Европа. Продължителните 

засушавания и високи температури в края 

на пролетта и началото на лятото оказват 

силно негативно влияние върху добивите и 

качеството на реколтата. Те не са 

фундаментална пречка и могат да бъдат 

компенсирани с използването на 

съвременни интензивни методи на 

отглеждане. Това, обаче, повишава 

значително разходите. Където тези 

климатични условия са смекчени – 

полупланински райони и високи полета, 

почвите са по-неплодородни, а понякога и 

каменисти. Последното пък е ограничаващ 

фактор за използването на прецизна 

механизация. 

Основен елемент на интензивното 

производство, от който в най-голяма степен 

зависят добивите и възвращаемостта на 

стопаните, е напояването. 

Това е един от най-проблемните аспекти в 

българското земеделие, който не позволява 

развитието на направления с висока 

добавена стойност. Последиците от липсата 

на последователна политика и реформи по 

отношение на напояването се усещат 

особено силно от българските 

картофопроизводители. Държавата има 

почти пълен монопол над него чрез 

„Напоителни системи“ ЕАД, което се 

намира в хроничен недостиг на финансов 

ресурс. 
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Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

Липсата на стратегия за управление на 

водните ресурси на страната направи 

невъзможно и използването на европейски 

средства за напояване. Площите на 

разположение за напояване се свиват 

силно от 90-те години насам. Там, където 

все пак такава възможност има, 

инфраструктурата е амортизирана поради 

липса на инвестиции, и достъпът до вода е 

несигурен и скъп. Така, ако при 

продължително засушаване стопаните не 

получат необходимите им количества вода, 

цели полета остават практически без добив. 

Достъпът до вода е и основна пречка за 

комбиниране на картофите с култури като 

моркови и лук, което може да повиши 

рентабилността на фермите. 

На фона на нулевите публични 

капиталовложения – европейски и 

български, държавата възпрепятства и 

частните инвестиции. Стопаните нямат 

нормативна възможност сами да 

поддържат поливната инфраструктура, 

дори при налично желание и ресурси в 

някои от тях. Процедурите за ползване на 

собствени водоизточници са тежки, бавни и 

скъпи. Узаконяването на стар сондаж, както 

и получаването на разрешително за нов 

отнема около 1 година и може да струва 

между 7 и 10 хил. лева.  

Остра е нуждата от преосмисляне на 

нормативната уредба в тази сфера и 

намаляване на съпътстващите разходи. 

В сравнение със сходни по климатични 

условия страни, в България се напояват 

значително по-малък дял от площите с 

картофи. През 2010 г. той е бил едва 38% 

при близо 100% в Кипър, 97% в Гърция, 90% 

в Малта, 76% в Италия, 70% в Португалия и 

62% в Испания. Положително е, че до 2013 

г. напояваните площи с картофи нарастват 

както в абсолютни, така и в относителни 

стойности – до 52%. Показателен за ролята 

на снабдяването с вода е Югоизточният 

район за планиране, където през 2013 г. 

площите с картофи се напояват почти 

изцяло и средните добиви са най-високи за 

страната в три от последните четири 

години. 

Картофопроизводителите рядко инвестират 

и в отводняване на полетата. Години с 

обилни валежи по време на кампанията за 

вадене (в края на лятото и началото на 

есента), каквато бе 2014 г., водят до 

нереколтирани площи, ниско качество на 

продукцията и финансов стрес за 

фермерите. 

Делът на най-големите стопанства, както в 

общия брой стопанства, отглеждащи 

картофи, така и спрямо площите с културата 

изостава осезаемо в сравнение със 

страните от ЕС с най-високи средни добиви. 

В Холандия дори категорията над 200 дка е 

най-многобройната, а фермите с до 20 дка 

имат символичен дял. Относително 

малкият размер на мнозинството от 

стопанствата не им позволява добро 

позициониране на пазара. 

Напояващи стопанства и напоявани площи с 
картофи в България 

NUT 2 
Брой ст-ва % 

2010 2013 2010 2013 

За страната 28 422 34 947 32% 50% 

СЗ 1 373 3 742 14% 44% 

СЦ 1 035 1 942 21% 63% 

СИ 316 502 9% 29% 

ЮИ 5 444 6 610 51% 97% 

ЮЗ 12 091 13 833 46% 59% 

ЮЦ 8 163 8 318 25% 32% 

  
Площи (ха) % 

2010 2013 2010 2013 

За страната 5 215 6 523 38% 52% 

СЗ 84 251 15% 42% 

СЦ 70 135 26% 61% 

СИ 55 53 19% 31% 

ЮИ 469 761 55% 95% 

ЮЗ 2 779 3 492 45% 57% 

ЮЦ 1 757 1 831 32% 40% 
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Източник: Eurostat 

Структура на стопанствата над 2,5 дка по размер в четирите 
страни-членки на ЕС с най-високи добиви и България 

дка 2,5-20 20-50 50-100 100-200 >200  

BEL* 
Брой 2050 3 240 2 820 1 570 680 

% 21 31 27 15 7 

NE 
Брой 700 1 660 2 180 2 110 2 330 

% 8 18 24 23 26 

FR* 
Брой 11 730 2 380 2 490 2 680 2 350 

% 54 11 12 12 11 

GER 
Брой 7 720 2 900 2 520 2 500 3 130 

% 41 15 13 13 17 

BG 
Брой 5 810 480 170 100 20 

% 88 7 3 2 0,3 

дка 2,5-20 20-50 50-100 100-200 >200  

BEL* 
ха 2060 10790 19670 21270 27870 

% 2 13 24 26 34 

NE 
ха 730 5 820 15 870 30 030 103 350 

% 1 4 10 19 66 

FR* 
ха 9 110 7 330 17 880 37 710 88 320 

% 6 5 11 24 55 

GER 
ха 5 210 9 780 18 160 35 330 172860 

% 2 4 8 15 72 

BG 
ха 3190 1 460 1 240 1 340 800 

% 40 18 15 17 10 

*Данните са за 2010 г. 

Източник: Eurostat 

Невъзможността да се формират големи, 

еднородни, качествени партиди с 

подходяща опаковка затваря вратите на 

търговските вериги, и оставя на малките 

фермери възможността за работа с 

прекупвачи - при по-ниска цена и по-висока 

степен на несигурност, или за 

самостоятелна реализация на продукцията 

на дребно, което също е неефективно. Това 

по естествен път ограничава шансовете им 

да се разрастват и ги поставя в своеобразен 

омагьосан кръг.  

За малките, а дори и средните (до 100-200 

дка) производители, инвестициите във 

високопродуктивна техника, технологии за 

напояване, складова база и др. скъпи 

активи, са трудно възвръщаеми, което 

намалява тяхната производителност, вреди 

на конкурентоспособността им и не им 

позволява да са гъвкави при продажбите. 

Това от своя страна ги прави по-уязвими за 

другите проблеми в бранша – работна ръка, 

качествени семена, торове и препарати.  

На този фон съществува голямо недоверие 

между производителите, без значение 

техния размер. Вместо да се ускорява 

сдружаването, което е приоритет и на 

европейската, и на българската земеделска 

политика, броят на сдруженията и 

обработваните от тях площи намалява. 

Сътрудничеството между стопаните 

означава не само по-добра реализация, но 

и по-ниски цени на техника, семена, 

торове, препарати и др. Общото използване 

на машини и складова база би довело до 

по-висока ефективност на капитала.  

Непостоянните добиви подлагат на 

сериозен финансов стрес стопанствата. Това 

затруднява не само планирането и 

осъществяването на инвестиции, но и 

понякога ги оставя без достатъчно 

оборотни средства. Колебанията смущават 

и обслужването на задълженията към 

банките, което от своя страна прави 

последните по-консервативни към бранша. 
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Сравнително по-високите лихви също 

допринасят за по-ниската 

конкурентоспособност в сравнение с  

производители от Западна Европа. 

Степента на механизация на дейностите, 

свързани с картофопроизводство, изостава, 

особено спрямо западноевропейските 

фермери. Техниката е специфична и скъпа, 

което прави разликата по-осезаема при 

малките и средни стопани. 

Преобладаващата част от техниката е стара 

и по-нископроизводителна. Това води до 

по-нискокачествени и повече на брой 

обработки, които утъпкват почвата и не 

позволяват оптимална за добивите 

механична структура. Някои стопани 

спестяват мероприятия, а картофите са 

чувствителни към фино обработената 

почва. Често реинвестирането се 

пренебрегва или се насочва към ненужни 

за фермата активи. Повечето стопанства 

прибират реколтата с картофовадачки, 

което ангажира голям брой сезонни 

работници и удължава времетраенето на 

кампанията. Някои от по-големите 

производители разполагат с несамоходни 

картофокомбайни, а в България работи и 

един самоходен. Те съкращават времето за 

изваждане, операциите върху продукцията 

и трудовите разходи. Несамоходният 

комбайн се нуждае от оператор и 4-5 

работника, а самоходният - единствено от 

оператор. Повечето фермери не разполагат 

с подходящи складове, което води до 

силно превишаващо търсенето предлагане 

по време на кампанията или до 

задържане на картофите в земята и 

влошаване на тяхното качество.  

Въпреки глобалната тенденция и 

възможността картофопроизводството да 

се развива като силно механизирана 

дейност, ролята на ръчния труд и наемната 

работна ръка в страната продължава да е 

голяма. Това представлява сериозно 

предизвикателство за бранша, когато са 

необходими сезонни работници за 

различни дейности - събиране, 

прочистване, сортиране. Стопаните срещат 

затруднения в намирането на достатъчен 

брой нискоквалифицирани кадри, а 

проблем са незадоволителната им 

дисциплина и производителност. В същото 

време повечето традиционни за 

отглеждането на картофи райони се 

характеризират с безработица значително 

над средната за страната. Парадоксът се 

корени в механизмите на функциониране 

на социалната система, които практически 

демотивират по-нискоквалифицираните 

активно да търсят работа. Еднодневните 

трудови договори, които бяха въведени от 

лятото на 2015 г., оказват определено 

положително влияние, но все още не 

успяват напълно да елиминират проблема. 

В някои стопанства това изисква 

подписването на 50-100 договора всеки 

ден, което ангажира допълнително 

фермерите в най-натоварения за тях 

период от годината. Сред сезонните 

работници  има и напълно неграмотни или 

такива без лични документи, което 

възпрепятства наемането им. Мнозина от 

тях все още отказват да влизат в договорни 

отношения със стопаните. Въведеният 

механизъм на еднодневни трудови 

договори има нужда от опростяване и 

улесняване. Усеща се необходимост от 

разяснителна кампания сред 

потенциалните работници, голяма част от 

които не разбират, че няма да изгубят 

социалните си придобивки. 

Все по-силно започва да се усеща недостиг 

и на средно- и висококвалифицирани 

специалисти - трактористи, механизатори, 

други технически кадри, агрономи, 

специалисти по растителна защита. Където 

все още има селскостопански училища, 

тяхната материална база е оскъдна, 

морално и физически остаряла, а учебните 

програми са неактуални. Завършващите ги 
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ученици, които все пак останат в съответния 

регион, са реално без никаква практика. 

Публичният сектор е източник на 

предизвикателства и в други насоки. 

Повечето от тях са характерни за бизнес 

средата в страната като цяло – мудна 

администрация, бюрокрация, корупция, 

проблеми със земеползването, достъп до 

електричество, чести изменения в 

нормативната база и различните 

изисквания, съпътствани с допълнителни 

разходи. По-дребните фермери изпитват 

затруднения и с опазването на реколтата от 

кражби. 

Използването на качествен посадъчен 

материал е друго предизвикателство пред 

бранша. При внос от 2,7 хил. т. картофи за 

семе и норма на засаждане между 250 и 

350 кг. за декар, това означава дял на 

вносните семена от едва 7 до 10%. Около 

80% от тях са с произход от Холандия, а 

останалите – от Германия, Франция, 

Австрия и Полша. Цената на едро е в 

рамките на 1,5-1,8 лв. за кг. и при 

използване само на такъв материал той би 

възлязъл на близо половината от общите 

разходи при интензивно производство. 

Често фермерите, особено по-малките, не 

могат да си позволят подобна инвестиция. 

Масово се подценява изборът на 

високодобивен, устойчив сорт и източник 

на посадъчни материал. Мнозинството 

производители използват единствено 

собствен. Това не намалява добивите за 

съответния сорт през годините, но създава 

сериозен риск от развитие на заболявания 

по реколтата. Веднъж заразена, почвата 

остава с години негодна за  производство.  

Практически всеки може да продава 

картофи за семе. При липсата на контрол 

върху качеството, отговорността пада върху 

стопаните, а те рядко изследват закупения 

посадъчен материал. Практиката на по-

големите стопани е да купуват вносни 

семена от утвърдени производители за 

семепроизводни участъци, чийто добив да 

използват за засаждане през следващите 1-

2 години. 

Често изтъквани са и проблеми, свързани с 

качеството на торове и препарати. Отново 

с тях се сблъскват предимно малки и 

средни стопани. Въпрос на време е 

пазарните механизми да накажат 

недобросъвестните търговци и 

дистрибутори. 

Роля на подпомагането 

Производството на картофи за човешка 

консумация се счита за едно от най-

конкурентоспособните направления в 

европейското селско стопанство. В тази 

връзка то никога не е било предмет на 

организацията на общия пазар, а 

фермерите дълго време не са могли да се 

възползват по никакъв начин от Общата 

селскостопанска политика на ЕС. Право на 

подпомагане по линия на ОСП стопаните 

получават едва след разширяването на 

Общността с 12-те нови членки. Реформата 

в организацията на единния пазар през 

2007 г., касаеща плодовете и зеленчуците, 

направи всички площи с картофи в ЕС 

допустими за директни плащания. Схемите 

за държавна подкрепа - там, където 

съществуваха, трябваше да бъдат 

прекратени от страните-членки между 2008 

и 2011 г.  

Българските производители с над 5 дка и 

големина на парцелите над 1 дка могат да 

участват в схемата за единно плащане на 

площ. Сумата по нея, обаче, покрива 

незначителен дял от разходите на декар – 

приблизително около 3% при интензивно 

производство. Механизмът на директните 

плащания носи и определени затруднения 

за картофопроизводителите. Изискването 

за диверсификация на културите усложнява 

работата им и я прави по-неефективна в 

няколко направления: 1. Техниката за 
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обработка на картофите и складовата база 

са специфични и често неприложими за 

други култури, което налага използването 

на наемна. Това засяга особено стопани, за 

които картофите са основна култура; 2. В 

много от традиционните райони почвите не 

са подходящи за други култури и съответно 

добивите биха били ниски и биха влошили 

рентабилността на стопанството; 3. 

Специализираните фермери нямат 

достатъчно познания и опит с други 

култури, което отново оказва негативно 

влияние върху бизнеса им.  

Производителите могат да кандидатстват и 

по несвързани с инвестиции мерки по 

ПРСР. По Мярка 13 се изплащат до 254 лв. 

за ха в планински район и до 137 лв. за ха в 

райони с други природни ограничения. Два 

са сортовете картофи, които попадат в 

обхвата на Мярка 10 „Агроекология и 

климат“ във връзка с опазването на местни 

сортове – Иверце и Надежда 25. Плащането 

за тях е 84 лв./дка. Тук възниква въпросът 

дали е оправдано финансирането на 

сортове, които нямат пазарна ориентация и 

доколко това стимулира 

конкурентоспособността на отрасъла. 

Подобна е и ситуацията с подкрепата за 

биологично производство на картофи – 78 

лв/дка, и помощта за преход към такова – 

112 лв./дка. Картофите, обаче, изискват 

интензивна борба срещу плевели, 

вредители и болести и поддръжка на 

почвената запасеност с азот, фосфор и 

калий. Пропускането на тези мероприятия 

води до силно намаляване на добивите и 

влошаване качеството на реколтата. В 

допълнение на това премиум пазарът за 

биологично производство е символичен. 

От 2016 г. картофопроизводителите ще 

могат да получат и обвързана подкрепа, 

чиято индикативна ставка е 207 лв./дка. 

Условието да се постигне минимален 

добив от 1 т./дка практически означава, че 

ще се поощряват икономически 

неефективни стопанства. Наличието на 

сигурен приход, приблизително в рамките 

на 280 лв/дка (когато се прибавят всички 

схеми за подпомагане) ще действа 

демотивиращо на нископродуктивните 

стопанства да подобряват дейността си и 

ще ги задържи по изкуствен път на пазара. 

Прагът е над 4 пъти по-нисък от средните 

добиви в най-производителните страни в 

ЕС и 2,5 пъти от тези в Гърция. Този праг 

вероятно е базиран на официалната 

статистика за добивите в страната през 

последните години, но както вече 

отбелязахме към нея следва да се 

подхожда с резерви. В допълнение на това, 

въвеждането на толкова нисък минимален 

добив означава да се запази сивия сектор в 

бранша. 

Въпросът за това какво искаме да 

постигнем с подпомагането в отрасъла 

трябва да бъде поставен ясно: 

По-конкурентно картофопроизводство,  

или 

социално картофопроизводство. 

Ако изберем първото би означавало 

финансовата подкрепа да се насочи към 

целеви инвестиции с директен ефект върху 

подобряване производителността на 

стопанствата – за покупка на техника, 

напоителни съоръжения, складове. Това 

лесно може да се осъществи с механизмите 

на ОСП, прехвърлянето на средства във II 

стълб и отварянето на специален прием по 

инвестиционните мерки на Програмата за 

развитие на селските райони само за 

картофопроизводители.  

Второто означава да продължим в 

посоката, заложена в момента от 

Министерство на земеделието и храните.  

Тя гарантира един сигурен доход на всички 

производители, без да се държи сметка за 

и без да се стимулира по никакъв начин 

ефективността, наваксването на 
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технологичната изостаналост и 

ориентирането към задоволяване 

потребностите на потребителите. 

SWOT анализ 

                                      

Макар силните страни на сектора да са 

малко и България да отстъпва по природни 

дадености на държавите с най-ефективно 

картофопроизводство, наличието на 

стопанства, които не само оцеляват, но и се 

развиват вече над 10-15 г. е показателно, че 

възможности в него не липсват. Лоша 

стратегия би било обаче да се говори за 

приоритизиране на сектора и 

подпомагането му в цялост.  

Икономическата логика и необходимостта 

от инвестиции за осигуряването на 

конкурентно производство водят до 

заключението, че стопанства под 100 

декара нямат особено бъдеще в  

 

 

 

 

 

дългосрочен план. Около този размер биха 

могли да се закрепят някои производители, 

при които очертаващата се директна 

подкрепа от следващата година ще осигури 

възможност за едно нормално 

съществуване дори и без реализирането на 

кой знае какъв пазарен доход. Но тези 

стопани, които искат да се развиват и да 

бъдат конкурентни, трябва да се стремят да 

увеличават площите постепенно, докато не 

достигнат размер от поне 400-500 дка при 

100% напояване на площите (капково или 

дъждуване). Успоредно с това не бива да се 

пренебрегва инвестицията във 

висококачествени, адаптирани сортове. За 

СИЛНИ СТРАНИ: 

 Основен хранителен продукт с 

постоянно търсене; 

 Вирее на слабопродуктивни 

почви; 

 

СЛАБИ СТРАНИ: 

 Климатични условия; 

 Проблеми с напояването; 

 Раздробеност на стопанствата; 

 Ниско качество на масовата 
продукция; 

 Символичен износ. 
 

ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 Механизация на 
производството; 

 Развитие на преработка; 

 Нови сортове; 

 Сдружаване; 

 Приоритетен сектор; 

 Намаляване на производството 
за собствена консумация. 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: 

 Близост до по-конкурентни 

производители; 

 Колебания в цените; 

 Колебания в добивите; 

 Достъп до специалисти и общи 

работници; 

 Ограничаване на сивия сектор. 
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да бъде модерната техника достъпна (като 

самоходен комбайн, например), те ще 

трябва да минат по пътя на сдружаването. 

За постигане на пълна ресурсна 

обезпеченост и независимост условно 

може да поставим границата на едно 

стопанство на 1000 дка. 

Успехът на стопаните разбира се зависи в 

най-голяма степен от индивидуалния 

подход и бизнес модел.  

За райони с по-ниска надморска височина и 

ранно затопляне и просъхване на почвата, 

внимание заслужава производството на 

ранни картофи, чиято реколта изпреварва 

тази в Западна и Централна Европа.  

Дори българският производител да е 

изправен пред силната конкуренция в 

рамките на общия европейски пазар, 

внимание заслужава южната ни съседка 

Гърция. Страната внася годишно близо 66 

хил. т. от основна реколта, между 40 и 50 

хил. т. ранни и 16-18 хил. т. замразени или 

обработени с вода картофи. При промяна 

на отношения между ЕС и Русия, потенциал 

крие и този пазар. Макар и голям 

производител, страната внася близо 

половин милион тона картофи и картофени 

продукти годишно.   
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Бележки  

При изготвянето на настоящия материал е 

използвана информация от световно 

признати източници и официални 

институции в България, както и такава от 

срещи с производители от Благоевградска, 

Кюстендилска, Пазарджишка и Софийска 

област. Въпреки това, текстът не следва да 

се разглежда като препоръка за използване 

на определени технологии и сортове.  

Обръщаме внимание, че не съществува 

идеална стратегия, гарантираща високи 

добиви и норма на печалба. Оптималният 

избор варира според конкретните почвено-

климатични условия и икономически 

характеристики на стопанството. 

Анализирайки сектора, трябва да се имат 

предвид резервите към данните за 

добивите и производството в България, 

описани в текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници  

1. Faostat (http://faostat3.fao.org/home/E); 

2. Eurostat(http://ec.europa.eu/eurostat); 

3. Отдел „Агростатистика“, МЗХ 

(http://www.mzh.government.bg/MZH/bg

/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics/C

rop/Posts_copy3.aspx); 

4. НСИ(http://www.nsi.bg/); 

5. “Managing the Potato Production 

System”, Bill Bryan Dean, CRC Press 2009 
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За „ИНТЕЛИАГРО“ 
 

ИнтелиАгро е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Създадено е с 

подкрепата на Фондация „Америка за България“ в края на 2014 г. 

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско 

стопанство. Вярваме, че пълният потенциал на отрасъла може да се отключи чрез съчетаването 

на по-ефективно и ефикасно управление на ресурсите, подобряване на условията за правене на 

агробизнес, намаляване на бюрократичното бреме и поставянето на българските фермери на 

равни основни с европейските им колеги. 

Ако намирате настоящото изследване за полезно и желаете да създаваме по-често подобни 

материали в бъдеще, ако споделяте нашата мисия и визия, можете да подкрепите работата ни с 

идеи, информация или чрез дарение. 

 

За контакти: 

Стилиян Гребеничарски,  

Анализатор 

Т: +359 889 716 090 

@: stiliyan@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 

 

Николай Вълканов,  

Управител 

Т: +359 899 911 597 

@: nikolay@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 
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