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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С присъединяването на България като равноправна страна - член на 

Европейския съюз,  възниква реална необходимост от  адаптиране на 

аграрния сектор към европейските критерии за съвременно, модерно, 

устойчиво и екологично ориентирано земеделско производство.  

Аграрният отрасъл и земеделските производители са изправени пред 

нови предизвикателства - да функционират и да се  развиват в коренно 

различна обстановка. В новата институционална среда, наред с вътрешните 

фактори върху тяхното  развитие все по-силно влияние ще имат и редица 

външни фактори: 

 Вътрешни фактори - състоянието и протичащите структурни 

промени в отрасъла и в отделните подотрасли;  формиралата се 

организационно-стопанска структура в селското стопанство; 

административният капацитет за прилагане на Общата 

селскостопанска политика (ОСП) на ЕС; 

 Външни фактори - тенденциите в производството и  

развитието на общия европейски и световен пазар на 

земеделски продукти; прилагането на ОСП, принципите и 

механизмите за регулиране на Общата организация на пазара 

(ООП) в отделните сектори, постигнатите договорености.  
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Производството на зеленчуци и картофи традиционно е един от 

основните сектори в българското земеделие (формира около 30 % от 

брутната продукция в растениевъдството). Ето защо устойчивото развитие 

на тези основни земеделски производства в условията на пълноправно 

членство на страната ни в ЕС е част от националната ни аграрна политика 

и нейните приоритети. В аспекта на новите реалности, развитието на 

съвременното зеленчуко- и картофопроизводство от една страна, 

предполага изграждането и развитието на производствени структури, 

съобразени с конкретните условия, националните особености, опита и 

традициите, но от друга страна – предполага изграждането и развитието на  

производствени структури, съответстващи на европейските изисквания и 

стандарти за качество и безопасност на  храните, които да доведат до 

възможността българският производител да заеме достойно място на 

европейския пазар.  

Мотивите, за разработването на Програмата за развитие на 

зеленчукопроизводството и картофопроизводството са продиктувани от: 

- необходимостта за добро познаване на реалното състояние на 

секторите - тяхната готовност за въвеждане и прилагане на ОСП на ЕС, за 

прилагането на регулаторните механизми на Общата организация на 

пазара на земеделски култури на ЕС; 

- ясна визия за средносрочната и дългосрочна ориентация и развитие 

на тези сектори в условията на евроинтеграция; 

- набелязване на системата от мерки, необходимите финансови 

средства и техните източници за насърчаване и подпомагане на бъдещото 

развитие на секторите в желаната посока. 

Цел на програмата е разработването на система от конкретни мерки 

и тяхното финансово обезпечение за ускоряване процесите на привеждане 

и адаптиране на сектора към европейските изисквания, повишаване на 
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конкурентоспособността на произвежданата продукция и постигане на 

устойчиво развитие на зеленчуко- и картофопроизводството.  

Програмата за развитие на зеленчукопроизводството и 

картофопроизводството в България за периода 2009-2013 г. е разработена 

от работна група   с председател ст.н.с. д-р Стойка Машева, директор на 

Институт по зеленчукови култури гр. Пловдив, на основание Заповед № 

РД 09-913 от 10.12.2008 г. на министъра на земеделието и храните. 

Членовете на работната група, участвали в разработката на програмата са 

представители на  Министерство на земеделието и храните, Институт по 

консервна промишленост - Пловдив, Институт по аграрна икономика - 

София, Институт по генетика - БАН, Лесотехнически университет - София, 

ДФ”Земеделие”-РА, Асоциация на земеделските производители в 

България, Българска асоциация на фермерите. Особени заслуги за 

изготвяне на Програмата имат ст.н.с. д-р Нина Котева - Институт по 

аграрна икономика, София; ст.н.с. д-р Галина Антонова - Институт по 

зеленчукови култури гр. Пловдив, ст.н.с. д-р Емилия Начева - Институт по 

зеленчукови култури гр. Пловдив. 

Програмата е предназначена за всички, които работят или имат 

отношение към българското градинарство – производители, научни 

работници, специалисти в областта на научното обслужване,  

ръководители в държавния и частния сектори на различни нива, които 

работят, предлагат и вземат решения в областта на 

зеленчукопроизводството и картофопроизводството. 

 

2. Необходимост от разработване на Програмата 

За развитието на зеленчукопроизводството и картофопроизводството 

в страната са налице редица предпоставки - благоприятни почвено-

климатични условия, богат генофонд от местни и интродуцирани сортове, 

производствен опит и богати национални традиции в отглеждането на тези 
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култури, райониране на производството, научен и кадрови потенциал, 

консултантски ресурс, синхронизирана с европейското законодателство 

законова нормативна уредба.  

Въпреки богатия потенциал, с който разполагаме от началото на 90-

те години зеленчуко- и картофопроизводството са в криза. Секторът се 

характеризира с трайни тенденции на намаляване на площи, добиви и 

производство, влошаване на качеството и отлив на производители. 

Основните причини за негативните тенденции са липсата на благоприятна 

икономическа среда, подкрепа и стимули за развитието на тези 

производства.   

Едрото, специализирано зеленчукопроизводство се превръща в 

многоасортиментно, нископроизводително, дребно и несигурно 

производство. България загуби силните си позиции на традиционен 

производител и износител на зеленчуци.   

Преобладаващото дребно производство (по-ниско равнище на 

техническо и технологично развитие, вертикална и хоризонтална   

интеграция, степен на сдружаване на производителите, ефективност и 

конкурентноспособност) ще породят нови проблеми пред земеделските 

стопанства при прилагане на регулаторните механизми и мерки на  Общата 

организация на пазара в сектора. Диференцираното подпомагане на 

старите и новите  страни - членки на ЕС ще увеличи конкурентния натиск 

върху земеделските производители.  От политиката на държавата в 

допълнение на използването на възможностите на ОСП на ЕС ще зависи 

перспективата за развитие на тези производства. 

Изготвяне на Програмата за развитие на зеленчуко- и 

картофопроизводството се налага от необходимостта да се преодолеят 

формиралите се неблагоприятни тенденции, да се ускорят процесите на 

адаптиране към европейските изисквания и стандарти, за да реализираме 

потенциалните възможности, с които разполага нашата страна за 
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изграждането на устойчив, конкурентноспособен и експортноориентиран 

сектор.  

 

3. Макроикономическа рамка на селскостопанското 

производство в Р България 

 

Периодът след 1998 г. се характеризира със стабилизиране на 

икономиката на страната и растеж на основните макроикономически 

показатели. 

 

Таблица 1. Основни макроикономически показатели 

Показател 1998 2000 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Реален ръст на БВП в 

стр. спрямо пред. г., % 

3,5 5,4 4,0 4,9 4,4 5,7 5,5 6,0 

БП от отр. селско с-во по 

баз. цени, млн. лв. 

5249,5 6868,7 7491,4 7366,2 6674,4 7105,6 6871,8 6780,9 

    -  В т.ч. от 

растениевъдство 

    отн. дял, %  

 

2931,8 

41,1 

 

2762,6 

46,2 

 

3185,8 

48,4 

 

3435,3 

55,4 

 

3387,1 

50,4 

 

3679,3 

51,8 

 

3385,6 

49,3 

 

3373,9 

49,8 

БДС от селскостопанско 

п-во, млн. лв. (по текущи 

цени) 

3769 3301 3579 3446 3484 3576 3327 3078,0 

Измен. на БДС в сел.с-во 

спрямо предх. г., % 

1,4 -10,3 0,3 6,1 -1,4 3,8 -8,6 -2,9 

Отн. дял на БДС в сел. с-

во към общата за стр. 

18,8 13,9 13,4 12,1 11,6 10,8 9,3 7,0 

Инвестиции в сел. с-во, 

млн. Лв. 

201,5 212,2 190,3 380,9 506,2 722,3 584,0 327,1 

Отн. дял на 

инвестициите към 

общите за стр., % 

3,3 2,1 2,0 2,6 3,2 3,9 3,0 2,6 

ИЗП, хил. Ха 5645,0 5582,0 5498,3 5324,7 5326,3 5330,5 5264,5 5190,0 

Обработваема земя, хил. 

Ха 

3392,1 3277,3 

 

3350,5 

 

3277,3 

 

3238,8 

 

3262,8 

 

3128,2 

 

3089,5 

 

Външнотърговско салдо 

–селскост.прод., млн. лв. 

252,4 227,4 222,1 498,5 321,0 389,0 545,7 310,0 

Инфлация, % 18,7 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 5,0 7,7 

Валутен курс, лв./1 дол. 1,76 2,12 2,18 2,08 1,73 1,58 1,57 1,50 
Изт.: МЗГ, Аграрен доклад 1998-2006 г. и собствени изчисления 

         НСИ, Статистически справочник, С., 2007 г. 
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При реален растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) в страната 

средногодишно с над 4 % (табл.1), динамиката в равнището на брутната 

продукция (БП) и брутната добавена стойност (БДС) от отрасъл селско 

стопанство очертава колеблива тенденция. Най-значителният спад в БДС 

спрямо предходната година  е отчетен през 2000 г. и 2005 г., съответно – 

10,3 % и 8,6 %, предизвикан главно от неблагоприятните климатични 

условия. 

Наблюдава се тенденция на трайно намаляване на  структурния дял 

на селското стопанство в БДС на страната - от 13,9 % през 1998 г.на 9,3 % 

за 2005 г., но той остава значително по-висок от този на страните в ЕС. 

Негативно влияние върху селскостопанското производство освен 

неблагоприятните климатични условия оказват и редица други фактори, 

формиращи общите икономически условия в отрасъла: 

- съществуваща неблагоприятна тенденция на съкращаване на 

поземлените ресурси със селскостопанско предназначение - използваемата 

земеделска площ (ИЗП) е намаляла с 4,6 млн. дка, в т.ч. на обработваемата 

земя с 3,1 млн. дка. Характерна е силна раздробеност на обработваемата 

земя-наличие на 7,6 млн. частни имоти със средна площ 0,5 ха; 

- влошаващата се структурата на ИЗП. Нарастват постоянно 

затревените площи и угарите. Опростява се отрасловата структура на 

производство, като водещи са екстензивните култури; 

- преобладаващият брой дребни стопанства (70 % от стопанствата са 

под 10 дка) и недостатъчната ресурсна осигуреност поставят сериозни 

ограничения  пред  възможностите за ефективно използване на 

производствените фактори и усвояемостта на договорените субсидии с ЕС; 

- ниската инвестиционна активност - въпреки, че обемът на 

инвестициите в отрасъла се увеличава, той остава с най-нисък относителен 

дял в общите инвестиции на страната с около 2-3 %; 
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- недостигът на финансови ресурси - поради факта, че 

селскостопанското производство се отчита като високо рисково, 

търговските банки се въздържат от отпускане на кредити, а ДФ 

„Земеделие” няма достатъчни финансови средства да отговори на 

потребностите на земеделските производители за субсидиране и 

кредитиране на производството От предприсъединителните фондове по 

програма САПАРД се възползваха главно едрите земеделски стопанства. 

Недостигът на финансови средства забави преструктурирането и 

модернизацията на отрасъла, което го поставя в неизгодни позиции; 

- недостатъчна държавна подкрепа - българското земеделие е най-

слабо субсидирано в сравнение със страните от ЕС. Прилаганата аграрна 

политика в предприсъединителния период в най-добрия случай може да се 

определи като неутрална по отношение на земеделските стопанства.   

Въпреки проблемите, съпътстващи развитието на отрасъла, в 

условията на либерализация на търговията след 1998 г. външнотърговското 

салдо е положително и бележи тенденция на увеличение на фона на силно 

отрицателния търговски стокообмен на страната. 

Очертаните тенденции в равнището и структурата на 

селскостопанското производство са в основата  на бъдещото развитие на 

зеленчукопроизводството и картофопроизводството. 

Присъединяването на България към ЕС през 2007 г., поставя въпроса 

за влиянието, което ще оказва ОСП върху българското земеделие и  каква 

част от потенциала на отрасъла ще се реализира. Основните фактори, 

които  определят възможностите за усвояване на подкрепата по 

европейските фондове и перспективите за развитие на земеделие са: 

готовността на отделните сектори за прилагане на ОСП;  формиралата се 

организационно-стопанска структура; аграрната политика в 

предприсъединителния период и след встъпването в ЕС; 

административният капацитет.  
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4. Анализ на съвременното състояние на производството на 

зеленчуци и картофи  в България 

 

4.1 Място и роля на зеленчукопроизводството и 

картофопроизводството 

На настоящия етап площите със зеленчуци  заемат около 2,2-2,4% от 

ИЗП, а делът на площите с пресни зеленчуци падна под 1% от ИЗП 

(табл.14). Стойността на брутната продукция в сектора има незначителни 

колебания в границите 1157,8 млн. лв. (2000 г.) и 1343,7 млн. лв. (2002 г). 

Въпреки минималния дял на площите в производствената структура, 

зеленчукопроизводството формира 1/3 от брутната продукция (БП) на 

растениевъдството и около 15% от  БП в селското стопанство. Това 

определя важното значение на сектора за  земеделието на страната. 

Таблица 2. Основни показатели, характеризиращи значението на 

зеленчукопроизводството за селскостопанското производство 

 
Показател 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Засадени площи със 

зеленчуци, хил. Ха 

209,3 214,9 134,5 135,7 122,3 104,3 73,0 71,0 

Отн. Дял към общата ИЗП, % 9,7 3,8 3,6 3,1 3,2 2,4 2,4 2,2 

Отн. дял на площите с пресни 

зеленчуци към общата ИЗП, 

% 

 

1,3 

 

0,8 

 

1,5 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,8 

 

0,7 

Брутна продукция от 

зеленчуци, млн. Лв 

964,9 1157,8 1183,2 1361,0 1343,3 1267,3 1199,4 1060 

В т.ч. зеленчуци (без 

картофи) 

785,8                 940,1 944,1 1169,6 1119,7 1020,7 1027,5 998,1 

Отн. дял на зеленчуците в БП 

от отр., % 

18,4 13,7 

 

12,6 15,9 16,8 14,4 14,9 15,0 

Отн. дял на зеленчуците към 

БП от растениевъдството, % 

 

41,7 

 

34,0 

 

29,6 

 

34,0 

 

33,1 

 

27,7 

 

30,3 

 

29,6 

Износ на зеленчуци, млн.дол. Н.д. 14,9 14,8 32,2 34,4 48,5 54,8 48,2 

Отн. дял на зеленчуците в 

общия износ на 

селстоп.стоки,% 

Н.д. 3,0 3,0 4,5 4,5 4,6 4,3 3,7 

Изт.: МЗХ, Аграрни доклади 1999-2007; НСИ, Статистически справочник, 1999 - 2007г. и 

собствени изчисления;  

 

Очертава се тенденция на нарастване на износа на зеленчуци, за 

периода 2000-2005 г. стойността на износа е нараснала над 3 пъти - от 14,9 
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на 54,8 млн. долара, а неговият относителен дял в общия износ на 

селскостопански стоки се покачва трайно от 3% на над 4%. 

Въпреки, че след 1990 г. България загуби силните си позиции на 

традиционен производител и износител на зеленчуци, 

зеленчукопроизводството остава важен сектор от земеделието, поради 

неговото икономическо и социално значение.   

 

4.2. Анализ на състоянието на зеленчукопроизводството и 

картофопроизводството:  

 

Площи, добиви и производство  

Площи 

За периода 1998-2007 г. се очертава трайна тенденция на намаляване 

на площите в сектора, която доведе до съкращаване на ИЗП наполовина. 

Изпреварващият темп на намаляване на площите в сектора в сравнение с 

отрасъла като цяло, предопределят на настоящия етап ниският му 

относителен дял от общата ИЗП в страната - около 2 %, при относителен 

дял на площите със зеленчуци за 1998 г. - близо 10%. Намалението на ИЗП 

се дължи главно на намаляване на площите, заети със семейни градини
1
 - 

над 3 пъти, съкращаване на площите с пресни зеленчуци - около 2 пъти, 

силно редуциране на площите с бобови култури.  

Фиг.1.  Динамика в площите със зеленчуци за периода 2002-

2007 г.  

                                                 
1
 Семейните градини-отглеждат се много на брой и различни по вид култури (зеленчуци, овошки и др.) 

върху малка площ и не могат да се отнесат в кода на съответната култура. Те осигуряват частичен 

допълнителен доход за голяма част от населението, което определя предимно социално им значение., а 

не икономическо и по-нататък няма да бъдат обект на изследване. 
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Изт.: МЗП, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци в България, 2002-

2007 г. 

 

Въпреки колебанията през анализирания период, площите с картофи 

също намаляват, но по-незначително. 

 

Таблица 3. Размер и динамика на площите със зеленчуци, ха 

 

 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2007/

2000 

2007/ 

1998 

Картофи 26834 25585 21377 22889 22781 24562 25441 23825 21818 85,3 81,3 

Бобови 

култури 
25904 14418 10227 12256 14202 9676 9490 6616 9387 65,1 36,2 

Пресни 

зеленчуци 
73195 44678 52400 50772 46381 37765 41584 39899 25400 56,8 34,7 

Семейни 

градини 

14158

5 
123667 

11895

6 
75417 82426 49122 42315 40388 25790 20,8 18,2 

Оранжерийна 

площ  
2220 725 825 958 856 780 848 1075 1054 145,0 48,0 

Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци в България 2000-

2007 г.; БАНСИК: Заетост и използване на територията на България през 2006 г., 

окончателни резултати 

 

Посочените промени в размера на ИЗП по групи зеленчукови 

култури води и до промяна в техните структурни дялове в общата ИЗП 

(табл. 4), главно в посока към тяхното намаляване при почти всички групи. 

За анализирания период трайно намалява относителният дял на площите с 

пресни зеленчуци от 1,3 % на 0,5 %. Запазва се относителният дял на 
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картофите - малко под 0,5 %. Общата площ, заета с бобови култури,  заема 

незначителен дял - под 0,2 %.  

 

Таблица 4. Структура на площта по групи зеленчукови култури 

към общата ИЗП, % 

 
Култури 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 

Бобови 

култури 
0,46 0,26 0,23 0,18 0,18 0,12 0,18 

Пресни 

зеленчуци 
1,3 0,8 0,95 0,71 0,79 0,77 0,5 

Картофи 0,48 0,46 0,43 0,46 0,48 0,46 0,42 

Семейни 

градини 
2,51 2,22 1,42 0,92 0,8 0,78 0,5 

Оранжерии 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Изт.: МЗХ, д-я  „Агростатистика”, БАНСИК: Заетост и използване на територията на България 

през 2000-2007 г., окончателни резултати 

 

Производството на пресни зеленчуци  и картофи има най-голямо 

икономическо значение за сектора. Структурата на пресните зеленчуци се 

формира  предимно от доматите, пипера и краставиците. 

 

Таблица 5. Динамика на реколтираните площи и получената 

продукция от основни зеленчукови култури  

 
 

Година Картофи Пипер-сладък Домати Краставици и 

корнишони 

Реколт. 

площи, 

хил. ха 

П-во на 

открито, 

хил. т 

Реколт. 

площи, 

хил. ха 

П-во на 

открито, 

хил. т 

Реколт. 

площи, 

хил. ха 

П-во на 

открито, 

хил. т 

Реколт. 

площи, 

хил. ха 

П-во на 

открито, 

хил. т 

2004 30,7 553 10,8 123 12,3 201 3,0 56 

2005 27,0 376 5,1 69 5,4 91 0,8 11 

2006 24,5 386 8,5 153 7,0 170 0,9 12 

2007 22,4 291 5,5 78 4,8 95 0,8 13 

Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци в България, 2004 -2007 г. 

 

Данните показват, че площите на структуроопределящите култури 

намалява, като най-чувствително е намалението при доматите и 

краставиците. 

 

Добиви 
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За потенциалните възможности на страната средните добиви при 

всички зеленчукови култури са относително ниски, но в известна степен са 

балансирани в резултат на умерени вложения, за да се задържи 

себестойността на равнище по-ниско от цените на реализация. 

Средните добиви при основните зеленчукови култури се движат в 

доста широк диапазон, така например около 12000-25000 кг/ха от пипера, 

15000-25000 кг/ха за доматите и 15000-18500 кг/ха при картофите и при 

краставиците - 12400-22000 кг/ха. При ниското равнище на агротехника  

производството е силно зависимо от климатичните условия. За сравнение, 

средните добиви през 2006 г.  са чувствително по-високи от тези през 2005 

г. през 2006 г. се наблюдават по-високи средни добиви в сравнение с 2005 

г.,  която беше крайно неблагоприятна, съответно при доматите - с 45 %, 

при пипера - с 34%, при краставиците и корнишоните - с 65%. Това 

показва, че рискът при отглеждането на зеленчуци е по-голям, отколкото 

при полските култури, затова производството  се нуждае от максимална 

защита.    

 

Фиг.2. Динамика в средните добиви за основни зеленчукови 

култури 
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци в България, 

реколта 2001-2007 г. 

 

Производство 

Обемът на произведената продукция се определя от размера на 

реколтираните площи и равнището на добивите.  

Общото производство се характеризира със сериозни колебания, 

породени от големите колебания в равнището на произведената продукция 

от полското зеленчукопроизводство. След 2000 г. оранжерийното 

производство се увеличава, но  делът му е  минимален и не може да окаже 

съществено влияние върху равнището на общата произведена продукция. 

Периодът 1997-2000 г. показва тенденция на увеличение на произведената 

продукция до 1590,5 хил. т, а през 2000-2002 г. равнището на 

производството се задържа на относително постоянно ниво. През 2003 г. е 

произведено най-голямо количество зеленчукова продукция - 1834,5 хил. 

т., от която 1769,4 хил. т от открити площи. Произведените зеленчуци са с 

14 % повече от тези през предходната година, в резултат на получените по-

високи добиви при благоприятните климатични условия. През следващите 
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години има тенденция на намаление на продукцията, като през 2005 г. се 

отчита най-ниското й ниво за анализирания период - 872,6 хил. т., от които 

795,7 хил. т от полско производство.  Причините са главно лошите 

климатични условия, което доведе до пропадане на реколтата от 77 хил. 

дка (11 % от площите), по-ниските добиви и намаляване броя на 

зеленчукопроизводителните стопанства.  През 2006 г. спадът в 

производството е овладян, размерът на зеленчуковата продукция е 1182,9 

хил. т. - с 35 % повече от предходната година, главно от по-високите 

добиви и увеличението на реколтираните площи със 7 %. През 2007 г. 

отново има спад на произведената продукция - 803,5 хил. т, главно на 

чувствителното намаление на продукцията от откритите площи. 

След 2000 г. се очертава положителна тенденция на увеличение на 

оранжерийното производство, като продукцията нараства от 28 хил. т на 90 

хил. т за 2006 г. и 2007 г., което представлява 7 % от общото производство. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Динамика в производството на зеленчукови култури 
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци в България, 

реколта 2001-2007 г. 

 

Териториално разположение 

Зеленчукопроизводството е концентрирано в Южен централен 

район, където са съсредоточени 44 % от зеленчуците и 50 % от картофите. 

В останалите райони разпределението на зеленчуците е следното: в 

Североизточен район - 21 %, Югоизточен район - 13,4 %, Северен 

централен - 11,6 %, Югозападен район - 6,5 % и Северозападен - 4,1 %.  

Районирането на производството е една от положителните страни на 

сектора. Концентрацията на суровинната база определя 

местонахождението на преработвателните предприятия. 

 

Загубите на продукция 

Запазва се висок процентът на загубите на зеленчукова продукция - 

около 7 %, свързан с нетрайността на продуктите. Тази особеност изисква 

заготовката на голяма част от зеленчуците да се извършва веднага след 

прибиране, преди да бъдат транспортирани към източниците на 

потребление.  
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Реализация на продукцията 

Положителна тенденция е намаляването на дела на произведената 

продукция от основните зеленчуци за лична консумация, като единствено 

при картофите се запазва по-висок относителен дял - съответно 40 % за 

2006 г. и 15  % за 2007 г. 

Фиг.4. Реализация на продукцията от домати  
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци, реколта  2001-

2006  

 

По-голяма част от произведената продукция се реализира на 

вътрешния пазар. За търговската мрежа се разпределят 60-70 % от 

произведените домати, от 50-70 % от сладкия пипер, главестото зеле - над 

80 %, краставиците - около 70-80 % и т.н. Каналите за пазарна реализация 

на продукцията, подредени по тяхното значение са: директна продажба на 

специализирани борси и тържища, продажба на търговци на едро, 

предаване на търговци на дребно.  

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Реализация на продукцията от пипер-сладък  
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци, реколта  2001-

2006  

 

Увеличава се делът на зеленчуковата продукция, която се предава 

директно на преработвателните предприятия, като с най-голям дял 

участват доматите, пипера, корнишоните, картофите, патладжана и др.  

За 2006 г. от произведените зеленчуци с най-голям дял, предадени за 

преработка, са градинският грах - над 80 % от произведеното количество, 

сладката царевица - над 70 %, корнишоните - 50 %, от произведения 

патладжан и зелен фасул - над 40 %, пипера - около 30 %, домати - 25 %. 

Данните показват, че се разнообразява асортиментът на суровинната база.  

Фиг. 6. Реализация на продукцията от патладжан  
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци, реколта  2001-

2006  
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През 2007 г., 98% от произведената зеленчукова продукция е 

реализирана като голяма част от нея е предназначена за пазара (69%), за 

търговската мрежа са разпределени над 70% от произведените домати. 

Сериозна слабост е, че производителите се насочват към дадено 

производство без предварително проведени маркетингови проучвания и 

без предварително сключени договори за реализация на продукцията. 

Земеделските стопани търсят реализация на вече произведената продукция 

подложени на силната конкуренция на пазара. На това се дължат 

значителните колебания в относителните дялове по каналите на 

реализация на отделните продукти по години.  

Фиг. 7. Реализация на продукцията от картофи 
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Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Производство на зеленчуци, реколта  2001-

2006  

 

Цени на реализация 

Цената е един от основните фактори, които формират 

икономическия интерес на производителите за отглеждане на дадена 

култура, а от друга страна - оказват влияние върху равнището на 

потребление.  

Цените на зеленчуците следват сезонния характер на 

производството, но се характеризират и със сериозни колебания по години, 

в зависимост от равнището на местното производство и вноса.  
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Фиг. 8. Динамика в цените на картофите   
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Фиг. 9. Динамика в цените на доматите 
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Запазва се сериозната разлика между цените на производител на 

едро и дребно, което показва, че печалбата остава в търговците.  Запазват 

се ниски изкупни цени на зеленчуците от полско производство, а при 

сезонното насищане на пазара, производителите са принудени да продават 

продукцията си по цени под равнището на производствените разходи. Това 

е една от причините за отказ от зеленчукопроизводството. 
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Фиг. 10. Динамика на цените на краставиците и корнишоните 
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Фиг. 11. Динамика на цените на зеления пипер 
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Външна търговия 

Структуроопределящите продукти във външната търговия с пресни 

зеленчуци са домати - оранжерийни и полски, краставици - оранжерийни, 

сладък пипер, зрял лук и картофи. 

 

Таблица 6. Динамика на външната търговия с  пресни зеленчуци 

Продукти Внос,т Износ,т 

2006 2005 2004 2006 2005 2004 

Домати-оранжерийни 9168 7321 6948 212 68 1668 
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Домати-полски 750 1216 933 227 172 21 

Краставици-оранжерийни 4366 3045 3440 5901 5633 3975 

Сладък пипер 3020 13994 6379 1559 1142 2604 

Зрял лук 24881 16515 18361 430 426 659 

Картофи 10706 27807 39179 109 105 971 
Изт.: Агенция „Митници” и МЗХ, д-я „Държавни помощи и регулаторни 

режими” 

 

Най-висок внос е отчетен при зрелия лук и внесените количества се 

увеличават, което показва, че местното производство не може да 

удовлетвори потребностите. На следващо място са картофите, но при 

стабилизиране на нашето производство, тенденцията е към намаляване. 

Важен дял във вноса имат оранжерийните домати и количеството им се 

увеличава, като главната причина за това е конкурентната им цена. 

В износа с най-висок дял са оранжерийните краставици, с тенденция 

към увеличение е и пиперът. Намаляването на износа към традиционните 

пазари не може да се компенсира с по-бавния темп на нарастване на износа 

към ЕС. Причините са въведените редица нетарифни ограничения -

фитосанитарни и др, въпреки договорените преференциални условия и 

безмитен внос. Прогнозите са за увеличение на износа към страните от ЕС, 

но в близките години количествата ще се задържат на ниски нива.  

 

Зеленчукопроизводителни стопанства 

Големият брой производители в зеленчукопроизводството се дължи 

главно на зеленчуковите градини и множеството дребни стопанства. На 

фона на намаляващите площи със зеленчуци се извършва организационно-

стопанското преструктуриране в сектора. 
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Таблица 7. Брой и размер на земеделските стопанства, 

отглеждащи зеленчуци 

 Години 2001 2003 2005 

Общ бр. стопанства, хил. бр. 658,4 408,6 246,2 

          В т.ч. стопанства на ФЛ 651,2 406,7 245,1 

          В т.ч. стопанства на ЕТ 6,0 1,3 0,7 

          Кооперации 0,4 0,2 0,269 

          Търговски дружества 0,5 0,3 0,2 

          Сдружения и др. 0,5 111 89 

Ср. р-р стопанство, ха 0,2 0,13 0,16 

          Стопанства на ФЛ 0,18 0,097 0,14 

           Стопанства на ЕТ 0,49 1,5 1,78 

           Кооперации 13,8 10,6 4,27 

           Търговски дружества 8,7 7,2 11,95 

           Сдружения и др. 0,9 1,5 Н.д. 
 

Изт.:МЗХ, д-я „Агростатистика”, Наблюдение на производството на зеленчуци през 

  2001 г.,  Структура на земеделските стопанства в България през стопанската 2004/2005 

  г. и Резултати от преброяването на земеделските стопанства в България през 2003 г., 

  С., 2005 и собствени изчисления 

 

Протичащите структурни промени водят до намаляване броя на 

земеделските стопанства, отглеждащи зеленчуци от 658,4 хил. през 2001 г., 

408,6 хил. - 2003 г., на 246,2 хил. - 2005 г, и увеличаване средния им размер 

до 1,6 дка. Няколкократното намаление на броя на стопанствата се дължи 

главно на намаляване броя на стопанствата на физически лица. Въпреки 

положителните тенденции, зеленчукопроизводството остава дребно и 

разпокъсано.  

Преобладаващ е делът на  стопанствата на физически лица (над 

99%). Те са основни производители на полски и градински зеленчуци, като 

на настоящия етап стопанисват 84% от откритите площи. Това са 

изключително дребни стопанства със среден размер 1,4 дка. 

Зеленчукопроизводството се комбинира предимно с отглеждането на 

разнородни култури и/или животни. Основават се изцяло на собствена 

земя, финансиране и семеен труд. Броят на стопанствата на търговски 

дружества (АД, ООД) също намалява, но средният размер се увеличава 
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значително на 119,5 дка. При оранжерийното производство малък брой 

търговски дружества управляват  около 70 % от тази дейност. 

Малък е броят на земеделските кооперации и те непрекъснато 

съкращават площите със зеленчуци. 

Друга характерна особеност е ниската степен на специализация на 

производството - специализираните са само 6,7% от всички стопанства, 

отглеждащи зеленчуци. Негативна тенденция е намаляване на броя на 

специализираните стопанства в зеленчукопроизводството от 21827 бр. -

2003 г. на 16630 - 2005 г. 

Таблица 8. Разпределение на специализираните стопанства по 

икономически размер 

Икономически 

размер на 

стопанството, И.Е. 

2003 г. 2005 г. 

Бр. 

стопанства 

Отн. дял, 

% 

Бр. 

стопанства 

Отн. дял, % 

До 2 15180 69,5 12420 74,6 

2-4 3607 16,5 1824 10,9 

4-16 2464 11,3 1912 11,5 

16-100 492 2,3 397 2,4 

Над 100 84 0,4 77 0,6 

Общ бр. стопанства 21827 100 16630 100 
Изт.:МЗХ, д-я „Агростатистика”, Структура на земеделските стопанства в България през 

стопанската 2004/2005 г.и Резултати от преброяването на земеделските стопанства в България през 2003 

г., С.,2005 и собствени изчисления 

 

Таблица 9: Данни за стопанства до 1 ИЕ и между 1 и 2 ИЕ 

Икономически 

размер на 

стопанството, ик. 

ед. 

2003 г. 2005 г. 

Бр. 

стопанства 

Отн. дял, 

% 

Бр. 

стопанства 

Отн. дял, % 

до 1 8 572 39,3 8 887 53,4 

от 1 до 2 6 608 30,2 3 533 21,2 

2-4 3 607 16,5 1 824 10,9 

4-16 2 464 11,3 1 912 11,5 

16-100 492 2,3 397 2,4 

над 100 84 0,4 77 0,6 

Общ бр. стопанства 21 827 100 16 630 100 
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Изт. МЗХ, д-я „Агростатистика”  

 

В специализираните стопанства преобладаващ дял имат стопанствата 

до 1 И.Е., като тази тенденция се задълбочава и през 2005г. те са вече над 

50% от общия брой . Същите  произвеждат продукция почти само за 

собствено потребление Относителният дял на полупазарните стопанства (с 

размер от 1 до 4 И.Д.) намалява от 46,7% на 32,1% за сметка на 

натуралните. Стопанства от 1-4 И.Е.  са най-неустойчиви и затова техният 

брой намалява чувствително. Сред най-сериозните проблеми е 

неспособността им да се адаптират към пазара, поради ниската партидност 

на продукцията. С присъединяването към ЕС голяма част от тях вероятно 

ще срещнат сериозни затруднения, защото за да  отговорят на 

маркетинговите стандарти за качество ще се нуждаят от значителни 

средства за преструктуриране, уедряване и модернизация на 

производството.  

Макар и незначително, намалява броят на едрите специализирани 

стопанства, въпреки че притежават редица конкурентни предимства. При 

тях основна цел е печалбата  и те реагират най-силно на изискванията на 

пазара. 

Проблеми на зеленчукопроизводителните стопанства: 

- дребно и разпокъсано производство с ниска степен на 

специализация; 

- запазване голямото значение на семейни градини, натурални и 

полупазарни стопанства; 

Очертаните негативни тенденции в  сектора показват, че 

производителите нямат икономически интерес да развиват производството. 

Ролята на държавната политика е да се намерят най-адекватните 

механизми за подпомагане на производството в сектора. 
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4.3. Анализ по веригата производство-преработка на зеленчуци и 

картофи 

В процеса на структурната реформа големите консервни 

предприятия са закрити и на тяхно място възникват голям брой по-малки 

преработвателни предприятия. Констатира се значителен спад на 

производството, намаляване на износа и вътрешното потребление под 

влияние на редица вътрешни и външни неблагоприятни фактори: 

-  чувствителен спад на зеленчуковата продукция; 

- ниско качество и ниски добиви на произведените зеленчуци, 

поради неспазването на агротехническите изисквания от земеделските 

производители; 

- завишени изисквания за качество и хигиенни условия, предявени от 

страните - вносители; 

- загуба на традиционните външни пазари, поради променен 

външнотърговски режим и неравностойна конкурентоспособност на 

българските стоки на международния пазар; 

- повишени цени на българските зеленчуци, което прави консервите 

непродаваеми на нашия пазар за масова употреба; 

- ограничена асортиментна номенклатура на предприятията, поради 

намалената покупателна способност на населението и самозадоволяване с 

домашно производство. 

Анализът по веригата производство - преработка на зеленчуци 

показва взаимната връзка между тези два сектора. От една страна,  

консервната промишленост е зависима от суровинната база, която е 

предпоставка за нейното развитие и определя местонахождението на 

преработвателните предприятия, а от друга страна увеличаването  на 

капацитета на предприятията е стимулиращ фактор за развитието на 

зеленчукопроизводството.  
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За периода до 2007 г. броят на предприятията, преработващи 

плодове и зеленчуци достига 123. Въпреки нарастването на броя на 

предприятията, все още не е постигнат ръст в обема на производство. През 

2002 г. са преработени 270 хил. т пресни зеленчуци и произведена 167 хил. 

т готова продукция, за 2006 г. са преработени 112,6 хил. т зеленчуци и 

произведена 109,9 хил. т готова продукция, а през 2007 г. е произведена 

95,5 хил.т готова продукция. За сравнение, през 1990 г. са произведени 

244,4 хил. т зеленчукови консерви. 

Източници за доставка на суровина за преработвателните 

предприятия: по-голяма част директно от производителите (по данни за 

2007 г. - 63 %); чрез търговци на едро и прекупвачи (11 % ), внос  (22 %), 

собствено производство (3% ) и ишлеме (1 %). 

Проследявайки развитието на връзките по веригата производство-

преработка на зеленчукова продукция се констатират следните 

положителни тенденции: 

● разнообразяване на асортимента на готовата продукция. Докато 

през 2002 г. само 4 продукта - домати, пипер, корнишони и картофи 

представляват 88% от преработените зеленчуци, то през 2006 г. 

асортиментната структура се променя и  разширява, за да отговори на 

потребителското търсене като 60 % от продукцията са консерви, а 21 %  -

замразени зеленчуци.   

● увеличава се изкупеното количество зеленчуци, директно от 

производителите, което показва, че двете страни търсят взаимноизгодно 

партньорство без посредници. Вече преобладаващата част от суровината - 

60-70 % се доставя направо от производителите. За това спомага и 

съсредоточаването на преработвателните предприятия в 

зеленчукопроизводителните райони. Предприятията от основните 

зеленчукопроизводителни райони (Пловдив, Пазарджик, В. Търново и 



 31 

Плевен) формират 64% от преработената зеленчукова продукция в 

страната.   

 

Фиг.12. Структура на преработените     Фиг. 13. Структура на  

 зеленчуци през 2002 г.                               преработените зеленчуци за 2006 г. 

      

73

121
3

11

домати пипер корнишони

картофи др. зеленчуци

25

30

17

4

4

6

7

7

домати пипер корнишони

картофи патладжан гъби

грах др. зеленчуци

 

Изт.: МЗХ, д-я „Агростатистика”, Дейност на предприятията, преработващи 

плодове и зеленчуци в България, 2003 и 2007 г. 

 

● подобрява се експортната ориентираност на преработената 

продукция. Докато през 2002 г. преработените зеленчуци се реализират  

предимно на вътрешния пазар - 65% и износът представлява 18%, то през 

2006 г. е изнесена 1/3 от готовата продукция; 

● по данни за 2007 г., предприятията имат капацитет за преработка 

на значително по-голямо количество суровина (с 1/3 по-голямо от 

предходната година). Това е стимулиращ фактор за насочването на 

земеделските производители към увеличаване на площите със зеленчуци за 

преработка, тъй като това им гарантира реализация на продукцията; 

● отглеждането на зеленчуци от самите преработвателни 

предприятия (за 2006 г. на 4400 дка) показва, че предприятията изпитват 

недостиг от суровини. Преработвателите са осъзнали необходимостта и са 

мотивирани да инвестират в зеленчукови насаждения. Предприятията 

могат да приемат ролята на интегратор за стопанствата, които им доставят 

суровина и да търсят заедно решение на проблемите, свързани с 

подобряване на конкурентноспособността на произведената продукция; 
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● разнообразява се асортимента на готовата продукция. За да 

отговори на потребителското търсене, освен  консерви и туршии се 

предлагат прясно пакетирани, замразени и сушени зеленчуци, концентрати 

и сокове и др. 

От проведения анализ по веригата производство - преработка на 

зеленчукова продукция и очертаните тенденции, се налага изводът, че 

страната има достатъчно потенциал и възможности за увеличаване на 

суровинната база и увеличаване обема на  преработената продукция. 

 

5. Състояние на зеленчуко- и картофопроизводството в ЕС 

 

5.1. Анализ на  зеленчуко - и картофопроизводството в ЕС 

С присъединяването на България към ЕС зеленчукопроизводството в 

страната ще изпитва все по-силно въздействието на общия европейски 

пазар. Това налага да се проследят ключовите фактори, които ще оказват 

най-силно влияние върху перспективите за развитието на сектора в 

рамките на общността - производство, външна търговия и потребление. 

Производство на зеленчуци: 

Секторът „Плодове и зеленчуци” заема важно място в общото 

аграрно производство на ЕС със среден относителен дял от 16,9 %. С най-

голямо значение на сектора - над 25 % са Италия, Гърция и Испания, а 

България заема междинно положение, съответно  с близо 20 % . 

 

Фиг. 14. Относителен дял на плодовете и зеленчуците на 

страните от ЕС (с над 10 %) към общото селскостопанско 

производство (средно за 2003-2005 г.) 
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По осреднени данни за периода 2003-2005 г. в страните от ЕС се 

произвеждат 72,2 млн. т зеленчуци, което формира 8,3 % от общото 

световно производство
2
.  

В ЕС най-големите производители на зеленчуци са Италия, Испания, 

Франция и Полша. Въпреки, че в нашата страна има благоприятни 

природно-климатични, се нареждаме на 13-то място по обем на 

продукцията от пресни зеленчуци. 

Фиг. 15. Основни производители на зеленчуци (осреднени данни 

за 2003-2005 г.) 
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Изт.: Eurostat 

 

От основните продукти в ЕС се произвеждат общо 6,3 млн. т домати, 

от които в Испания - 2,1 млн. т, Италия - 1,3 млн. т, Гърция - 0,8 млн. т, 

Франция и Холандия - по 0,6 млн. т, за сравнение в нашата страна - 0,2 

млн. т. 

 

Производство на картофи 

Най-големият производител на картофи в ЕС е Полша, следвани от 

Германия, Румъния, Холандия, Англия. 

Динамиката на размера на засадените площи показва, че за периода 

2000-2005 г. площите с картофи в Полша са намалели почти 2 пъти, 

въпреки че тя остава водещ производител. В другите страни - основни 

производителки се констатира само леко намаление на площите. 

Единствено в Румъния площите с картофи се запазват, дори има леко 

покачване.   

 

Фиг. 16. Среден размер на реколтираните площи с картофи за 

2003-2005 г. 
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Изт.:Eurostat 

 

България се нарежда на 14-то място по площи с картофи, но поради 

по-ниските добиви, отстъпваме на по-задно място по произведена 

продукция в рамките на ЕС. 

Фиг. 17 Среден размер на произведената продукция от картофи 

за 2003-2005 г. 
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Изт.: Eurostat 

 

5.2. Основните проблеми, свързани с производството на 

зеленчуци и картофи могат да се обобщят в следните направления: 

√ Концентрация на търговията на дребно нараства. В редица 

страни (Франция, Германия, Холандия, Англия и др.) от 70 до 90 % от 

продажбата на храни на дребно се осъществяват от големите търговски 

вериги. Непрекъснато нараства техният пазарен дял и в новите страни-

членки на ЕС. 

√ Недостатъчно групиране на предлагането. Въпреки оказаната 

подкрепа, делът на реализираната продукция чрез Организации на 

производители /ОП/ остава нисък - средно 33,7 % за ЕС-25. 
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Неблагоприятна тенденция е намаляването на този дял в динамика, докато 

през 2000 г. съотношението на продукцията в ОП към общо произведена 

продукция е 36 %, за периода намалява на 34 %. 

 

Фиг. 18. Съотношение на продукцията на ОП към общата за ЕС -

25 
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Изт.: http://ec.euroрa.eu/agrikulture/kapreform/fruitveg 

 

Друг проблем е неравностойната роля и значение на ОП в отделните 

страни - членки на ЕС. Докато в редица страни като Белгия, Холандия и 

др. преобладаващ дял от производството на зеленчуци се осъществява чрез 

ОП, в новоприетите страни-този дял е до 5 %. 

Фиг.19. Относителен дял на продукцията, реализирани чрез ОП 
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Изт.: http://ec.euroрa.eu/agrikulture/kapreform/fruitveg 

 

Отчита се като слабост, че общата цел на политиката за 

концентрация на предлагането не е постигната от повечето държави-

членки на ЕС, което налага необходимостта от опростяване на 

европейското законодателство, главно за производителите с цел 

повишаване на атрактивността на ОП. 

√ Временните кризи в сектора не са овладени и са често явление, 

поради нетрайността на продукцията. Количеството и качеството на 

произведената продукция са силно зависими от климатичните условия, 

консумацията също е чувствителна величина. Посочените фактори водят 

до големи ценови вариации. 

√ Равнището на подкрепа в сектора е недостатъчна.  Въпреки, че 

се отделят 16,3 % от разходите по ФЕОГА за сектор плодове и зеленчуци, 

подкрепата обхваща едва 3,51 % от крайната земеделска продукция, докато 

при зърнените култури, този дял е близо 40 %. В крайно неравностойно 

положение са поставени новите страни-членки, тъй като в сектора 

подкрепата се осъществява главно чрез ОП, а такива липсват, ограничават 

се субсидиите за изтеглената от пазара продукция и възстановяванията при 

износ.   

Посочените проблеми пред производителите показват, че целите, 

залегнали в ОСП не са постигнати, което налага реформиране на 

политиката в сектора.  

 

5.3. Външна търговия 

ЕС е нетен вносител на пресни зеленчуци и тази тенденция се 

задълбочава. Въпреки колебанията през отделни години се очертава трайна 

тенденция на увеличаване на вноса и намаляване на износа. Това показва, 
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че производството в рамките на ЕС е недостатъчно за покриване на 

потребностите. За България, която има потенциал за разширяване на 

производството на зеленчуци, съществуват благоприятни възможности за 

увеличаване на пазарния дял в общия европейски пазар.  

 

Фиг. 20. Динамика в търговията с пресни зеленчуци в ЕС-25 с 

трети страни, (млр. Евро) 
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Изт. http://ec.euroрa.eu/agrikulture/kapreform/fruitveg 

 

5.4. Потребление 

Световната здравна организация препоръчва консумацията на 400 г 

плодове и зеленчуци ежедневно. Има голяма разлики в консумацията 

между страните, като здравословната норма е достигната само от Италия и 

Гърция. 
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Фиг. 21. Дневна консумация на плодове и зеленчуци на човек, 
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Изт: http://ec.euroрa.eu/agrikulture/kapreform/fruitveg 

 

В програмата на ЕС са залегнали редица мерки за стимулиране на 

консумацията на пресни плодове и зеленчуци, което показва, че 

потребностите и съответно пазарът ще се разширяват. 

 

6. Държавната политика в производството на зеленчуци и 

картофи  

6.1. Нормативна уредба 

Основен приоритет на аграрната политика е изграждането на 

институционална среда, адекватна на изискванията на ЕС, хармонизиране 

на европейското законодателството и изграждане на съответстващи 

управленски звена. Наред с измененията в Закона за подпомагане на 

земеделските производители /ДВ бр. 58 от 22.05.1998 г., изм. и доп. бр. 43 

от 29.04.2008 г./, касаещи отрасъла като цяло, са приети следните 

нормативни документи, конкретно за  сектора: 

 ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на 

земеделски продукти в ЕС, ДВ бр. 96/2006 г., изм. и доп. бр. 16 от 

15.02.2008 г.; 
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 ЗАКОН за стоковите борси и тържища, ДВ бр. 85/2006 г., изм. 

бр. 53 от 30.06.2008 г.; 

 НАРЕДБА № 108/2006 г. за изискванията за качество и 

контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ, бр. 84 /2006 

г. С нея се въвеждат изискванията на Регламент 1580/2007 г., касаещ реда и 

условията за извършване на проверки за съответствие на качеството. 

Създаден е контролен орган към МЗХ - отдел  „ Контрол на качеството на 

пресните плодове и зеленчуци”. Назначени са и регионални инспектори 

към Общинските служби „Земеделие”, които извършват проверките за 

съответствие в отделните райони.  

 НАРЕДБА № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър 

на земеделските производители,  ДВ бр. 10/1999 г. допълнена и изменена, 

ДВ бр. 2/2008 г.; 

 НАРЕДБА  № 107/2006 г. за условията и реда за подаване на 

заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, обн., ДВ, бр. 84 от 

17.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., изм., 

бр. 20 от 6.03.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 15.05.2007 г., 

изм. и доп., бр. 39 от 15.04.2008 г. 

  

 НАРЕДБА № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за 

признаване на междубраншови организации на производители, търговци и 

преработватели на плодове и зеленчуци, ДВ, бр.28 / 2006 г. 

 НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за 

признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на 

техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на 

одобрените операционни програми, ДВ, бр.42 от 29.05.2007 г. 

 НАРЕДБА № 6 от 12.03.2008г. за условията и реда за 

подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за 

преработка, ДВ. бр. 31/2008. Със заповед РД от 09 - 115/13.03.2008 г. 
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Министърът утвърди минималните количества на хектар за доставка: за 

ягоди - 4 580 кг/ха; за малини - 3 280 кг/ха. Производителите трябва да 

доставят в изпълнение на сключените договори с одобрените първи 

преработватели или изкупвачи на ягоди и/или малини, количества 

продукти, не по-малки от посочените минимални количества за заявените 

от тях площи. 

6.2. Държавно подпомагане 

Без ясна и целенасочена политика за развитието на сектора са 

полагани усилия за подпомагане на производителите със средства от ДФ 

„Земеделие”, предприсъединителните фондове по САПАРД и 

регионалните програми. 

Държавно подпомагане чрез финансовите инструменти на ДФ 

„Земеделие”: по краткосрочни финансови линии - субсидии за 

подпомагане производството на домати и пипер, предназначени за 

преработка; за закупуване на посадъчен материал за картофи, експортни 

субсидии; кредити и капиталови субсидии по инвестиционни програми 

(Програма „Растениевъдство”) - за изграждане на нови и възстановяване на 

съществуващи стоманено-стъклено оранжерии. 

Анализирайки ефекта на оказаната държавна подкрепа се налагат 

следните изводи: 

√ финансовият ресурс е крайно ограничен и не може да окаже 

съществено влияние върху развитието на сектора в състоянието, в което се 

намира; 

√ поставените изисквания - регистрация на земеделски 

производители (пазарна реализация на продукцията, сключени договори с 

преработвателни предприятия, минималните изисквания за размер на 

засадените площи над 10 дка и др.) ограничиха достъпа до подкрепа на 

широк кръг производители и до неусвояване на част от отпуснатите 

субсидии; 
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√  подпомогнати са малко на брой стопанства и ограничен размер от 

площите - до около 5 % при картофите, до 14 % - при доматите, до 24 % - 

при пипера; 

Зеленчукопроизводителните стопанства са се възползвали и от 

помощта по програма САПАРД по мерките: 1.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства”, 1.2. „Подобряване на преработката и маркетинга на 

селскостопанската продукция”, 1.5 “Създаване на организации на  

производители” и 1.3. „Развитие на селскостопански дейности, целящи 

опазването на околната среда”.  

 

Таблица 10. Одобрени и изпълнени проекти по програма 

САПАРД за периода 2001 - 06.2008 г. 

 

 Одобрени проекти Изпълнени проекти 

Брой  Одобрена 

субсидия, 

млн. лв. 

Брой  Изплатена 

субсидия, млн. 

лв. 

Мярка 1.1.     

Плодове и зеленчуци 504 91,8 333 48,3 

-  В т.ч .зеленчуци 94 37,4 69 21,1 

Оранжерии, ха 21,5 38 170 16,7 

Мярка 1.2.     

Плодове и зеленчуци 81 89,6 61 54 

Мярка 1.5.     

Подпомогнати ОП – 

плодове и зеленчуци 

2 0,09 за 

първата 

година 

1 0,09  

за І год. 

Мярка 1.3.     

Биологично земеделие – 

плодове и зеленчуци 

55 2,8 общо за 

5-те 

години 

0 2,8 общо за 5-те 

години  

     
Изт: База данни на одобрените проекти, : База данни д-я „РСР”,  МЗХ 
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Като абсолютна стойност помощта по програма САПАРД е 

сравнително по-голяма (табл. 10). Липсата на достатъчно потенциал на 

част от стопанствата, голямата бюрокрация, високите и често неясни 

изисквания  за производителите са пречка за изпълнение на част от 

одобрените проекти и усвояване на субсидиите. 

Данните показват, че зеленчукопроизводителните стопанства са се 

възползвали в малка степен по Мярка 1.1, като главните трудности пред 

тях са свързани с малките им размери и липсата на финансов ресурс, тъй 

като субсидията се изплаща след изграждане на актива. 

Една от насоките за укрепване на производството и подобряване на 

пазарните позиции на зеленчукопроизводителите е тяхното сдружаване, 

изграждане на организации на производителите (ОП). Поради 

неосъзнаване на значението и ролята на ОП, която ще играят в условията 

на ОСП, липсата на доверие и големите трудности за покриване на 

критериите за признаване, реално много малко от стопанствата  са се 

възползвали от Мярка 1.5. Двете одобрени за подпомагане организации на 

производителите имат общо 34 бр. членове. 

 

Изводи 

Въз основа на проведения анализ за състоянието на 

зеленчукопроизводството се налагат следните изводи: 

 Едрото, специализирано зеленчукопроизводство се превръща в 

многоасортиментно, нископроизводително, дребно и несигурно 

производство. 

 Липса на целенасочена политика и мерки за преодоляване на 

проблемите, произтичащи от маломерната собственост и ниската 

конкурентоспособност на производството. 

 Висока социална и икономическа цена за приспособяване към 

новата конкурентна среда, като предприсъединителните фондове само 
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частично покриват  част от тази цена. Ползата от САПАРД има твърде 

ограничено значение, поради сложните и тромави процедури по 

отпускането на средства. 

 Неефективно функционираща верига на първично 

производство - преработка - продажба на крайни потребители на 

зеленчуци.  

 Зеленчукопроизводството се включи в общото икономическо 

пространство на ЕС неподготвено. Силният конкурентен натиск крие 

сериозна опасност за развитието на сектора. 

 Необходима е аграрна политика в зеленчукопроизводството, 

която да създаде благоприятна икономическа среда и стимули за 

устойчиво развитие на сектора, насочена към приоритетно подпомагане на 

перспективните стопанства за повишаване на тяхната 

конкурентноспособност. 

 

6.3. Приложимост на ОСП на ЕС в сектор „Зеленчуци” и 

„Картофи”  

 

Параметри на подкрепа 

Подкрепата за земеделските стопанства в зеленчукопроизводството  

се осъществява посредством два земеделски фонда, които са част от общия 

бюджет на ЕС: 

- Европейски земеделски фонд за гарантиране - директни 

плащания и пазарна подкрепа;  

- Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) - чрез част от мерките от Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013 г. (ПРСР);  

В периода 2008 - 2013 г. конкретно земеделските стопанства в 

зеленчукопроизводството могат да получат подкрепа: 
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 Като индивидуални производители 

1. Субсидии на 1-ца площ (директни плащания, национални 

доплащания, компесаторни плащания за необлагодетелствани райони и 

агроекологичните плащания). От посочените субсидии, за земеделските 

производители най-голямо значение имат директните плащания, като 

очакванията са за удължаване на  срока до 2013 г. и за прогресивно 

нарастване размера на средствата през следващите години. За 

картофопроизводителите голямо значение ще имат и плащанията за 

необлагодетелстваните райони, защото значителна част от тези 

производители (особено по-дребните) са разположени в такива райони.  

С реформата в сектор „Плодове и зеленчуци” от 2007 г. (в сила от 

2008г.) производителите могат да получават плащания на площ и 

национални доплащания за площи, засадени със зеленчуци. Много важна 

част от реформата е преминаването на досегашните плащания за 

преработката на определени плодове и зеленчуци към Единното 

плащане на площ. Тази трансформация е естествено продължение на 

политиката на ЕС за отпадане на връзката на директните плащания с 

производството или преработката на конкретни земеделски продукти. В 

процеса на преговорите с ЕС, България договори два вида такива 

плащания - плащания за преработка на домати и за преработка на 

праскови. Затова е предвидено договореният финансов ресурс на страната 

в размер на 6 244 944 евро годишно да бъде добавен от 2008 г. на 100% 

към т.нар. финансов таван на България, който ще се разпределя ежегодно 

под формата  на Единно плащане на хектар. По този начин размерът на 

директните плащания се увеличава още от 2008г. 

 

2. По отделни мерки на Програмата за развитие на селските райони, 

главно по приоритетна ос 1 „Подобряване конкурентоспособността на 

земеделския и горски сектори”: 
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 Мярка 111 „Професионално обучение, информационни 

дейности и разпространяване на научни знания” 

По тази мярка се обучават напълно безплатно регистрирани 

земеделски производители, вкл. отглеждащи зеленчуци в дългосрочни или 

краткосрочни курсове, както и в различни информационни дейности като: 

семинари, информационни сесии, работни срещи и демонстрационни 

проекти. Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА 

№ 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (ДВ, бр. 69  от 2008 г.). Приемът на 

заявления за подпомагане стартира на 01 август 2008 г. 

 

 Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” 

Допустими за подпомагане са регистрирани по реда на Наредба № 3 

земеделски производители до 14 месеца от датата на кандидатстване,  на 

възраст между 18 и 40 години, с икономически размер на стопанството 

най-малко 2,00 ИЕ (това например се равнява на отглеждането на около 

9 дка картофи или 1,5 дка градински домати или 1,15 дка оранжерийни 

домати или 1,05 дка градински краставици и т.н.). Кандидатите 

представят бизнес план, който може да бъде изготвен напълно безплатно 

от регионалните офиси на  Националната служба съвети в земеделието.  

Младите земеделски производители могат да развиват дейности във 

всички сектори на земеделието, вкл. да отглеждат и зеленчуци. 

Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична 

премия: 

Първо плащане - 12 500 евро след одобрение на проекта. 

Второ плащане - след проверка на изпълнение на междинните цели, 

заложени в бизнес плана, като за всяка увеличена ИЕ на стопанството 
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(спрямо първоначалната ситуация) се изплащат по 2 500 евро, но не повече 

от 12 500 евро. 

Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА № 9 

от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г.). Приемът 

на заявления за подпомагане стартира на 17 април 2008 г.  

 

 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 

Допустими за подпомагане са регистрирани по реда на Наредба № 3 

земеделски производители, вкл. отглеждащи зеленчуци, с икономически 

размер на стопанството най-малко 1,00 ИЕ (това например се равнява 

на отглеждането на около 4,4 дка картофи или 0,75 дка градински 

домати или 0,6 дка оранжерийни домати или 0,55 дка градински 

краставици и т.н.). Общият размер земеделското стопанство трябва да 

бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха (за планински и необлагодетелствани 

райони). Кандидатите - юридически лица, трябва да са функционирали 

най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за 

подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум 

левовата равностойност на 3 500 евро доход от земеделски дейности, 

преработка на земеделска продукция и/или услуги свързани със земеделски 

дейности, включително от получена публична финансова помощ директно 

свързана с извършването на тези дейности и услуги. Допустими за 

подпомагане са и признати организации на производители на плодове 

и зеленчуци и на картофи за инвестиции, които са от полза на цялата 

организация на производители и са свързани с една или няколко от 

основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на 

земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка 

на продукцията за продажба. Организациите на производителите няма да 

бъдат подпомагани по ПРСР за дейности включени за подпомагане в 
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техните Операционни програми, съгласно Регламент (EC) № 2200/96. 

Кандидатите представят бизнес-план. 

Основните инвестиции свързани със зеленчукопроизводството са 

следните: 

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради 

и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство 

на ниво стопанство, включително такава използвана за съхранение на 

готовата продукция.  

 Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен 

процес. 

2. Инвестиции за достигане на съответствие със стандарти на 

Общността. 

3. „Рехабилитация” на съществуващи и изграждане на нови 

дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и 

закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация. 

4.  Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или 

модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, 

предназначени за земеделските производствени дейности. 

5.  Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, 

включително камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на 

продукция.  

6.  Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за 

рехабилитация и/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, 

включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, 

инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники и съоръжения 

за съхраняване и/или опазване на водата. 
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7. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, 

такива като: 

а. Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства 

като ISO 9000: 2005;  ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 

2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за 

управление базирани на информационни технологии и др.; 

б. Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и 

контрол на критичните точки); 

в. Въвеждане на Добри производствени практики в земеделските 

стопанства. 

8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензии, необходими за 

изготвяне и изпълнение на проекта. 

9. Закупуване на софтуер.  

10. Разходи, свързани с инвестициите по проекта, в т.ч. разходи за 

предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и 

консултанти, придобиване на патентни права и лицензии, извършени както 

в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 

подпомагане.  

 Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009г. е в 

размер на: 

1. 65% от общите допустими разходи за млади фермери в 

необлагодетелствани райони; 

2. 60% от общите допустими разходи за земеделски производители в 

необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;  

3. 60% от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на 

местата от националната екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на 

Закона за опазване на биологичното разнообразие, но които са вън от 

необлагодетелстваните райони; 
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4. 55% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни 

от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната 

екологична мрежа Натура 2000. 

5. 50% от общите допустими разходи за земеделски производители, които 

не отговарят на условията от т.1 до т.4,  включително. 

 Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. ще бъде: 

1.   60% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в 

необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната 

екологична мрежа Натура 2000;  

2.   50% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в 

райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по 

националната екологична мрежа Натура 2000; 

3.   50% от допустимите инвестиционни разходи за земеделски 

производители в необлагодетелствани райони;  

4.   40% от допустимите инвестиционни разходи за земеделските 

производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.3, 

включително. 

Млади земеделски производители са физически лица и еднолични 

търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към 

датата на кандидатстване. 

Финансовата помощ до 31.12.2010 г. ще бъде 75% от общите 

допустими разходи по проекти за инвестиции, свързани с прилагане на 

Директива 91/676 (ЕИО), отнасяща се за защита на водите от замърсявания 

с нитрати от земеделски произход.   

Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и 

окончателно. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват 

при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ 

„Земеделие”- Разплащателна агенция. Авансовото плащане е в размер до 

20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ. В случаите на 



 51 

авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ 

„Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на 

авансовото плащане. Междинно плащане е допустимо, но не повече от 

един път за периода на изпълнение на проекта. Кандидатите по мярката 

подават в Областната разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по място на 

извършване на инвестицията заявление по образец и прилагат съответните 

документи.  

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка за целия 

период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. са 1 500 000 евро. 

Минимумът на общите допустими разходи е  3 500 евро на проект. 

Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА № 8 

от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г.). Приемът 

на заявления за подпомагане стартира на 17 април 2008 г. 

 

 Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти” 

Допустими за подпомагане са микро, малки и средни предприятия, 

преработващи земеделски продукти, включително зеленчуци, за 

инвестиции в материални и/или нематериални активи, свързани с 

подобряване на цялостната дейност на предприятието. Например такива 

инвестиции са изграждане и модернизация на сгради и други недвижими 

активи необходими за производството, закупуване на нови машини, 

оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес, 

изграждане или модернизиране на лаборатории и др. Размерът на помощта 

е 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и 

средни предприятия съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ и 25% за 

междинните предприятия т.е. предприятия, които не са микро, малки и 
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средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 

милиона евро. 

В определени случаи са наложени правилата „de minimis” (Регламент 

на Комисията (ЕС)  №1998/2006 г.) за максимум помощ от 200 000 евро.   

 Минималният размер на общите допустими инвестиционни 

разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.  

 Максималният размер на общите допустими инвестиционни 

разходи за целия период на изпълнение на ПРСР 2007-2013г. за един 

ползвател по тази мярка е левовата равностойност на 4 000 000 евро.  

Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА № 18 

от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г.). Приема на 

заявления за подпомагане стартира на 01 ноември 2008 г. 

 

 Мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства” 

Допустими за подпомагане са дребни земеделски производители, 

регистрирани по реда на Наредба № 3, вкл. отглеждащи зеленчуци, с 

икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 ИЕ ( 1 ИЕ се 

равнява например на отглеждането на около 4,4 дка картофи или 0,75 

дка градински домати или 0,6 дка оранжерийни домати или 0,55 дка 

градински краставици и т.н.). Те трябва да покриват изискванията по 

отношение на минималния размер на площта по схемата за единно 

плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, да отглеждат най-

малко два типа земеделски култури или поне един тип земеделска култура 

и един вид животни, нито една от отглежданите земеделски култури да не 

надвишава 85.00% от общия икономически размер на стопанството. 

Представят бизнес-план, който може да бъде изготвен напълно 

безплатно от регионалните офиси на  НССЗ.   
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Размерът на помощта е 1500 евро годишно за максимум 5 

години.  

След 3
-та

 година - проверка на междинните цели в бизнес плана. 

При изпълнение - последните две плащания за 4 и 5 година. 

Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА № 28 

от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г.). Приема на 

заявления за подпомагане стартира на 01 септември 2008 г. 

 

 Мярка 142 „Създаване на организации на производители” 

От сектора на плодовете и зеленчуците са допустими за подпомагане 

само организации на земеделски производители отглеждащи картофи и 

организациите на производители на плодове и зеленчуци, одобрени за 

подкрепа по Програма САПАРД3. Членовете на организация на 

картофопроизводители трябва да имат общо най-малко 15 ха обработваема 

земя. Финансова помощ ще се изплаща под формата на годишно плащане, 

отпуснато за пет последователни години, считано от датата на признаване 

на организацията. Помощта ще се изчислява като процент от годишната 

пазарна продукция на организацията. Финансовата помощ се предоставя с 

цел улесняване създаването на организации на производители и техните 

административни дейности. Членове на организацията могат да бъдат 

физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на 

Наредба  № 3 от 1999 г. 

За изготвяне на проектната документация и плана за развитие 

организациите на производители по тяхно желание,  могат да използват 

напълно безплатно услугите на регионалните офиси на  НССЗ. 

                                                 
3
 т.е. организации на производители, които имат договори в процес на изпълнение от Програма 

САПАРД, които ще бъдат прехвърлени към ПРСР за изплащане на нереализираните финансови 

ангажименти.  
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Подпомага се и създаването на организации на производители на 

биологично произведени картофи. 

Подробните условия за кандидатстване са описани в НАРЕДБА № 27 

от 05.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярката (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г.). Приема на 

заявления за подпомагане стартира на 01 септември 2008 г. 

 

 Мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в 

земеделието в България и Румъния"  

По тази Мярка земеделски производители, включително 

производители и на зеленчуци, получават безплатно пълен комплект от 

съветнически услуги, в случаите, когато са допустими за кандидатстване 

по следните мерки от ПРСР: мярка 141 „Подпомагане на полупазарни 

стопанства в процес на преструктуриране”, мярка 112 „Създаване на 

стопанства на млади фермери”, мярка 142 „Създаване на организации 

на производители” и мярка 214 „Агро-екологични плащания”.  

 

Ос 2: "Подобряване на околната среда и селската природа 

(управление на земята)": 

 Компенсаторни плащания за необлагодетелстваните 

райони (НОР) 

Компенсаторните плащания са важен източник на финансиране за 

земеделски производители, отглеждащи зеленчуци. На база на приета 

методология за компенсаторните плащания е определен размера на 

недополучения доход при съществуващи природни ограничения в 

необлагодетелстваните райони. Степента на обезщетяване на пропуснатите 

доходи е 77% за планинските и 66% за другите НОР.  

В ПРСР е записано, че компенсаторните плащания в НОР са 

диференцирани според размера на стопанството. По-високи плащания се 

http://www.cibolabg.com/sapard/eu_eafrd/manage.php
http://www.cibolabg.com/sapard/eu_eafrd/manage.php
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предвиждат за дребните и средни стопанства. Предвидените плащания са 

както следва:                 

 

 

За мярка 211 ”Плащания  за природни ограничения на 

фермерите в планинските райони”: 

 

Размер на 

площта - хектари 

Плащания -             

евро/хектар 

0,5 –50,0 90 

за частта над 50,0 – 

100,00 
40 

за частта над 100,00 0 

 

За мярка 212 ”Плащания на фермери в райони, различни от 

планинските” 

Размер на площта - 

хектари 

Плащания -             

евро/хектар 

1,0 –50,0 50 

за частта над 50,0 – 

100,00 
20 

за частта над 100,00 0 

 

 Мярка 214 „Агро-екологични плащания” 

Друг източник за финансиране на земеделските производители, 

отглеждащи зеленчуци, могат да бъдат плащанията за агроекология. Те 

обхващат по-тесен кръг производители, които изпълняват определени 

изисквания при производството. Главна цел на мярка 214 

”Агроекологични плащания” е да поощри въвеждането на 

природосъобразни методи за производство. Чрез компенсаторните 

плащания се цели да се насърчи въвеждането на екологосъобразни методи 
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на производство, опазване и възстановяване на ценни местообитания, 

природни системи, защитени от изчезване местни сортове, 

предотвратяване на загубите на био-разнообразието, защитата на 

поземлените и водни ресурси. Земеделските предводители могат да 

получат  финансова подкрепа по тази мярка при спазване на изискванията 

на управление по всяко от направленията в отделните под-мерки.  

Значителен дял от компенсаторните плащания за агроекология се 

предвиждат по подмярка “Биологично земеделие”. 

 

 Чрез организации на производителите, групи 

производители и браншови организации  

1. Организациите на производители са единствените структури в 

сектор „Плодове и зеленчуци” , които могат да получават финансово 

подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Затова 

единствения начин производителите на зеленчуци да получат по-

значително подпомагане е да се обединят в ОП и да поискат нейното 

признаване от Министерство на земеделието и храните по реда на Наредба 

№ 11 от 15 май  2007 г. за условията и реда за признаване на организации 

на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за 

условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни  

програми.  

2. Организации на производители, които не отговарят на 

критериите за признаване могат да поискат временно признаване като 

групи производители и да се възползват от европейски финансови помощи  

за своето административно и организационно укрепване. Помощта се 

получава през първите 5 години след създаване на групата производители. 

В резултат на реформата помощта беше удвоена и възлиза на 10% през 

първата, 10% през втората, 8% през третата, 6% през четвъртата и 4% през 

петата година от стойността на реализираната от тях на пазара продукция.  
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3. Основна форма за финансово подпомагане на организациите на 

производители остават оперативните програми. Това е инвестиционна 

програма, която организацията на производители разработва и внася за 

одобрение от Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция.  

Предварително условие за одобряване на оперативната програма е 

организацията на производителите да е набрала оперативен фонд, с който 

да финансира определен процент от разходите по нея, като останалата част 

се финансира от Европейския фонд. Досега ЕС финансираше 50% от 

разходите за изпълнение на програмите. С реформата този процент се 

повишава на  60%. По-високият процент на съфинансиране от ЕС на 

оперативните програми на организации на производители е много 

благоприятен за българските производители и ще им позволи с по-малко 

участие от тяхна страна да направят по-големи инвестиции. Максималното 

ниво на финансиране на оперативните програми от ЕС може да достигне 

4,6% от стойността на продукцията, която организацията на производители 

предлага на пазара, при условие, че увеличението над 4,1% (размера на 

финансиране на оперативните програми от ЕС до реформата) се използва 

за мерки за предотвратяване и управление на кризи. Увеличаването на 

максималния размер на финансиране от ЕС дава възможност на нашите 

ОП да получат повече средства от Европейския фонд.  

4. С реформата в сектор „Плодове и зеленчуци” от 2007г. (в сила от 

2008г.) мярката за интервенция престава да съществува като самостоятелна 

пазарна мярка и става част от мерките за предотвратяване и управление на 

кризи.  

5. Нова мярка за предотвратяване и управление на кризи е ОП да 

включват в оперативните си програми финансиране обслужването на 

кредити, които са взети от банките. Обслужването на кредита обхваща 

изплащането на главницата  и лихвите. Възможността за финансиране на 

обслужването на кредити със средства от ЕС ще позволи на българските 
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производители, както да предотвратят и/или преодолеят последиците от 

евентуални пазарни кризи, така и за решаване на един от основните им 

проблеми - недостига на финансови ресурси.  

6. Оперативните програми задължително трябва да включват мерки, 

насочени към опазване на околната среда. Това могат да бъдат мерки 

насочени към спазване на агроекологичните изисквания при 

производството, транспорта и търговията на зеленчуци.  На Р България 

беше даден преходен период от 3 години, през който българските 

организации на производители не са длъжни да включват в програмите си 

агроекологични мерки.  След изтичане на този период (след 2010 г.) 

страната ни може да прилага изискването в оперативната програма да са 

включени поне две агроекологични действия или изискването тези 

дейности да съставляват минимум 10% от разходите по всяка оперативна 

програма.  

7. Финансиране на програми за промоция на земеделски 

продукти - когато обект на промоционалната програма са плодове и 

зеленчуци и тя е насочена към деца в учебно заведение, като Европейският 

фонд финансира 60% от разходите включени в нея,  а процентът за другите 

програми е 50%. Така браншовите организации, които предлагат 

промоционални програми по реда на Наредбата за условията и реда за 

избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и 

хранителни продукти (обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г.), могат да се 

възползват от по-високия процент на съфинансиране от Общността. 

8. Българските производители и преработватели, сформирайки 

групи производители имат възможност да получат защита  на 

наименованието на земеделски и хранителни продукти чрез вписване в 

Европейския регистър на защитени наименования за произход и 

географски указания или Европейския регистър на храни с традиционно 
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специфичен характер. Съотношението на съфинансиране е: ЕС (50%), 

браншови организации (20%), държавата-членка (30%).  

Инициативата принадлежи на групата производители. Държавата в 

лицето на МЗХ може да информира производителите за политиката на ЕС 

за защитени наименования при проявен от тях интерес и да ги подпомогне 

при оформянето на досието при изпращането му в Европейската комисия. 

 

Влияние на ОСП на ЕС върху развитието на сектора 

Директните плащания  

Определящ фактор за получаването на директните плащания е 

размерът на стопанствата. От една страна, изискванията за минимален 

размер на стопанството и на обработваемите парцели ще ограничи 

достъпът до субсидии на преобладаващия брой дребни стопанства в 

сектора (над 70 % от зеленчукопроизводителите). От друга страна, 

големината на стопанството е определяща за размера на получената 

помощ: 

- разчетите показват, че за стопанства до 20 дка, директните 

плащания няма да покрият допълнителните разходи (по регистрация, 

социалните осигуровки) и няма да мотивират производителите да 

отговорят на изискванията за получаване на субсидии.  

- като се имат предвид средните размери на стопанствата и 

очакваната помощ, кооперациите ще получат средно  по 560 лв. годишно, 

търговските дружества - 1670 лв., като тази сума представлява само 1-2 % 

спрямо нетния им доход
4
 . Дори за едрите стопански структури в сектора 

получените субсидии ще са в размери, които реално няма да повлияят 

върху развитието на стопанствата, а ще ги подпомагат само в текущата 

дейност. 

                                                 
4
 Хаджиева В., Зеленчукопроизводителни стопанства в научен проект: Очаквано влияние на ОСП на ЕС 

върху земеделието и ХВП, НЦАН,ИАИ, С., 2006 г., стр.176 
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Ще се запази тенденцията на намаляване на отглежданите площи със 

зеленчуци в земеделските кооперации, породени от общите им проблеми - 

неуредени  законово взаимоотношения за аренда; очакваното повишаване 

на цената на земята и рентата ще доведе до преобразуване на част от тях 

или ликвидиране по искане на членовете им. 

Получаването на еднаква субсидия за 1-ца площ при значителните 

различия в разходите за отделни култури (при съотношение 

разходи/субсидии, например при пшеницата 3,4:1, а при доматите 42,4:1), 

практически стимулира  отглеждането на екстензивни култури. Този 

проблем, свързан с директните плащания, може да доведе до отлив на 

земеделските стопанства от интензивни култури, вкл. 

зеленчукопроизводството. 

 

Обща организация на пазара 

Зеленчукопроизводителите ще изпитат сериозни затруднения при 

спазването на маркетинговите стандарти за качество и контрол за 

съответствие, породени от малката партидност на продукцията - не винаги 

с нужното качество, както и от липсата на достатъчен  потенциал за 

преструктуриране и модернизация на производството. Сериозните 

проблеми, пред които са изправени дребните стопанства с при 

адаптирането им към новите пазарни условия, ще доведе до редуциране на 

техния брой и до ограничаване за част от тях на производството само за 

лична консумация. 

Организациите на производители (ОП) са основен елемент в ОСП, 

чрез които ще се провежда  общата политика в сектора – оперативни 

програми, мерки за управление при кризи, компесаторните плащания и 

усвояването на посочените помощи, отпускани от Общността. 

Минималният брой изградени ОП (до сега има само 7 признати ОП в 

зеленчукопроизводството) ще лиши стопанствата от реална финансова 
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подкрепа. Наред с другите субективни фактори, една от причините е 

невъзможност за покриване на критериите за признаване. Въпреки 

намаляването на минималните изисквания, тези граници са твърде високи 

за състоянието на сектора. При средните цени на зеленчуците  от полско 

производство  е необходима най-малко 200-400 хил. т продукция за 

достигане на размер на продажбите на равностойност на 200 хил. лева.  

 

Мерки за развитие на селските райони 

Не всички стопанства ще успеят да се възползват от мерките на 

Програмата за развитие на селските райони за да могат да акумулират 

средства, които да инвестират в разширяването и укрепването на 

стопанствата си, в модернизация на производството, в подобряване на 

маркетинга и реализацията на продукцията си и във включването си в 

организации на производители и по този начин да повишат икономическия 

си потенциал и своята конкурентноспособност 

Помощта за полупазарните стопанства (в размер на 1 500 евро 

годишно) няма да е достатъчна за преструктурирането им, стабилизиране 

на икономическото им състояние и подобряване на пазарната им 

ориентация.   

Анкетно проучване показва, че фермерите са осъзнали 

необходимостта от обучение - повишаване на квалификацията, добро 

познаване на новите изисквания и източниците на финансиране в 

условията на ОСП, запознаване и внедряване в практиката на  научните 

постижения и др. и ще се включат активно в курсовете и информационните 

дейности за повишаване на квалификацията. 

 

Анализът за влиянието на ОСП върху развитието на 

зеленчукопроизводството и картофопроизводството води до следните 

заключения: 



 62 

- ограничено влияние на директните плащания и другите субсидии 

на 1-ца площ в подкрепа на доходите на зеленчукопроизводителите; 

- директните плащания, откъснати от производството, не 

стимулират отглеждането на интензивни култури.  При липсата на 

икономически стимули, има опасност от намаляване на площите със 

зеленчуци и пренасочване на стопанствата към други производства; 

- в средносрочна перспектива ще се запази значението на 

семейните градини, личните и полупазарните стопанства, но техният брой 

ще продължи да намалява в две посоки - една част ще преустановят своята 

дейност, а друга част от тях с подкрепата по мерките на ПРСР ще станат 

пазарни и икономически жизнеспособни; 

-- ще се запази диференциацията по отношение на размера на 

стопанствата, постигнатата производителност и продуктивност, 

технологичното равнище, конкурентноспособността, вертикалната и 

хоризонталната интеграция в сравнение със страните-членки на ЕС;  

- проблемите, които трябва да бъдат решени, изискват главно 

структурни промени, а средствата са недостатъчни за тяхното решаване;  

- правилата на ОСП не подкрепят в достатъчна степен развитието 

на стабилен и устойчив сектор по отношение на зеленчукопроизводството; 

- предлаганата помощ в сектора и разпоредбите не са адаптирани в 

достатъчна степен и по подходящ начин към специфичните проблеми на 

новите страни-членки, вкл. и на нашата страна. Голяма част от средствата 

са за мероприятия, на които производителите не отдават първостепенно 

значение (напр. сортиране, пакетиране, етикетиране на готовата 

продукция); 

- като крайно неблагоприятна може да се оцени ситуацията на 

производителите на пресни зеленчуци. Направената оценка показва, че 

определено не може да се очаква, че ОСП на ЕС ще повлияе само 

позитивно и достатъчно силно върху развитието на 
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зеленчукопроизводството. Финансовата помощ е ограничена по размер и 

за цели, които не са първостепенни в сектора. Разбира се  по Програмата за 

развитие на селските райони и трите мерки 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в 

процес на преструктуриране” и 112 „Създаване на стопанства на млади 

фермери”) са много важни и са насочени към част от първостепенните 

цели за сектора - неговото модернизиране и преодоляване на 

неблагоприятната структура на зеленчуковите стопанства - превръщане на 

големия брой полупазарни стопанства в пазарни).   

Диференцираното подпомагане на старите страни - членки и новите 

по отношение на директните плащания ще увеличи конкурентния натиск 

върху земеделските производители. Само оОт политиката на държавата ще 

зависи в голяма степен перспективата в сектора. Тя трябва да подпомогне 

земеделските производители за постигане на необходимото качество на 

тяхната продукция чрез създаване на система за обучение и осигуряване на 

съвети, чрез развитие на необходимите научни изследвания, създаване на 

благоприятна бизнес среда за иновации и споделяне на част от риска с 

производителите. Основната роля на държавата е да намалява 

административната тежест на земеделските производители, да отстранява 

пречките пред развитието на частните и публичните проекти в 

зеленчукопроизводството. Безспорно роля на държавата е да подготви 

производителите за и с новата обстановка в сектора.   

 

6.4. Реформа в общата организация на пазара в сектор „Плодове 

и зеленчуци” 

Проблемите пред производителите и недостигането на набелязаните 

цели за изграждането на устойчив сектор налагат необходимостта от 

реформиране на общата политика. Европейската комисия предложи 

широка гама от мерки за реформа в ООП на плодове и зеленчуци за по-
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голяма гъвкавост, повишаване на конкурентноспособността, по-добра 

пазарна реализация, намаляване на нестабилността на доходите, 

насърчаване на производителите за включването им в ОП
5
. Предложенията 

за реформа в сектора са приети през 2007г. и от 2008г. са влезли в сила. 

1. Повишаване ролята на ОП за постигането на по-голяма 

гъвкавост и  опростяване на правилата. Увеличаване на  подпомагането на 

оперативните програми на ОП (60 % участие на Общността във 

финансирането вместо 50 %) за новите страни-членки и за зони, в които 

реализацията на продукцията чрез ОП е по-малка от 20 %. Таванът, който 

се финансира е в рамките от 4,1% до 4,6%  (за мерки за предотвратяване  и 

управление на кризи). 

2. Управление на кризисни ситуации.  Оперативните програми на 

ОП на плодове и зеленчуци трябва да  съдържат мерки за предотвратяване 

и управление на кризи. Предотвратяването и управлението на кризи е 

свързано с избягване на и справяне с кризи на пазарите на плодове и 

зеленчуци и в този контекст обхваща: 

а) изтегляния от пазара; 

б) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране; 

в) насърчаване и комуникация; 

г) мерки за обучение; 

д) застраховане на реколтата; 

е) подкрепа на административните разходи по създаване на 

взаимоспомагателни фондове. 

Предотвратяването и управлението на кризи, включително 

изплащането на главници и лихви не съставляват повече от една трета от 

разходите по операционната програма. 

3. Помощите за продукция, предназначена за преработка се 

премахват. Основна причина за това е изпълнение на задължения на 

                                                 
5
 Реформа в ОСП, Брюксел, 2007 г., http://ec.europe.eu/dgriculture/capreform... 
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Европейския съюз към Световната търговска организация. Тенденцията е 

да се предоставя подпомагане на производители, което не е обвързано с 

производството. Включване на плодовете и зеленчуците в схемата за 

единно плащане на площ  (СЕП). Всички съществуващи помощи за 

преработени плодове и зеленчуци ще бъдат отделени от производството и 

националните бюджетни тавани за СЕП ще се увеличат. Право на всяка 

държава ще е да определя референтните суми и да избира на основата на 

референтен период продукти, които ще имат право на допълнителни 

помощи. 

4. Мерки за опазване на околната среда - задължително от 

получените субсидии за оперативните програми да се отделят 10 % за 

разходи за екология. Предвижда се 60 % участие на Общността във 

финансирането на оперативни програми за производството на биологични 

продукти.  

5. Насърчителни мерки за повишаване консумацията на пресни 

плодове и зеленчуци. Когато обект на промоционална програма (промоции 

на земеделски и хранителни продукти по схема на ЕС) са плодове и 

зеленчуци и тя е насочена към деца в учебно заведение, Европейският 

фонд финансира 60% от разходите включени в нея, процентът за другите 

програми е 50%.  

 

7. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите пред производството на зеленчуци и картофи 

 

Силни страни на производството на зеленчуци и картофи 

 Благоприятни природо-климатични и почвени условия,  

адекватни на биологичните изисквания за производството на зеленчуци и 

картофи. 
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 Много добър опит и традиции в отглеждането на зеленчуци и 

картофи. 

 Наличие на български и интродуцирани сортове и хибриди. 

 Достатъчно водоизточници и потенциал за напояване. 

 Потенциал за развитие на преработвателната промишленост. 

 Научни и консултантски ресурси. 

 Добри предпоставки за биологично производство на зеленчуци 

и картофи. 

 Развит национален пазар за реализация на селскостопанската 

продукция. 

 Традиционно високо търсене на българската продукция от 

зеленчуци и картофи в страната. 

 Потенциал за реализация на европейския пазар и в трети 

страни. 

 

Слаби страни на производството на зеленчуци и картофи 

 Преобладаващо дребно и разпокъсано производство в България 

- продължителна поземлена реформа и голяма разпокъсаност на 

земеделските земи. 

 Много на брой дребни производители, което ги прави силно 

зависими от прекупвачи, които диктуват ниски изкупни цени. 

 Неефективно производство, което е резултат на неспазване 

технологиите на отглеждане на зеленчуци и картофи. Липса на поетапно 

засаждане на зеленчуци, в резултат на което - неритмично снабдяване и 

„пренасищане” в определени периоди на пазара и спад на цените.  

 Производства силно зависими от климатичните условия. 

 Намаление на броя на хората, заети със земеделски дейности - 

висока възрастова граница на хората заети с такава дейност. 



 67 

 Недостатъчен брой сезонни работници, заети в 

преработвателната промишленост, текучество на сезонно наетия персонал, 

лоши условия на труд и незадоволителен размер на трудовите 

възнаграждения в сектора. 

 Недостатъчно образователно равнище на работещите в 

земеделието (без специализирана квалификация). 

 Високи цени на поливната вода и неефективно напояване, 

свързано с големи разходи и загуба на вода, нисък процент на реално 

напоявани площи. 

 Липса на сдружения на ползватели на поливна вода. 

 Амортизирани  системи за напояване - унищожена 

инфраструктура и лошо техническо състояние на съоръженията. 

 Високи цени на горивно-смазочните материали, пестицидите, 

минералните торове, посевния и посадъчен материал и специализираната 

селскостопанска техника. 

 Ниски изкупни цени на продукцията от зеленчуци и картофи. 

 Загуба на традиционни външни пазари. Ограничени 

възможности за износ, поради липса на партидност и качество на 

продукцията. 

 Ниска степен на сдружаване на производителите - малко на 

брой  организации на производители на зеленчуци. 

 Ограничена специализирана мрежа от борси и тържища за 

зеленчуци и картофи. 

 Бавно преустройство на преработвателната промишленост в 

новите пазарни условия. 

 Недостатъчно обезпечаване на производствения асортимент за 

преработвателната промишленост в съчетание с незадоволително качество 

на предлаганата суровина. 
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 Слаба експертна и консултантска помощ за развитие на 

преработвателния сектор. 

 Недостатъчен технологичен и технически персонал за работа в 

преработвателните предприятия и неадекватна квалификация на 

работещите в сектора. 

 Незадоволителна автоматизация на производствените процеси 

в преработвателната промишленост и недостатъчно иновативно-

техническо оборудване. 

 Липса на вертикална интеграция между производство-

преработка. 

 Ниска продуктивност и непостоянно качество на 

селскостопанската продукция. 

 Недостатъчна и амортизирана складова база и селскостопанска 

техника. 

 Слаб маркетинг на висококачествената продукция от 

зеленчуци и картофи. 

 Силна финансова задлъжнялост на земеделските 

производители. 

 

Възможности 

 Утвърждаване на националния пазар. 

 Достъп до европейските пазари и подобряване на експортния 

баланс.  

 Утвърдени стандарти за качество и контрол на зеленчуци и 

картофи, съгласно регламентите на ЕС.  

 Привличане на чужди инвестиции. 

 Търсене на пазари на екологична продукция. 

 Разнообразие от съвременни научно-обосновани технологии. 
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 Възможности за иновации в земеделието. 

 Възможности за национално подпомагане от ДФ „Земеделие””,  

инвестиционна подкрепа по САПАРД и използване на средства от 

европейските фондове за развитие на земеделието.  

 Възможности за компенсаторни плащания за екологично и 

биологично производство. 

 Законова рамка за земеделско производство, хармонизирана 

със законите на ЕС. 

 Конструиране на ефективни вериги “производител - 

потребител” и “производител - преработвател”. 

 Повишаване професионалната квалификация на земеделските 

производители. 

 

Заплахи 

 Обезлюдяване на селските райони. 

 Намаляване на броя на заетите със земеделско производство. 

 Непрекъснат внос на продукция от зеленчуци и картофи от 

трети страни и вътрешна търговия от европейски страни. Вносът на евтини 

зеленчуци от трети страни, нелоялно конкурира цената на българските 

продукти.  

 Силна зависимост от производство на зеленчуци и картофи от 

други страни. 

 Намаляване на дела на селскостопанска продукция от България 

на външните пазари. 

 Влошаване на екологичната среда. 

 Увеличаване на броя на площите с непродуктивни и ерозирали 

почви. 

 Неподдържане на българският генетичен фонд. 
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 Ограничаване и унищожаване на българската селекция и 

семепроизводство. 

 Незадоволителни държавни субсидии и компенсаторни 

плащания за развитието на подотрасъла. 

 Усложнен достъп до кредити и липса на специализирани 

национални кредитни схеми за малки и средни земеделски производители.  

 

8. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

Основна цел на настоящата програма е устойчиво  развитие на 

производството на зеленчуци и картофи, повишаване на 

конкурентноспособността на продуктите от тези производства, 

отговарящо на изискванията за качество на общия европейски пазар. 

Създаване и увеличение на площите заети със зеленчуци и картофи, 

намиращи се в подходящите микрорайони на страната и прилагане на 

нови технологии, с отглеждане на нови, високодобивни и пазарно 

ориентирани сортове. 

 

8.1. Стратегически цели за устойчиво развитие на 

производството на зеленчуци и картофи 

 

1. Създаването на устойчив и конкурентноспособен сектор  

 

Действия за реализиране на целта: 

 Целенасочена секторна политика. 

 Преодоляване на спада на площите, добивите и производството на 

зеленчуци и картофи и постепенното им увеличение.  

 Разширяване на оранжерийното производство. 

 Увеличаване на количеството произведена продукция чрез 

подобряване на сортовата структура и повишаване на продуктивността. 
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 Подобряване на качеството на произведената продукция и 

покриване на маркетинговите изисквания за пазарната й реализация. 

 Спиране на отлива на земеделските производители от сектора 

чрез създаване на благоприятна икономическа среда и условия за 

ефективно производство, повишаване на инвестиционната активност за 

модернизация на производството и въвеждане на иновации. 

 Вертикална интеграция между производители и преработватели. 

 Поставяне производството на договорна основа, избор на 

подходяща сортова структура в зависимост от каналите за реализация на 

продукцията. 

 Доизграждане на необходимата  инфраструктура.  

 

2. Създаване на условия за подобряване на пазарната 

ориентация и повишаване на конкурентноспособността на  

земеделските стопанства  

 

Действия за постигане на целта: 

 Подкрепа на преструктурирането на полупазарните стопанства за 

превръщането им в стокови.пазарни и икономически жизнеспособни. 

 Подкрепа на създаването на стопанствата на млади фермери. 

 Стимулиране сдружаването и кооперирането, изграждане на 

Организации на производители на зеленчуци и картофи. 

 Подобрен достъп на земеделските стопани до инструментите за 

финансиране. 

 Целево финансиране по отделните мерки и механизми на ОСП и 

национално подпомагане на перспективните земеделски стопанства в 

сектора. 
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 Доизграждане на материално-техническа база, подобряване на 

техническата осигуреност на производствата. 

 Даване на приоритет на сортове, които придават национален 

характер и специфичен облик на българското зеленчукопроизводство. 

 Въвеждане на подходящи и ефективни технологии за отглеждане 

на зеленчуци и картофи, съобразени с биологията на сортовете и почвено – 

климатичните условия в отделните региони. 

 Обучение, повишаване на квалификацията на земеделските 

производители. 

 

3. Изграждане на съвременна структура на сектора. 

Действия за постигане на целта: 

 Разработване на национални и регионални програми за 

стартиращо, краткосрочно и дългосрочно полско производство на 

зеленчуци и картофи и специфични програми за производство в 

култивационни съоръжения. 

 Съгласуваност на политиката в сектора и създаване на 

постоянни форуми за съвместна работа, обсъждане на проблемите в 

областта на производството на зеленчуци и картофи и обмен на 

информация.  

 Защита и насърчаване на пазарно ориентираните български 

сортове и хибриди, и разработените в страната технологии за полско и 

оранжерийно производство. 

 Налагане тенденция за възприемане на нови идеи и иновации, 

както и сътрудничество за повишаване на конкурентоспособността на 

продукцията от зеленчуци и картофи. 
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 Създаване на съвременни програмни модули за ефективно 

преодоляване на рисковете, застрашаващи производството на зеленчуци и 

картофи. 

 Изграждане на специализирани научно-консултантски 

центрове за  бърз трансфер на нови знания и производствени практики. 

 Ефективна иновационна и конкурентна хранителна 

промишленост. Насърчаване иновациите в хранителната верига за 

производство на нови продукти с висока биологична стойност. 

 Разработване на български модел, хармонизиран с европейския  

за биологично производство и производство на екологични зеленчуци и 

картофи. 

 

4. Създаване и развитие на специализирани пазари и 

маркетингови системи 

 

Действия за постигане на целта: 

 Изграждане на регионална и национална система за актуална пазарна 

информация по отношение на маркетинга, предлагането, търсенето и 

изкупуването на продукция в свежо или преработено състояние от 

зеленчуци и картофи. 

 Организиране на маркетингов борд, съдействащ за подобряване 

организацията и функционирането на пазара. 

 Създаване на условия за разработване на програми за маркетинг и 

износ на български продукти.  

 Подобряване обхвата и надеждността на информацията, която се 

използва за планиране на бъдещата продукция и пазарното поведение. 

 Преструктуриране процеса на вътрешна комуникация, форумите и 

връзките между производители, преработватели и потребители. 
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 Професионализиране на усилията на българските производители по 

отношение на пласмент и дистрибуция. 

 Достъпна маркетингова информация и квалифицирана консултантска 

помощ при ориентиране на производството с оглед на предвидимите 

пазарни тенденции чрез развитие на нови пазарни ниши за нови 

земеделски продукти. 

 Стимулиране на създаването и използването на нови пазари за 

качествени продукти в т.ч. биологични продукти, произвеждани по 

екологосъобразен начин, които са с благоприятно влияние върху 

човешкото здраве. 

 

5. Структурни инвестиции в производството на зеленчуци и 

картофи 

 

Действия за постигане на целта: 

 Изграждане на нови култивационни съоръжения за производство 

на зеленчуци и реконструкция и модернизация на вече съществуващи 

съоръжения. 

 Реконструкция и модернизация на каналните и тръбопроводни 

напоителни мрежи за намаляване загубите на вода и подобряване 

ефективността на напоителните системи. Изграждане на съвременни 

напоителни системи. 

 Насърчаване на техническите инвестиции и иновации и създаване 

на възможност за кандидатстване на дребни производители чрез 

изработване на съответни критерии. 

 Обновяване на машинотракторния парк. Внедряване на 

енергоспестяващи технологии и технологични линии, които отговарят на 

екологичното земеделие. 
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 Подобряване инфраструктурата, необходима за повишаване 

конкурентноспособността на сектора. 

 

9. Визия на съвременното производство на зеленчуци и картофи 

 

Устойчивото развитие на производството на зеленчуци и 

картофи в България в съответствие с добрите земеделски практики е 

условие за повишаване на качеството и конкурентоспособността им и 

представлява реална възможност за постоянна и алтернативна заетост 

в селското стопанство и диверсификация на икономическите 

дейности. Климатът на страната, релефът и почвите създават 

изключителни условия за развитието на тези производства. 

Потенциалът на сортовете е значителен и страната ни има 

възможността да развие производството на зеленчуци и картофи в 

различни райони на страната. 

 

10.  Мерки за реализиране на Програмата:  

 

 1. Секторна политика 

- Адаптиране на българското производство към изискванията на 

европейските и световните стандарти чрез въвеждане на съвременни 

производствени методи и технологии, опазващи и подобряващи околната 

среда при увеличаване и подобряване на видовото и сортовото 

разнообразие от зеленчуци и картофи. 

- Оптимизирано управление на водните ресурси и ефективно 

целево използване на водите и площите за напояване. 

- Икономическа помощ за оптимизиране на разходите за 

производство на зеленчуци и картофи с възможности за премиране при 

реализиране на стандартна, висококачествена и безопасна продукция. 
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- Финансово стимулиране производителите на зеленчуци и 

картофи, които използват български сортове и хибриди или посевен и 

посадъчен материал произведен в България. 

- Държавно подпомагане за утвърждаване на вътрешните пазари, 

ускорен достъп до европейските пазари и подобряване на експортният 

баланс. 

- Създаване на конкурентноспособна, ефикасна и прозрачна 

вертикално структурирана маркетингова система, необходима за 

намаляване или елиминиране на пазарните спекулации и\или ценовите 

манипулации. 

- Стимулиране обединението на земеделските производители в 

организации на функционален принцип с оглед инвестиране в 

закупуването на модерна земеделска техника, складове, техника за 

сортиране и пакетиране, хладилни бази и др. 

- Привличане на чужди инвестиции. 

- Инвестиции в преработвателната промишленост. Създаване на 

стимул за свързване на веригата производител-преработвател. 

- Облекчен достъп на преработвателите до усвояване на 

европейски целеви средства за иновативно оборудване и участие в 

програми за повишаване на квалификацията на заетите в сектора. 

- Улесняване на излизането на пазара на полупазарни 

стопанства. 

- Иновативни подходи при създаването и разработването на 

нови сортове, продукти, процеси и технологии. 

 

2. Планиране и управление на добивите и качеството 

 

- Идентифициране и завишен контрол при вноса и 

производството на посевен и посадъчен материал. 
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- Задължително повсеместно въвеждане на добрите 

производствени практики. 

- Мониторинг и контрол на качеството и безопасността на 

продукцията, предназначена за потребителите на вътрешните и експортни 

пазари. 

- Разработване на предварителни рамкови договори за 

изкупуване на произведената качествена суровина между производители, 

преработватели, износители или други потребители. 

-      Изграждане на институционална рамка със специфични условия 

за диференцирано отглеждане и реализация на зеленчуци и картофи като 

постоянен суровинен ресурс за преработвателната промишленост. 

 

3. Финансови инструменти за стабилизиране и увеличаване на 

доходите от производство на зеленчуци и картофи 

- Осигуряване на конкретни компенсаторни плащания за 

земеделските производители и останалите ползватели на земята, които 

доброволно управляват земите си по благоприятен за околната среда 

начин. 

- Икономическо стабилизиране на частните земеделски 

стопанства с особено внимание към перспективните производители чрез 

предоставяне на сигурен и директен достъп до пазара и подобряване 

възможностите за рентабилност. 

- Създаване на достъпни условия за ефективно използване на 

насърчителните средства по различни програми. 

- Преференциално икономическо стимулиране за създаване на 

нови работни места на заетост в производството на зеленчуци и картофи . 

- Финансово стимулиране за осъществяване на вертикална 

интеграция производство- преработка. 
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- Икономическа подкрепа на младите фермери при създаване на 

земеделски стопанства и структурно адаптиране на съществуващите. 

- Осигуряване на икономически достъпна вода за напояване и 

устойчива експлоатация на природните ресурси, в съответствие с 

изискванията за опазване на околната среда. 

 

4. Увеличаване дела на биологичното производството на 

зеленчуци и картофи 

- Разработване на методи и технологии за биологично 

производство и създаване на финансови ресурси за селекция и 

интродукция на сортове с доказана пригодност за отглеждане по методите 

на биологичното земеделие. 

- Изграждане на капацитет за нови пазари на качествена 

биологично произведена продукция от зеленчуци и картофи. 

 

5. Агро-информационни системи, образование и обучение 

- Осъвременяване програмите на учебните заведения и 

организиране на квалификационни курсове за обучение по интегрирани 

модули за усвояване на нови практически знания и програми с приложно-

икономическа насоченост.  

- Създаване на програми за обучение, насочени към бързо 

увеличаване на квалифицирания персонал, разширяване и осъвременяване 

на знанията на заетите в производството на зеленчуци и картофи. 

- Създаване на нови и модернизиране на съществуващите 

учебно-експериментални бази и изграждане на моделни - пилотни 

демонстративни полета за обучение. 

- Достъпна маркетингова информация и квалифицирана 

консултантска помощ при ориентиране на производството с оглед на 



 79 

предвидимите пазарни тенденции чрез развитие на нови пазарни ниши за 

нови земеделски продукти. 

- Осигуряване на компетентна експертна и консултантска помощ 

за развитие на преработвателната промишленост и обезпечаване на сектора 

със специалисти с адекватна квалификация. 

- Перманентно популяризиране на промените в 

законодателството, свързано с производството и организацията в сектора и 

изясняване на възможностите за кандидатстване чрез проекти към 

финансиращи програми. 

- Популяризиране на съвременни технологии за полско и 

оранжерийно производство. 

- Изготвяне и издаване на специализирана литература за 

производство, съхранение и преработка на зеленчуци и картофи. 

 

6. Научно-изследователска дейност 

- Целево финансиране на научно-изследователски проекти за 

създаване на пазарно ориентирани научни продукти.  

- Насърчаване на научно-изследователски програми за създаване 

на нови сортове и хибриди от зеленчуци и картофи с високо качество и 

традиционно автентичен български вкус. 

- Защита на интелектуалната собственост на българските 

сортове и регистрирани български продукти. 

- Финансово подпомагане на научните институции за 

производството на качествен посевен и посадъчен материал. 

- Установяване на нови елементи в технологичния процес при 

производството на зеленчуци и картофи. 

- Идентифициране на подходящи региони за производство на 

зеленчуци и картофи. 
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7. Научно-консултантски центрове за трансфер на нови знания и 

агропроизводствени практики 

- Внедряване на нови български и интродуцирани сортове и 

хибриди зеленчуци и картофи. 

- Внедряване на нови и адаптирани екологосъобразни 

технологии за полско и оранжерийно производство на зеленчуци и 

картофи. 

- Въвеждане на модерни практики за управление на земите и 

водите. 

- Провеждане на семинари и осигуряване на 

висококвалифицирана експертна помощ за преодоляване на проблемите 

при производството на зеленчуци и картофи. 

- Съдействие за подпомагане създаването на организации на 

производителите. 

 

11. Препоръчвани сортове от основни зеленчукови култури 

 

Приложение 1 

 

Препоръчителен сортов състав при основните зеленчукови култури и 

картофи съобразен с потребителските изисквания за консумация в 

свежо и преработено състояние 
 

Вид Производствени направления Сортове 

Домати Оранжерийно производство 

Велосити F1, Рали F1, Белле F1,  

Аежан F1 , Мариса F1, Монро F1, 

Ягуар F1, Марфа F1, Амати F1, 

Жирондо F1, Амарал F1, Буран F1, 

Мондиал F1 

 Ранно /полско/ производство в 

полиетиленови оранжерии и на 

открити площи 

Балкан F1, Парис F1, Прекос F1 , 

Руен F1, Дорина F1, Дар F1, Жар F1 

 Средноранно полско производство  

 Индетерминантни  

за прясна /свежа/ консумация-  

Рила F1, Ком F1, Гео супер F1, Гео 

12 F1, Вики F1, Наслада F1, Камена 

F1, Опал bg F1, Руен F1, Беладона, 

Одисей F1, Елина F1, Розалина F1,  
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Реана F1 Идеал, Агора, Опера 

 Детерминантни едроплодни  

–  за прясна /свежа/ консумация и 

промишлена преработка 

Елена, Прима F1, Николина F1, 

Марти, Соларис, Трапезица, 

Галина, Миляна, Яна, Стела, 

Топаз, Лира, Бонония, Меркурий, 

Султан F1, Йоко F1, Харем F1,  

Жокер F1, Олга F1 

 Детерминантни дребноплодни- 

за промишлена преработка 

Огоста F1, Жаклин, Бела, Венера 

Капри, Пауталия, Рио гранде, Рио 

фуего, УЦ-82А, Пилмейч, Ронко, 

Черкезица, Топсин F1 Рома 

 Сортотип”Чери” Елица 

 Сортотип ликопен БГ ДЕА F1, Берика 

 Сортотип β-каротин Пако-оранж, Каробета, Невен 

   

 Късно производство индетерминантни хибриди - Вики 

F1, Опал bg F1, Гео 12 F1, 

детерминантни хибриди: 

Николина F1 и Елена прима F1  

директни сортове -  Марти, Топаз, 

Трапезица и Меркурий. 

 

 

 

 

  

Краставици Стоманено-стъклени оранжерии Калунга F1, Хъдсън F1, Салво F1, 

Боря F1, Белуга F1, Пиралис F1, 

Кардита F1, Еуфия F1, Боуинг F1 и 

др.  

 Полиетиленови оранжерии Калунга F1, Хъдсън F1, Салво F1, 

Боря F1, Белуга F1, Пиралис F1, 

Кардита F1, Еуфия F1, Боуинг F1; 

салатни -  Гергана, Мидори F1, 

Джазер F1, Лора F1, Вихра F1;от 

тип мини Пасандра F1 и Тимор F1; 

от тип корнишони -  

Тони F1, Калиопа F1, Адам F1, 

Амур F1, Атлантис F1, Астерикс F1 

и др. 

 Производство на открито Тони F1, Калиопа F1, Адам F1, 

Амур F1, Атлантис F1, Астерикс F1 

и др. 

  

 

 

 

Пипер Оранжерийно производство Джипси, Дона F1, Бианка F1, 

Полара F1, ТР F1,  Пирует F1,  
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Златен медал 7, Хебър, 

Стряма, Чорбаджийски, 

Джулюнска шипка и др. 

 

 Пластмасови оранжерии Джулюнска шипка, Дона F1, 

Марица, Златен медал 7, Хебър, 

Албена, Стряма, Бианка F1  

 Ранно полско производство Златен медал 7, Албена, Сиврия 

600, Хебър, Стряма, Марица, 

Бианка F1, Дона F1, Уна F1 

 Средно ранно и късно полско 

производство 

Стряма, Уна F1, Марица, Бял 

Калинков, Български ратунд, 

Чорбаджийски, Сиврия 600, 

Софийска капия, Куртовска капия 

1619, Капия УВ, Капия 1300, 

Амфора, Слоново ухо, Паланачко 

чудо, Български ратунд, Бял 

Калинков, Марица, Златен медал 

7, Сиврия 600, Хебър, Стряма, 

Чорбаджийски, Деликатес, 

Джулюнска и Бяла шипка. 

 

 Производство на червен пипер за 

мелене 

Гороглед 6, Букетен 50, Рубин 

  

 

 

 

Главесто 

зеле 

Ранно полско производство Бесапара, Т-16, Дитмарско, 

Нозоми, Тукана и др. 

 Средно ранно производство Марица 485, Атлета, Парел, 

Алманак и др. 

 Късно производство Кьосе 17, Пазарджишко червено 

Балкан, Пазарджишко подобрено 

и др. 

 Зимно производство Стилон, Саратога и др. 

   

Лук  Асеновградска 5, Испанска 482, 

Йелоу суит спаниш, Конкурент, 

Лясковски 58, Лясковски 90, 

Тексас грано 502, Тримонциум, 

Щутгартер рийзен, Тамара, Венец, 

Дайтона, Копра, Радар, Юбилей 

50 и др. 

   

Градински 

грах 

Ранно производство Искър,Пулпудева, Ран 1, Мусала, 

Мануела, Тамиш и др. 
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 Средно ранно производство Болеро, Скинадо, Средец, Сток и 

др 

 Късно производство Вяра, Вятово, Мира и др. 

   

Градински 

фасул 

 Илинден, Джина, Лоди, Надежда, 

Никос, София, Страйк, Тракийски 

и др. 

   

Картофи Ранно производство  

 Първа ранна група Анайс, Марине и Сафране 

 Втора ранна група  Атлантик и Вера 

 Средно ранно полско 

производство 

Иверце, Надежда 25, Виктория, 

Вояджър, Дукеса, Еверест, ИЗК 

Рожен, Перун, Иноватор, Камила, 

Куинси, Кураж, Лабедиа, Лейди 

Клер, Лейди Розета, Маестро, 

Манон, Пирол, Рамос, Ромула, 

Сантана и Фолва 

 

 

 

Приложение 2 

Препоръчителен сортов състав за производство на зеленчукови 

култури и картофи съобразен с изискванията на преработвателната 

промишленост 
 

 

Вид суровина Сортотипове и сортове 

Домати Уно росо 

 Рио Гранде 

 Прогрес 

 Сортотип”Чери” 

  

Пипер Сортотип „Капия” 

 Куртовска капия 

 Сортотип”Калифорнийско чудо” 

 Букетен 50 

  

Патладжан Сортотип”Арагон” 

  

Краставици Астерикс 

 Регина 

 Тони 

 Калиопа 

  

Главестозеле Сортотип”Кьосе” 

 Сортотип”Пазарджишко подобрено”” 
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Карфиол Америго 

 Кортес 

 Глория 

 Спейстар 

  

Градински грах Пулпудева 

 Искър 

 Карина 

 Скинадо 

 Ран 1 

 Джоф 

 Вятово 

  

Зелен фасул Лоди 

  

Броколи Монополи 

 Коронадо 

  

Лук Конкурент бял 

 Сортотип”Лясковски” 

 Тримонциум 

  

Моркови Сортотип”Нантски” 

  

Картофи Иноватор 

 Лейди Клер 

 Лейди Розета 

 Рамос 

 Ромула 

 Сантана 
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При доматите изборът на сорта се определя от производственото 

направление, устойчивостта към биотични и абиотични фактори, 

биохимични показатели и др.  

Отглежданите в стоманено-стъклени оранжерии сортове домати са 

предимно холандски хибриди. Изборът на сорта се определя от 

ранозрелостта, вкусовите качества, устойчивостта на съхранение и 

транспортиране, устойчивостта на патогени (ТМВ, вирус на доматената 

бронзовост,  листна плесен, вертицилийно и фузарийно увяхване) и   

галови нематоди. 

 За ранно производство в полиетиленови оранжерии и за ранно 

полско производство се предпочитат  също  хибридни сортове, ранозрели, 

високопродуктивни, с добра адаптивна способност към неблагоприятните 

климатични условия и устойчиви на изброените икономически  важни 

болести и галови нематоди. Особено внимание се отделя на качеството на 

плодовете. Те трябва да бъдат изравнени по форма и едрина, добре 

оцветени, непукливи, твърди, издръжливи на продължителен транспорт и с 

добри вкусови качества.  

Средноранното полско производство е най-широко застъпено в 

нашата страна. Отглеждат се както индетерминантни, така и детерминанти 

сортове домати. Продукцията е предназначена за прясна консумация и 

промишлена преработка. От особено значение са показателите общ добив, 

високо съдържание на сухо вещество, захари, киселини, витамин С, 

багрила, оптимална твърдост и транспортабилност на плодовете, 

устойчивост на болести и с добри вкусови качества. 

За нуждите на консервната промишленост, освен едроплодните, се 

използват и дребноплодни сортове домати с овално-продълговата форма. 

Една част от продукцията е предназначена за получаване на пюрета и 

сокове, а друга част за цели белени или небелени домати. Основно 

изискване при тях е  балансирано съдържание на захари и киселини, 
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витамини, ликопин и високо съдържание на сухо вещество, дружно 

узряване /подходящи за механизирано прибиране/ и издръжливост при 

транспортиране в палети и насипно състояние до консервните 

предприятия. 

За  условията на късно производство подходящи са  едроплодни 

сортове с къс вегетационен период, устойчиви на високи температури, с 

твърди и издръжливи на съхранение плодове. Необходимо е да притежават 

способността да доузряват, след реколтиране в зелено състояние (фаза 

избистряне до звездичка) запазвайки пазарния си вид и хранително-

вкусовите си качества.  

При краставиците определящи за сорта са производствените 

направления, предназначението на продукцията и устойчивостите, които 

той носи.  

В стоманено-стъклените оранжерии се отглеждат предимно 

дългоплодни партенокарпни хибриди краставици, предназначени за прясна 

консумация (за вътрешния пазар и за износ). Те са високодобивни, с нежна 

консистенция, типичен краставичен вкус и аромат и без горчивина на 

плода. Предпочитани са хибридите, носещи устойчивост на СМВ, 

брашнеста мана, краста, кубинска мана и галови нематоди. 

В полиетиленовите оранжерии се залага на същите  хибриди, както и 

на  хибриди и сортове салатен тип, носители на устойчивост към биотични 

и  повишена толерантност към абиотични фактори. Отглеждат се и 

дребноплодни сортове и хибриди, подходящи за консервиране. 

Предпочитат се сортовете с бели шипчета с женски тип на цъфтеж и 

устойчиви на мана и брашнеста мана, краста и СМВ.  Такива се отглеждат 

и на полето. 

Пиперът формира средно около 35 - 40 % от общия износ на пресни 

зеленчуци. В оранжерийното производство той  е третата по значение 

зеленчукова култура след доматите и краставиците. Наред с 
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традиционните български сортове, които са основни и заемат около 70 - 

80% от площите, производителите залагат и на чужди, които са 

високодобивни, предимно хибриди и се отглеждат  в оранжерии. 

Сортовата структура се определя от производственото направление, рано 

зрелостта и устойчивостта на биотични и абиотични фактори. Най-голям 

дял се пада на средноранното и късно полско производство. То  заема 

около 65 - 70% от площите и се осъществява предимно със сортове тип 

Капии, които се използват в техническа и ботаническа зрелост.  

Площите за производство на червен пипер за мелене са около 15%. 

Отглеждат се основно сортовете Гороглед 6 и Букетен 50. Предстои 

внедряването на сорт Рубин. И трите сорта  се характеризират с високо 

съдържание на сухо вещество и багрила, допринасящи за увеличаване 

рандемана при преработката и получаването на висококачествен млян 

пипер.  

Производството на главесто зеле трябва да бъде съобразено с 

основните изисквания на потребителите в страната, за отглеждане на 

сортове принадлежащи към subsp. оrientalis. Изборът на генотиповe 

предполага използване на сортове от типа Кьосе 17, Балкан, Пазарджишко 

подобрено и Пазарджишко червено, подходящи за отглеждане по 

технология за късно полско производство. Те  са с много добри вкусови 

качества, предназначени основно за приготвяне на кисело зеле - 

автентичен български продукт, като са предпочитани и за консумация в 

прясно /свежо/ състояние.  

За биологично производство от късно главесто зеле са подходящи 

четирите основни български сорта - Кьосе 17, Балкан, Пазарджишко 

подобрено и Пазарджишко червено, от които може да се реализира 

относително висок добив органична продукция със запазени автентични за 

сорта качества. 
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За по-ритмично задоволяване на потреблението от прясно главесто 

зеле в зимно-пролетният сезон на периода януари-април се препоръчва 

отглеждане на сортовете  Стилон и Саратога, които са с продължителен 

период на съхранение или с дълъг вегетационен период, позволяващ 

реколтиране през януари-февруари. 

При типичното ранно полско производство осъществявано чрез 

отглеждане с есенно засаждане е препоръчително използването на сортове 

с кръгла или овално-кръгла форма на главата от типа на Бесапара и Т-16, 

които са с къс вътрешен кочан. Такива сортотиповe са предпочитани и за 

ранно производство с пролетно засаждане, като продукцията от това 

направление е желателно да се получава от сортове от типа Дитмарско, 

Нозоми и Тукана. 

За производство на главесто зеле предназначено за предлагане на 

пазара в периода юли-август също се предпочитат българки сортотипове 

като Марица 485. С много добри качества са и сортовете Атлета, Парел и 

Алманак, които могат да се използват при средноранното полско 

производство в страната. 

Определящи при избор на сорт при картофите за преработка в чипс и 

помфрит  са: съдържание на монозахари, което трябва да бъде по-малко от 

0,5% и   съдържание  на сухо вещество, което трябва да бъде по-голямо от 

22%. 

При градинския  грах изборът на сорта се определя от целта за която 

ще се използва – консервиране или замразяване. Подходящи за 

консервиране са сортове от набръчканосеменен тип, с интензивен 

хомогенен зелен цвят на зърната в стопанска зрялост. За замразяване са 

подходящи по-едрозърнести сортове, които не променят цвета си след 

бланширане. 

Подходящи за преработка сортове градински  фасул са такива с 

нежна текстура, без лико и пергаментов слой. 
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12. Финансово обезпечаване на Програмата: 

За изграждането на устойчиво и конкурентноспособно 

зеленчукопроизводство и картофопроизводство са необходими значителни 

финансови средства. Земеделските производители могат да получат 

финансова подкрепа от обществените фондове - Европейски земеделски 

фонд за гарантиране (чрез директни плащания и пазарна подкрепа),   

Европейскиsт земеделски фонд за развитие на селските райони  

(Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.) 

предпресъединителните фондове по Програма САПАРД, европейските 

фондове по различни мерки и механизми на ОСП на ЕС и Национални 

схеми на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция. Основно условие за 

усвояването на тези средства са добрата информираност, повишаването на 

професионалния  опит и квалификацията на фермерите, заздравяването на 

връзките между производители, административни структури, 

неправителствени организации и наука. 

 

 

Таблица 11. Финансова рамка на Програмата за развитие на 

зеленчуко- и картофопроизводството за периода 2009-2013 г. 

Дейности 

Финансо

ви 

средства 

за 

периода 

2009-2013 

г., млн. 

лв. 

Индикатор 

Отговорни 

институции и 

източници на 

финансиране 

І. Инвестиции за 

модернизация на 

стопанствата 

400,0 Бр. стопанства-около 

1000 -2000 

 

ДФ „Земеделие” -–

РА: 

Програма 

„Растениевъдство”П

рограма САПАРД  

 

1.1.За закупуване на 

техника 

 Бр.закупена техника 

1.2.Изграждане и 

модернизация на 

 Площ - кв. м и ха 
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оранжерии Европейски фондове   

Програма та за 

развитие на селските 

райони;  

 

ЕЗФГ- пазарна 

подкрепа – 

оперативни програми 

ОП 

 

Нисколихвени 

кредити от Банки 

 

 

Собствен финансов 

ресурс на фермерите 

 

 

Браншови 

организации и съюзи 

1.3.Реконструкция и 

модернизация на 

каналните и 

тръбопроводни 

напоителни мрежи 

 Дължина на 

реконструираната 

напоителна мрежа-км 

1.4. Малогабаритно 

оборудване за обработка и 

пакетиране 

 Бр. закупена техника 

1.5. Изграждане складова 

база в съответствие с 

потребностите на 

стопанството 

 Изградена складова 

площ-кв.м 

1.6. Сушилни и 

оборудване за сушилни 

 Бр. сушилни 

1.7.Реконструкция и  

изграждане на нови 

култивационни 

съоръжения за 

производство на 

зеленчуци  

  

Бр. съоръжения-нови 

и реконструирани 

ІІ. Повишаване на 

квалификация на 

производителите 

6,3  МЗХ, НССЗ 

Обучаващи 

организации 

 

2.1. Обучение на фермери 5,3 Бр. фермери,  

преминали обучение- 

около 4 хил. 

В т.ч. 1000-дългоср. и 

краткосрочни курсове 

Курс 

Европейски фондове- 

Програмата за 

развитие на селските 

райони; 

- Бюджет МЗХ, 

НССЗ 

 

2.2.  Консултански услуги 1,0 Бр. стопанства – 1000 Европейски фондове  

Програмата за 

развитие на селските 

райони; 

 

Бюджет НССЗ; 

 

Браншови 

организации и съюзи 

ІІІ. Подкрепа на 

преструктурирането и 

пазарната ориентация на 

стопанствата  

58,0  МЗХ 

ДФ „Земеделие” 

Разплащателна 

агенция 

САПАРД 

3.1.  Подкрепа на 

полупазарни стопанства 

15,0 Бр. подпомогнати 

стопанства – 5 хил. 

Програмата за 

развитие на селските 

райони; 
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3.2. Подкрепа 

стопанствата на млади 

фермери 

40,0 Бр. подпомогнати 

стопанства - 800 

Програмата за 

развитие на селските 

райони; 

 

3.3.  Изграждане на ОП 3,0 15 бр. подпомогнати 

ОП 

Европейски 

фондовЕвропейски 

земеделски фонд за 

гарантиране -е 

Пазарна подкрепа – 

Оперативни 

програми 

Групи 

производители – 

административно 

укрепване 

Мерки от  

Програмата за 

развитие на селските 

райони (за ОП на 

картофопроизводите

ли); 

Организации на 

производители на 

зеленчуци .- 

собствени средства 

ІV. Подобряване на 

маркетинга и 

улесняване на достъпа 

на производителите до 

пазара  

23,0  МЗХ;  

М-во на 

регионалното 

развитие 

ДФ „Земеделие”-РА 

4.1. Изграждане и 

модернизиране на 

регламентирани пазари 

(борси, пазари на едро, 

събирателни пунктове)  

16,0 Брой на създадени и 

възстановени 

специализирани 

пазари - 6 

Брой събирателни 

пунктове – 10 

Европейски фондове  

Европейски фондове 

по оперативни 

програми; 

 

 Инвестиции по 

регионални програми 

4.2. Изграждане на 

регионална и национална 

система за актуална 

пазарна информация за 

цени,  предлагане, търсене 

и изкупуването на 

продукция в свежо или 

преработено състояние 

 

2,0  Бюджет МЗХ 

 

САПИ 

4.3. Изграждане на 

групи/сдружения на 

производители и 

преработватели за защита 

3.0 Бр. изградени групи 

на производители и 

преработватели-10 

Европейски фондове-

ЕЗФГ - пазарна 

подкрепа - 50% 

ДФ „Земеделие”-30 
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на наименованието чрез 

вписване в Европейския 

регистър за защитени 

наименования за произход 

% 

Браншови 

организации-20 % 

4.4. Промоционални 

програми на пресни и 

преработени зеленчуци по 

схеми на ЕС 

2,0 Бр. проведени 

промоционални 

програми 

ЕЗФГ - пазарна 

подкрепа;  

 

Браншови 

организации  

V.  Подкрепа доходите и 

стимулиране на 

земеделските 

производители 

36,5  МЗХ 

ДФ”Земеделие” 

РА 

5.1. Директни плащания и 

национално доплащане на 

1-ца площ 

29,2 

 

ИЗП - 20000 ха 

Ср. р-р на субсидията 

на стопанство 

Европейски 

фондовеЕЗФГ, 

прехвърлени 

средства от ПРСР и 

национално 

съфинансиране 

5.2. Целеви субсидии за 

пипер, домати 

2,5  Ср. р-р на субсидията 

на стопанство  

Ср. р-р на субсидията 

на1 ха 

Краткосрочни 

финансови линии на 

ДФ „Земеделие”-РА 

2009 г. 

5.3. Субсидии за картофи 4,0 Ср. р-р на субсидията 

на стопанство 

 Ср. р-р на субсидията 

на1 ха 

Краткосрочни 

финансови линии на 

ДФ „Земеделие”-РА 

2009 г. 

5.4 Кредити за др. 

зеленчуци 
0,8 Ср. р-р на кредити на 

стопанство 

 Ср. р-р на кредити 

на1 ха 

ДФ „Земеделие”-РА 

Национални 

инвестиционни 

програми 2009 г. 

VІ. За развитие на 

биологично 

производство и 

запазване на природните 

ресурси 

9,5 Достигане 1 % от 

общата ИЗП със 

зеленчуци  

МЗХ, МОСВ 

ДФ „Земеделие” -РА 

Сертифициращи и 

контролни органи и 

организации 

6.1. Компенсаторни 

плащания на фермерите за 

биологично земеделие 

3,5 200 ха-картофи 

800 ха-зеленчуци 

Европейски фондове 

и национално 

съфинансиране по 

Програмата за 

развитие на селските 

райони; 

6.2. Компенсаторни 

плащания по 

агроекологични мерки 

 

6,0 Бр. стопанства-5000 Европейски фондове 

и национално 

съфинансиране по 

Програмата за 

развитие на селските 

райони 

VІІ. Повишаване нивото 

на научното обслужване 

9,9  Разплащателна 

агенция -РА 
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на производството МЗХ 

ССА 

 

1. Информационни 

дейности, 

разпространяване на 

научни постижения, 

семинари, вкл.изготвяне 

на информационни  

материали по актуални  

проблеми на 

производителите 

2,0 Бр. проведени 

мероприятия; 

 Бр. изготвени инф.м-

ли 

Европейски фондове 

по Програмат за 

развитие на селските 

райони 

Бюджетно 

финансиране- ССА 

 

Бюджет МЗХ; 

 

Бюджет  НССЗ 

2. Поддържане на 

демонстрационни полета  

2,5 Площ, ха Европейски фондове 

и национално 

съфинансиране по 

Програмата за 

развитие на селските 

райони 

Бюджет ССА 

3. Други дейности 

- селекция на 

високопродуктивни 

сортове; 

-разработване и 

внедряване на нови 

технологии; 

- поддържане на 

генофонда   

5,4  Бюджет ССА 

 

 ДФ”Земеделие”-РА 

 

 

ОБЩО 543,2   

 

 

13. Прогноза за площи, добиви, производство  за периода 2009-

2013 г. 

 Постигане на устойчиво развитие на производството на 

зеленчуци и картофи чрез трайно увеличаване на добиви, площи,  

производство  

Разработена е прогноза за площи, добиви, производство  за 

периода 2009-2013 г. Производството на зеленчуковите култури е силно 

зависимо от пазара (търсене, цени, възможности за реализация на 

продукцията) и климатичните условия, които оказват влияние върху 

производствените разходи (за напояване, растителна защита и др.), 

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight
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равнището на добиви. Отчетните данни за периода 2000-2007 г. показват 

сериозни колебания в площите, средните добиви и получената продукция 

по култури, без определени и трайни тенденции, поради което е много 

трудно да се правят прогнози за по-дълъг период.  

Въпреки посочените трудности е направена прогноза за основните 

зеленчукови култури, изхождайки от концепцията за нарастването на 

потребителското търсене на пресни и преработени зеленчуци на 

националния, европейския и международния пазар: 

 В прогнозата е заложен устойчив ръст на увеличение на площите, 

добивите и производството. Прогнозата е умерено оптимистична,  

заложено е по-пълно задоволяване на пазара с пресни зеленчуци, 

осигуряване на суровинна база на преработвателните предприятия, за 

износ и туристическия бизнес с цел поетапно намаляване на вноса, без да 

може да се достигне до пълно задоволяване на потребностите (табл. 12); 

 

Таблица 12. Обобщени данни за прогнозния ръст на 

производството, добивите и площите с  основни зеленчукови култури 

Зеленчукови култури Ръст 2013/2007 г., % 

Плодови зеленчуци Продукция Средни добиви Основни площи 

Домати 135 106 173 

Пипер-сладък 147 103 150 

Краставици и корнишони 154 102 140 

Патладжан 181 110 195 

Бобови     

Фасул-зърно 115 90 129 

 Градински грах 157 103 153 

 Градински зелен фасул 172 123 192 

 Леща 167 92 142 

Листно стеблени     

  Главесто зеле 150 106 229 

Кореноплодни  и клубеноплодни    

 Картофи 184 120 157 

 Кромид лук-зрял 146 112 127 

 Моркови 214 143 151 

 Чесън-зрял 167 115 133 

 Праз 131 111 227 
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 Отправна точка е определянето на необходимите количества 

продукция по култури. Прогнозните количества продукция по отделни 

продукти са определени на базата на необходими количества за:  

- осигуряване на суровинната база при  нарасналите възможности на 

консервните предприятия и за по-пълно използване техния капацитет. При 

някои култури (домати, грах, главесто зеле и др.), прогнозните количества 

продукция нарастват  с по-бързи темпове, тъй като е отчетен значителният 

ръст в количествата, които могат да преработят консервните предприятия 

(още през 2008 г. могат да поемат за преработка с 28 % по-голямо 

количество домати, съответно градински грах-60 %, зеле-25 % и др.
6
); 

- увеличаване на износа (главно при краставици, домати, пипер, 

патладжан и др.), съобразено с потребностите за ръст на продукцията, 

предназначена за европейския пазар и трети страни; 

- нарастване на потреблението на пресни зеленчуци на националния 

пазар - за  населението и увеличеният поток на чуждестранни туристи в 

страната. Докато при потреблението на  варива (зрял боб, леща) не се 

очаква значително повишение. 

 

                                                 
6
 МЗХ, „Агростатистика”, Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България 

през 2007 г. 
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Таблица 132. Прогноза за площи, добиви  и производство на основни зеленчуци и картофи  

Основни  

зеленчукови 

култури 

2009     2010     2011     2012     2013   

Добив, 

 кг/ха 

Площ, 

хил.ха 

П-во, 

хил. т 

Добив, 

 кг/ха 

Площ, 

хил.ха 

П-во, 

хил. т 

Добив, 

 кг/ха 

Площ, 

хил.ха 

П-во, 

хил. т 

Добив, 

 кг/ха 

Площ, 

хил.ха 

П-во, 

хил. т 

Добив, 

 кг/ха 

Площ, 

хил.ха 

Плодови з-ци                             

Домати 20550 7,3 158,0 20653 7,7 166,0 20756 8,0 175,0 20860 8,4 180,0 20964 8,1 

Пипер-сладък 14501 6,1 92,0 14574 6,3 100,0 14646 6,4 110,0 14720 7,5 120,0 14793 8,1 

Крастав. и 

корниш. 17262 3,6 68,0 17348 3,9 72,0 17435 4,0 76,0 17522 4,3 80,0 17610 4,5 

Патладжан 25185 0,4 12,0 25311 0,5 12,0 25437 0,5 14,0 25565 0,5 15,0 25692 0,6 

Бобови                             

Фасул-зърно 1225 6,5 8,2 1231 6,7 8,4 1237 6,7 8,4 1243 6,8 8,5 1250 6,8 

 Градински грах 3092 1,9 6,5 3107 2,1 6,5 3123 2,1 7,0 3139 2,2 7,7 3154 2,4 

 Градински зелен 

фасул 5094 0,7 4,0 5119 0,8 4,5 5145 0,8 4,8 5171 0,9 5,0 5197 1,0 

 Леща 1150 1,4 1,8 1156 1,6 1,7 1162 1,6 1,9 1167 1,6 2,0 1173 1,7 

Листно 

стеблени                            

 Главесто зеле 22920 2,4 60,0 23035 2,6 65,0 23150 2,6 70,0 23266 3,0 75,0 23382 3,2 

Кореноплодни                             

 Картофи 15707 22,3 400,0 15786 25,3 450,0 15864 25,6 500,0 15944 31,4 550,0 16024 34,3 

 Кром. лук-зрял 9194 1,3 12,8 9240 1,4 14,0 9286 1,4 14,8 9333 1,6 15,5 9379 1,7 

 Моркови 17810 0,8 15,0 17899 0,8 18,0 17989 0,8 20,0 18078 1,1 22,0 18169 1,2 

 Чесън-зрял 4927 0,3 1,5 4952 0,3 1,6 4976 0,3 1,8 5001 0,4 2,0 5026 0,4 

 Праз 16190 0,2 3,2 16352 0,2 3,4 16515 0,2 3,6 16681 0,2 3,8 16764 0,2 
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Заложеният прогнозен среден добив за 2009 г. е 

средноаритметичен на добивите за последните 5 години (2003-2007 г.) по 

култури, като по този начин се елиминира в определена степен влиянието 

на климатичните условия. За следващия период (2010-2013 г.) е заложен 

средногодишен ръст на нарастване на добивите от 0,5 %. 

 Прогнозата за основните площи  с основни зеленчукови  култури 

и картофи  е определена в зависимост от  производството и средните 

добиви. 

 Укрепване на земеделските стопанства и превръщането им в 

жизнеспособни пазарно ориентирани стопански единици. Ефективно 

производство може да се осъществява само в специализираните 

зеленчукопроизводителни стопанства. Преструктурирането на 

специализираните земеделски стопанства ще бъде насочено към уедряване 

на техния размер, повишаване на икономическия им потенциал и трайна 

пазарна ориентация:  

- намаляване на броя на стопанствата за сметка на дребните 

стопанства с нисък икономически потенциал (до 2 1 И.К.). Неспособността 

им за адаптиране към пазарните изисквания, както и покриването на 

маркетинговите стандарти за качество  ще доведат до редуциране на 

техния брой;  

- при наличие на благоприятни условия (икономически, кредитни, 

достъп до европейските фондове и т.н.) част от  средните стопанства (от 8-

16 И.К.) ще се уедрят,  укрепват и ще разширят икономическите си 

граници; 

- в  условията на ОСП се очаква в най-голяма степен да се подобрят 

условията на обществена регламентация и подкрепа на по-едрите 

стопанства (над 16 И.К.). Тяхната устойчивост ще се запази и дори 

повишава, тъй като  притежават значително по-висок потенциал за 

адаптация към новите институционални и пазарни изисквания.   
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 Повишаване на ефективността на производството чрез 

рационално използване на производствените фактори: 

- уедряване на земеползването, повишаване на концентрацията  

и специализацията на производството; 

- повишаване на продуктивността чрез използване на подходящи 

високопродуктивни сортове; 

- повишаване на квалификацията на работната сила; 

- повишаване на производителността на вложения труд; 

- прилагане на ефективни системи за напояване; 

- снижаване на загубите на продукция; 

- повишаване на техническата осигуреност на производството;  

- съвместно закупуване и използване на техниката за по-пълно 

годишно натоварване. 

 Производство на конкерентноспособна  продукция, отговаряща 

на европейските изисквания и стандарти. Наред с другите посочени 

условия за повишаване на конкурентноспособността на продукцията: 

- подобряване на маркетинга на земеделската продукция; 

- обхващането на широк кръг от земеделските стопани  в ОП; 

- издигане равнището на хоризонтална и вертикална интеграция  на 

производители и преработватели;  

- повишаване на технологичното равнище на производството чрез 

широко въвеждане на иновации; 

- подобряване на качеството на продукцията чрез въвеждане на 

добрите земеделски практики, спазване на агротехническите изисквания и 

др.  

 

 


