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РЕЗЮМЕ 

Производството на зеленчуци е тради-

ционно за България. През времето на социа-

лизма и на кооперативното селско стопанство, 

производството на зеленчуци достига рекордни 

нива и поставя страната, като една от водещите 

страни в света по търговия и износ. Така нап-

ример, през далечната 1985 година, България 

изнася около 70 хил. тона белени домати, 84 

хил. т. пресни и 40 хил.т. доматен сок, докато 

общото производство, само на домати достига 

780 хил.тона. По обем на произведената селс-

костопанска продукция, доматите заемат през 

посочената година 4 място в общата производ-

ствена номенклатура. 

В същото време 30 години по-късно, 

както производството, така и потреблението и 

износът на страната в областта на зеленчуците 

намалява почти 8 пъти. Този срив в производс-

твото при доматите, както и при повечето от 

останалите зеленчуци може да бъде сравняван 

единствено със спадът при овцевъдството. По 

този начин, спадът и свиването в сектор зелен-

чуци в преходния период се превръща в един 

от най-големите за това време и издава голяма-

та криза в която се намира сектора. 

Причините за това са много, но основ-

ният, който може да се открои е свързан с пре-

късната връзка между производството и марке-

тинга, като раздробяването на производството 

става непригодно да предложи по адекватен 

начин своята продукция на пазара и да получи 

удовлетворяваща цена за това. По цял свят, 

успешното производство на зеленчуци се осъ-

ществява или в огромни маркетингови коопе-

ративи или производствени ферми, които успя-

ват да отговорят на условията и изискванията 

на търговците и преработвателите. В България, 

производителите са твърде разпръснати и сег-

регирани, неразполагащи с необходимото ма-

териално-техническо оборудване, което да на-

мали зависимостта от труд и да повиши ефек-

тивността на производството. В същото време, 

иригационните съоръжения не се поддържат 

качествено, а размерът на площите, където мо-

же да се извършва напояване непрекъснато на-

маляват, което допълнително влошава ситуаци-

ята. 

Всичко това води до трайна тенденция 

на намаляване на брутната продукция от зелен-

чукопроизводството в стойностно изражение. 

През 2011 г. са произведени зеленчуци на 

стойност 341,5 млн. лв., което е три пъти по-

малко в сравнение с периода преди приемане 

на страната ни в ЕС. За последните шест годи-

ни относителният дял на БП от зеленчуците в 

аграрния отрасъл намалява до 3,4% през 2013 г 

и за последните 15 години спадът достига поч-

ти 3,5 пъти. 

Спадът в площите и производството на 

зеленчуци е по-осезаем след присъединяването 

на страната в ЕС. Ако дотогава в зависимост от 

годината производството е било между 600-700 

хил.т., то след 2006 година рязко намалява, до 

под 500 хил.т. Причината се корени в промяна-

та на ситуацията и на политиката в земеделие-

то, като с членството в ЕС, земеделските про-

изводители получиха достъп до субсидиране, 

чието прилагане се извършваше на площ. По-

ради спецификата на зеленчукопроизводството, 

моделът на политика не доведе до увеличаване 

на доходите от субсидии и част от площите, 

особено на малките производители преминаха 

в ръцете на зърнопроизводителите, където ок-

рупняването на площите е подусловие, за по-

добрата ефективност и конкурентоспособност. 

Целта на моделирането в сектор зелен-

чуци е да представи предвиждания за очаква-

ната динамика на производство, предлагане и 

търсене на трите основни зеленчуци за страна-

та – домати, пипер и краставици и да изведе 

факторите, които влияят на тези процеси. 
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МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД

Иконометричното моделиране се осно-

вава на развитието на частично равновесен мо-

дел. Частичните равновесни модели представ-

ляват не само техническо средство за осъщест-

вяване на предвиждания, но и логически под-

ход за това как работи даденият пазар. Тези 

модели се използват за оценка на ефекта от 

промени в различни фактори (като например, 

промени в политиката, световните цени и тех-

нологии) върху цените на суровините, произ-

водството, потреблението, търговията, както и 

върху приходите от селскостопанската дейност. 

Те съдържат логическа спецификация и мате-

матически изчисления. Най-общо специфика-

цията при моделиране може да се изрази в 

следния вид: 

У = f (Х1; Х2; Х3) 

У = α + εβ1 Х1 + εβ2 Х2 + εβ3 Х3…. + 

ξ……, където 

α – интерсепт 

ε - еластичност 

β – регресионни коефициент 

Х1,2,3  -променливи 

ξ – факторна грешка 

Математическата част в проектното мо-

делиране спомага за извършване на изчислени-

ята, като е използвана изчислителна матрица на 

MS Excel. 

Важна част от етапа на проектното мо-

делиране е набирането на информация и данни, 

на чиято база се основават предвижданията. 

Базата данни обхваща периода от 1998 до 2013 

година. Този период е избран заради относи-

телната му хомогенност и с оглед симулиране-

то на надеждни резултати. Основните източни-

ци на информация са, както национални, така и 

международни – НСИ, МЗХ (отдел „Агроста-

тистика”),  ЕВРОСТАТ. При необходимост е 

използван и експертен подход с представител-

ни стопанства. 

Моделирането в сектор „Зеленчуци” е 

по-различно от прилаганите в другите сектори 

подходи, поради спецификата на производство 

и на пазара. Една от най-големите специфики е 

именно липсата на единен пазар и оттам на 

цена на продуктите. Макар и относително хо-

могенни като продукт, зеленчуците се различа-

ват по-качество и по вид, поради което трудно 

се стандартизират. Освен това, те са в голямата 

си част бързо разваляеми и динамиката при 

цените варира, дори в рамките на дни. 

За разлика от останалите модели, при 

зеленчукопроизводството, не се използва тран-

смисията с глобалните пазари посредством 

международните цени, а се симулира частично 

равновесие между вътрешното предлагане и 

търсене. Постигането на равновесие между 

търсенето и предлагането дава равновесната 

цена. 

България е силно зависима от импорта 

на зеленчуци, и в частност на разглежданите – 

домати, пипер и краставици, поради което и 

цената до голяма степен се определя от външ-

ната цена. Поради липса на външна цена защо-

то каналите на доставка са, както от съседни 

страни, така и от по-далечни е допуснато, че 

цените са формирани при наличие на конку-

ренция и историческа последователност, като 

липсва страна, която да предлага свръхпроиз-

водство, което да детерминира цените. 

Основните допускания при осъществя-

ване на моделирането са свързани с прилагане-

то на различни елементи на аграрната полити-

ка, оказващи влияние върху сектор зеленчуци. 

При осъществяване на предвижданията се взе-

мат предвид последните известни елементи и 

специфика на прилагане на европейски и наци-

онални политически мерки. Направени са до-

пускания за нивото на развитие на технологии-

те на отглеждане на домати,краставици и пи-

пер. Тези допускания се базират на експерти 

оценки, поради невъзможност за детайлно 

предвиждане на инвестиции.
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ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ

Основните допускания за развитието на макро-

икономическите показатели, използвани при 

разработването на предвижданията са предста-

вени в Таблица 1. Те включват данни за БВП, 

население, национален доход, валутни курсове, 

инфлация и т.н. 

Тези макроикономически показатели участват 

във формирането на производството, потребле-

нието, търговията и тяхната динамика, най-вече 

на международните валутни пазари, се отразява 

на търговските показатели. В тези макроико-

номически стойностни показатели не са вклю-

чени нестойностните променливи, като различ-

ни забрани за търговия, болести при животни-

те, политически и икономически кризи, на кои-

то икономическите агенти и вземащите реше-

ния могат да бъдат чувствителни. 

Таблица 1. Предвиждания на основни макроикономически показатели 

Източник: САРА, на основата на прогнози от IHSGlobalInsight), НСИ и национални експертни оценки 

 

ПРЕДВИЖДАНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО

Площи  

В настоящия момент площите заети със зе-

ленчукови култури заемат около 2,2-2,3% от 

използваната земеделска площ  в  страната. 

Относителният дял на оранжериите през разг-

леждания период представлява около 2% от 

площите заети със зеленчуци и не търпи съ-

ществена промяна от 2005г. до момента.. Ди-

намиката на площите със зеленчуковите култу-

ри след 2006 година показва тенденция на неп-

рекъснат спад. 

Причините за тази тенденция са комплекс-

ни. Зеленчукопроизводство е сектор, характе-

ризиращ се с по-висока интензивност. Разходи-

те, които се генерират в производството са в 

пъти по-големи от тези при зърнени и масло-

дайни. Подпомагането чрез плащане на площ 

изигра силно демотивираща роля върху стопа-

ните отглеждащи зеленчуци и вземането на 

решение за по-нататъшна производствена 

структура на техните стопанства. Силното тър-

сене на площи предназначени за отглеждане на 

култури с по-голяма екстензивност е вероятно 

най-силната причина за намаляване както на 

стопанствата – предимно дребните и като от-

ражение на това до спад на реколтираните 

площ. Може да се твърди, че ниската  конку-

рентоспособност на българските домати, пипер 

и краставици, високите технологични разходи, 

липса на хидромелиоративна система, работна 

ръка и др. са част от проблемите в сектора през 

последните години.  

От годината преди присъединяването на 

страната ни в ЕС, общата площ заета със зелен-

чуци намалява устойчиво намалява от 69 567 ха 

на 41 000 ха за 2013 година. Реколтираните 

площи при пипер и домати намаляват повече от 

два пъти за да достигнат под 4 000 ха. Площите 

с краставици и корнишони се задържат на 

сравнително постоянно ниво – около 1 000ха. 

Очакванията в краткосрочен аспект са за за-

държане и съвсем леко увеличение на площите 

с тези основни култури. Общата площ на която 

ще се отглеждат се очаква да достигне 10 000 

ха, което обаче е далече от нивата преди 2003г. 

когато освен по-големия размер на площите и 

брутната продукция от сектора е била съпоста-

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номинален БВП (млн лв) 80884,21 82501,89 84976,95 87526,25 90152,04 92856,60 

Реален БВП (млн. лв) 80253,72 80967,20 82536,41 84571,71 86896,24 89394,03 

Население  (мил.) 7,12 7,03 6,96 6,86 6,78 6,69 

Обменен курс лв/евро 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Реален БВП/човек 11421,23 11633,21 12033,26 12481,98 12983,13 13529,63 

Средногодишна инфлация 0,79 1,90 2,96 3,49 3,75 3,87 
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вима с продукцията произвеждана от зърнено- житните.

Фиг.1 Динамика на реколтираните площи до 2020г., хил.ха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: МЗХ , проект CAPA

Производство 

След 2005г. има трайна тенденция на  неп-

рекъснатия спад и в производството. Това пря-

ко  е свързано с драстичното намаляване на 

площите през годините. Средните добиви се 

колебаят, но този показател е в пряка зависи-

мост преди всичко от конкретните метеороло-

гични условия. 

Без изключение при трите зеленчукови 

култури има няколкократно намаление на про-

изведената продукция за разглеждания период. 

Почти с 300% намалява производството на до-

мати,  краставици, пипер.  

Обяснението за спада в производството се 

дължи на редица причини. От данните за преб-

рояването на земеделските стопанства през 

2010г.в сравнение с 2007г. се забелязва и нама-

ляване на земеделските стопанства специали-

зирани в  отглеждането на зеленчуци. Намале-

ните производствени количества може да се 

обяснят освен с намалените площи, но и със 

силната конкуренция в сектора. Ефект оказва и 

ниската степен на подпомагане на земеделски-

те производители. Разрушената хидромелиора-

тивна система в България доведе до момент, 

при който се поставя производството на зелен-

чуци под силна зависимост от конкретните ме-

теорологични условия. Това води до силно из-

разена несигурност и сериозна вариабилност на 

производството. Високите технологични раз-

ходи за отглеждане, липсата на квалифицирана 

работна ръка също допринасят за влошаване на 

показателите характеризиращи производството 

на зеленчукови култури у нас. В краткосрочен 

аспект произведените количества от изследва-

ните култури се очаква незначително да се уве-

личат до 2020г. Продукцията от домати ще се 

задържи на ниво от 100-110 хил. тона, 60-65 

хил.тона при пипера и около 20 хил. тона при 

краставиците и корнишоните. Има основание 

да се предполага, че ще има резерви за увели-

чаване на средните добиви и като цяло подоб-

ряване на ефективността от производството. До 

2020г. би следвало да се решат голяма част от 

проблемите с хидромелиоративната система, 

без която отглеждането на зеленчуци е силно 

зависимо от метеорологичните фактори. 
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Фиг.2 Динамика на полското производството от домати, пипер и краставици, хил. тона 

 

Източник: МЗХ , проект CAPA

Средни добиви 

Първото нещо, което прави впечатление 

при анализа на нивото на средните добиви е, че 

при всички култури те са твърде ниски. Несъм-

нено метеорологични условия оказват пряко 

влияние върху средните добиви, но може кате-

горично да се твърди, че средните добиви не 

отговарят на потенциала на сортовете, които се 

сеят или засаждат. Според Официалната сорто-

ва листа на ИЗК “Марица“ всички сортове и 

хибриди домати имат потенциален добив от 

над 4,5т./дка, при пипера около 3,0т./дка. Този 

извод се налага от нивото на средните добиви в 

ЕС и трети страни съседни на страната ни. Така 

например при доматите - един от най-

застъпените зеленчукови видове средните до-

биви в повечето страни от ЕС са малко под 10 

тона/дка, докато за България средно за разг-

леждания период е 2,2 – 2,5 т/дка. За сравнение 

в съседна Турция и Гърция, добивът от домати 

от единица площ е около 3 пъти по-висок. При 

такава разлика в средните добиви лесно може 

се направи сметка за икономическата ефектив-

ност на производството и конкурентните пози-

ции на българското зеленчукопроизводство 

Един от най-съществените проблеми и фактор 

оказващ влияние  за получаване на ниски сред-

ни добиви  е прилагането на остарели, по-

екстензивни технологии. Високите разходи при 

самото производство и ниското ниво на подпо-

магане води до реализиране на големи разходи, 

висока себестойност на получаваната продук-

ция и в крайна сметка ниска конкурентоспо-

собност на всеки един произведен продукт. 

Друга съществена причина е почти разрушена-

та хидромелиоративна система в България, ко-

ето поставя рентабилността и устойчивостта в 

производството под силна зависимост. Нестар-

тирането на мярка 125 по време на ПРСР 2007-

2013г., свързана с изграждане на напоителни 

системи оказа своето негативно въздействие за 

задълбочаване на проблемите свързани с напо-

яването в страната. Към момента по данни на 

МЗХ на едва около 2% от обработваемата земя 

има възможност за напояване. Очакванията до 

2020г. са за увеличение на количеството на 

средните добиви и при трите изследвани зелен-

чука – при доматите – 2,5 т/дка, пипер – над 

1,6т/дка и около 2,2-2,3т/дка при краставиците. 

Причините за този, макар и незначителен 

ръст се очаква да бъдат : подобряване в техно-

логично отношение, решаване на ключовия 

въпрос с напояването, увеличение на подпома-

гането на база сравнение с досегашните нива.
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Фиг. 3 Динамика на добивите, т/ха 

Източник: МЗХ , проект CAPA

Оранжерийно производство 

Общата оранжерийна площ в страната ва-

рира, но след 2006 г. се задържа на сравнително 

постоянно ниво в рамките на 1 000 ха. Съотно-

шението между полиетиленовите и стъклени 

оранжерийни комплекси е разпределено почти 

по-равно, като само през 2011г. се забелязва 

известно увеличение на оранжериите с PVC 

покритие. 

 

Фиг.4 Динамика на общата оранжерийна площ до 2020г.  

 

Източник: МЗХ , проект CAPA 

В близка перспектива, не очаква площите 

да се увеличават, а по скоро да се запазят на 

сегашните си ниво. Много от оранжерийте в 

момента не работят, но се водят като отчет, 

поради различни причини.  Видовата структура 

на оранжерийния комплекс в страната се доми-

нира  с над 90% от три основни зеленчукови 

вида  домати, краставици, пипер - сладък,  

При производството, по видове, произве-

дените оранжерийни домати намаляват с 26,4% 

от 2006 г. до 2013 година. Увеличение има при 

краставиците, от 37 724 тона на 44 765 тона 

през 2010 година. Тази зеленчукова култура 

участва с най-голям дял в износа на страната - 

60% от изнесените пресни зеленчуци. Пипера е 

третата култура по произведени количества. 
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През разглеждания период произведените ко-

личества са в рамките на 3-4 хил. тона.  

Очаква се до 2020г. съотношението най-

много оранжерийна продукция да се произведе 

от краставици – 35 000 тона, 25 000 тона дома-

ти. Пипера ще се задържи на досегашното си 

ниво от 5 000 тона годишно. 

 

Фиг.5 Динамика на производството от оранжерии до 2020г.  

 

Източник: МЗХ , проект CAPA

Цени 

Основните начини за реализиране на про-

изведената оранжерийна продукция е продажба 

на вътрешния пазар и реализация на износ. При 

полското производство освен за прясна консу-

мация,  една част от произведените зеленчуци 

отиват за преработка и консервиране. Фактори-

те, от които зависи както предлагането, така и 

търсенето на зеленчуковата продукция се де-

терминират преди всичко от цените на предла-

ганите продукти, от навиците, предпочитания-

та, покупателната способност на консуматори-

те и др. Сериозна слабост е, че производители-

те се насочват към дадено производство без 

предварително проведени маркетингови проуч-

вания и без предварително сключени договори 

за реализация на продукцията. Изкупните цени 

на домати, пипер и краставици се характеризи-

рат с много добре изразена сезонност, не само 

при произведените от полското производство, 

но и при оранжерийното производство. Цената 

се определя до голяма степен от произведените 

и предлаганите количества през отделните го-

дини. 
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Фиг. 6 Динамика на изкупните цени -   полско производство до 2020г. 

 

Източник: НСИ , проект CAPA 

Производителите на оранжерийна продук-

ция са принудени да изтеглят ранното произ-

водството на домати и краставици с един-два 

месеца и да предлагат продукцията си през 

втората половина на април и началото на май. 

Основната причина за това са високите произ-

водствени разходи през зимните месеци и це-

ната на която продукцията им се реализира. 

Българския производител  се конкурира с внос-

ни зеленчуци, често предлагани на по – ниски 

цени. Очакванията от модела показват, че из-

купните цени в краткосрочен план, при условие 

че няма екстремни климатични прояви няма да 

се увеличат драстично и ще се движат в диапа-

зона от 0,50лв/кг. при домати, 0,60лв/кг за пи-

пер и краставици – полско производство. При 

оранжерийното производство изкупните цени 

са на доста по-високи нива, което е обусловено 

от значително по-високите производствени 

разходи свързани преди всичко с цените на 

енергийния ресурс използван за отопление. 

 

Фиг. 7 Динамика на изкупните цени -   оранжерийно  производство до 2020г. 

 

 

Източник: НСИ , проект CAPA 



 
СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (CAPA) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTABLISHMENT OF A CENTER FOR AGRI-POLICY ANALYSIS (CAPA) 

 

Очакванията за изкупните цени през след-

ващите няколко години са задържане на около 

1200лв/тон при краставиците и малко над 

1000лв/тон при доматите. Тези очаквания са 

базирани на перспективите за развитие на бъл-

гарското оранжерийно производство като пло-

щи, средни добиви и прилагани технологии. 

 

ТЪРСЕНЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО 

Потребление 

Основното предназначение  на изследва-

ните култури е насочено към консумация в 

прясно или преработено под една или друга 

форма състояние. Освен ценните диетични и 

здравословни ефекти от консумацията си, зе-

ленчуковите култури са важна суровина за пре-

работвателната и консервна промишленост. 

Към настоящия момент в страната ни се консу-

мира 297 гр. дневно плодове и зеленчуци на 

глава, което е доста под определената от Све-

товната здравна организация нетна дневна 

здравословна дажба от 400 гр. плодове и зелен-

чуци.  

Съществува тясна връзка между ниските 

доходи, социалните фактори и недостатъчното 

приемане на плодове и зеленчуци. През изслед-

вания период съществуват колебания в предла-

гането на домати, краставици и пипер, както от 

полско, така и от оранжерийно производство 

земеделските стопани търсят реализация на 

вече готова за реализация продукция, като в 

същото време са подложени на силната конку-

ренция на пазара. Причина за колебанията в 

предлаганите количества продукция е структу-

рата на стопанствата специализирани в произ-

водство на зеленчуци. Относително голям 

брой, но малки по размер те произвеждат мал-

ки количества продукция и достигането им до 

пазара посредством търговските вериги за дис-

трибуция, без съществуването на група от про-

изводителите е относително трудно. От друга 

страна поради производственото поведение на 

малките производители, които са слабо интен-

зивни и непостоянни в своите планове за про-

изводство, стоенето извън по-дългосрочно об-

вързване и относителната независимост е един 

рационално избран маркетингов модел. 

Преобладаващата част от дребните произ-

водители използват специализираните тържи-

ща, като една от най-евтините и удобни опции 

за реализация на продукцията, но условията 

там не предоставят големи възможности. До-

миниращата част от производителите нямат 

подходящи условия за следберитбена обработ-

ка на получената продукция, което включва 

сортировка, почистване и третиране на продук-

цията, пакетиране и етикиране. Тези елементи 

от следберитбения маркетинг стават все по-

важни и в същото време изискват значителни 

капиталовложения и разходи. Поради почти 

липсата на организации на производителите и 

слабостите при съвместни действия, постигане-

то на по-високо качество в частта на маркетин-

га и отговарянето на изискванията, които са 

поставяни от търговските вериги по отношение 

на следберитбения маркетинг предопределят 

недостъпността на малките производители до 

този основен канал за дистрибуция и за дости-

гане до крайния потребител, който съставлява в 

последните години около 34% от пазара на 

дребно. 
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Фиг.8  Потребление за  прясна консумация на домати, пипер и краставици, хил.тона 

 

Източник: НСИ, проект CAPA

 

 

В ретроспективен план за трите основни 

зеленчукови култури от проследения времеви 

диапазон за последната година количеството 

зеленчуци за прясна консумация е на нивото от 

2005г. Имайки предвид, че е налице устойчива 

тенденция за намаление на населението на 

страната, и дори да се допусне увеличение на  

ежедневната консумацията на глава,  потребле-

нието за прясна консумация на изследваните 

зеленчуци в краткосрочен план ще се задържи 

на нивата от последните години и не може да 

се очаква то да нарасне значително.Най-много 

ще продължи да бъде консумацията на домати 

– 120 хил.тона и по около 50 хил. тона пипер и 

краставици. 

Преработка 

Консервната промишленост традиционно у 

нас експорно ориентирана, като 70% от износа 

на консервирани зеленчуци е предназначен  за 

страни от ЕС. През последните няколко години 

преработените под една или друга форма дома-

ти, пипер и краставици ежегодно зависи от 

произведените количества, но от 2005г. до нас-

тоящия момент при трите зеленчукови вида е 

около 50 000т. /СППЗ 2015г./ Един от същест-

вените проблеми на този суровинно зависими 

отрасъл на ХВП е липсата на достатъчно коли-

чество суровина родно производство. Намаля-

ващите площи и оттам производство водят до 

дефицит на българска продукция, принужда-

вайки преработвателите да се насочат към внос 

на суровина за преработка. 
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Фиг. 9 Преработените количества домати, пипер и краставици, хил. тона 

 

Източник: НСИ, проект CAPA

 

Очакванията в краткосрочен план са за 

плавно увеличение на преработени количества 

български домати, пипер и краставици до 60-

65 000 тона годишно до края на изследвания 

период.  

Износ и внос 

През последните години единственият от-

расъл в икономиката на страната, който фор-

мира положително външнотърговско салдо, е 

селското стопанство. След 2005 г. и най-вече 

след присъединяването на България към ЕС се 

наблюдава промяна в структурата на търговия-

та с аграрни стоки в това число и зеленчуци. По 

видове най-големи количества от страната се 

изнасят основно краставици (оранжерийно 

производство), домати, и сладък пипер пре-

димно в преработено състояние. 

При отделните видове зеленчуци се наб-

людават разнопосочни колебания на износа 

през годините, в зависимост от количеството и 

качеството на реколтата и пазарната конюнкту-

ра през съответната година. В зависимост от 

сезона, вносът на зеленчуци идва от различни 

страни, като основна е доминацията от съседни 

южни страни производителки. 
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Фиг. 10 Динамика при износа и вноса на домати, хил тона

Източник: НСИ, проект CAPA 

 

 

Износът на пресни домати през 2009 г. е 10 

740 тона, което е около 35% от общия износ на 

пресни зеленчуци. По страни най-големи коли-

чества са изнесени за Румъния – 9 479 тона, 

Германия –564 тона, Гърция – 405 тона и др. 

Регистрираният износ на краставици и корни-

шони през 2009 г. е 10 338 тона. Традиционно, 

най-значителните  

доставки са предназначени за пазарите на Гер-

мания – 5 238 тона, Чехия – 2 896 тона и Румъ-

ния – 1 936 тона. Извън ЕС, традиционно ос-

новна част от износа на плодове и зеленчуци е 

насочена за Русия. В близко бъдеще не може да 

се очаква промяна в сегашната ситуация и уве-

личение на износа при трите култури. 

Фиг. 11 Динамика при износа и вноса на пипер, хил тона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ, проект CAPA 

По отношение на вноса тенденцията е за 

трайно повишение, като в натурално, така и в 

стойностно изражение. През 2006г. страната ни 

внася 80 451 тона зеленчуци, а според данни на 

НСИ за 2013г. вноса се е увеличил почти трик-

ратно до 207 932 тона. Внасяме зеленчуци, за 

чието производство страната ни има подходя-

щи условия за производство, но поради избро-

ените по-горе причини се разчита на внос. Най-

голям дял във вноса на пресни зеленчуци зае-
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мат доматите, картофите, лук и моркови.  Вно-

са на домати е основно от Турция, Македония, 

Гърция, а в последните години и от Полша и 

други страни. Увеличение на внесените коли-

чества се наблюдава и при пресните краставици 

и корнишони и възлиза на 13 818 тона през 

последната година. Най-големи вносители са 

Турция – 8 026 тона, Гърция – 1 584 тона и Ма-

кедония – 1 229 тона.  

До 2006 г., България има положително 

търговско салдо в търговията си със зеленчуци. 

След тази година, салдото става трайно отрица-

телно, за да достигне през 2009 година – 56 309 

млн. долара.  Причината за това е рязко увели-

чения внос на всички зеленчуци като обеми. 

Категорично може да се твърди, че страната ни 

се е превърнала в траен нетен вносител на зе-

ленчуци. 

В краткосрочен план не може да се очаква 

настоящата ситуация да се промени драстично. 

Нивото на вноса ще продължи да превишава 

износа, страната ни ще продължи да бъде нетен 

вносител на зеленчуци. 

 

Фиг. 12 Динамика при износа и вноса на краставици, хил. тона 

 

Източник: НСИ, проект CAPA

 При вноса на зеленчуци неблагоприятно 

явление представлява нерегламентирания, не-

лоялен и недеклариран внос, който значително 

ощетява местните производители и изкривява 

пазара. Количествата на този внос при условие, 

че не се декларира никъде няма как да бъде 

оценен. По данни на зеленчукопроизводители 

той е огромен, за него не се плащат никакви 

данъци и такси и не подлежи на санитарен кон-

трол, което в крайна сметка се отразява на це-

ните.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 През всичките години на прехода, произ-

водството на трите основни зеленчукови 

култури в страната намалява, като след 

2007 г. се наблюдава нов сериозен спад 

дължащ се на промяната в политиката на 

подпомагане. 

 Базирането на подпомагането на единица 

площ създаде търсене на земя, като много 

от маломерните парцели на дребните про-

изводители на зеленчуци бяха усвоени от 

разрастващото се зърнопроизводство. 

 Присъединяването на страната в ЕС дове-

де и до повишаване на цените за крайния 

потребител, което предизвика намаление 

на консумацията. В същото време изкуп-

ните цени се повишиха в далеч по-малка 

степен, което се отрази също на производ-

ството. 

 Очакванията за развитие на развитието на 

сектор „Зеленчуци“ са директно свързани 

с аграрната политика на страната в кон-

текста на ОСП до 2020г. Подпомагането 

по схемата обвързана с производството, в 

която е и сектор зеленчуци е предпоставка 

за стабилизиране на производството, кое-

то обаче няма да е достатъчно за неговото 

излизане от колапса. 

 В краткосрочен аспект, очакваното леко 

увеличение на площите от домати, пипер 

и краставици не може да промени драс-

тично сегашните тенденции в производст-

вото. В оранжерийния сектор, се очаква 

запазване на площите с полиетиленови и 

стъклени оранжерии. 

 Сектора спешно се нуждае от навлизане 

на повече инвестиции, иновативни и ви-

соко производителни технологии, които 

да повишат нивото на средните добиви и 

оттам да подобрят ефективността на про-

изводството. 

 Поради структурните характеристики в 

сектора се изискват решения, които да 

опосредстват достъпа на малките и средни 

производители до пазара, което да става 

на конкурентни цени, така че местната 

продукция да не се оскъпява над вносната. 

 Роля могат да съиграят фондовете от 

ПРСР, като насочването на ресурс за изг-

раждането на цехове за следберитбен 

маркетинг (сортировка, групировка и опа-

ковка) са силно необходими. 

 Получаването на такива публични гранто-

ве трябва да се извършва срещу ясен ан-

гажимент за това да събират продукция от 

малки и средните регионални производи-

тели и услугата да се извършва на съобра-

зени с оперативните разходи цени. 

 Потенциалът и възможностите на търгов-

ските вериги трябва да се използва, като 

смяна на хоризонталния модел за създава-

не на организации на производителите 

може се допълни и с промотирането на 

вертикален или лидерски, където търгов-

ци на едро, търговски вериги или други 

корпоративни посредници могат да полу-

чат публична подкрепа за следберитбен 

маркетинг срещу това да спомогнат за ор-

ганизиране и обединяване на производи-

телите. 

 Без съществуването на група от произво-

дителите, без подобряване на след берит-

бения маркетинг и в близко бъдеще, не 

може да се постигне намаляване на съ-

ществуващите в момента големи загуби. 

Създаването на вертикални организации 

на производители прилагащи сходни тех-

нологии на производство би довело до 

постигане на партидност на продукцията, 

отговор на търсенето за вида и качеството 

на продукцията, бърз достъп до пазара и 

по-добра цена. 

 Цените от анализираните зеленчукови 

култури не се очаква да се променят зна-

чително. Лекото им покачване ще се дъл-

жи на по-голямото търсене, като намаля-

ване на разликата между изкупната и це-
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ната на дребно щ зависи именно от нама-

ляване на разходите по следберитбения 

маркетинг и успешното прилагане на хо-

ризонталните и вертикални организации 

на производителите. 

  Цената на вносните зеленчуци ще про-

дължат да имат значително въздействие 

върху поведението на земеделските про-

изводители. 

 Вноса ще продължи да доминира над из-

носа и е трудно да се очаква, че страната 

ще промени значително отрицателно си 

търговско салдо при търго-вията със зе-

ленчуци.
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Продуктови баланси 

                  Продуктов баланс при домати 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       Хил. ха    

Открити площи 3,4 3,2 3,3 3,8 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 

           

       тон/ха    

Средни добиви 21,67 23,87 19,98 24,08 24,31 24,57 24,83 25,09 25,35 

       Хил. тона    

           

Производство  94,0 117,9 95,3 121,5 130,8 131,4 133,3 135,7 137,6 

Внос  35,1 31,2 38,8 31,1 28,9 29,2 29,1 29,1 29,1 

Общо Пред-

лагане 

 129,1 149,1 134,2 152,6 159,7 160,5 162,5 164,8 166,7 

           

Потребление 128,0 147,5 132,3 150,3 157,2 158,1 160,0 162,3 164,3 

Преработка  25,4 37,2 25,4 31,4 33,7 34,0 34,7 35,6 36,4 

Човешка консумация 96,6 103,6 100,8 112,1 116,5 117,0 118,1 119,4 120,6 

Загуби  5,9 6,7 6,1 6,8 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 

Износ  1,1 1,6 1,9 2,3 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 

Общо търсе-

не 

 129,1 149,1 134,2 152,6 159,7 160,5 162,5 164,8 166,7 

       Лв/тон    

Цени полски домати, 635,1 468,2 588,6 502,5 472,6 480,0 484,4 488,0 494,4 

Цени оранжерийни 

домати 

844,89 1037,45 1165,3951 1068,7546 1035,1407 1043,4197 1048,3291 1052,413 1059,5671 
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                     Продуктов баланс при пипер 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       Хил. ха    

Открити площи 3,0 4,0 3,8 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3 

       тон/ха    

Средни добиви 15,24 14,73 14,14 15,66 15,76 15,88 16,00 16,12 16,24 

       Хил. 

тона 

   

           

Производство  47,1 63,7 57,6 68,9 70,0 69,5 70,5 71,6 72,6 

Внос  14,1 13,3 14,0 12,4 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 

Общо Пред-

лагане 

 61,1 76,9 71,5 81,3 82,3 82,0 83,1 84,2 85,2 

Потребление 60,7 76,0 70,6 80,4 81,4 81,0 82,1 83,2 84,2 

Преработка  22,7 17,7 18,2 24,2 24,7 24,5 25,1 25,8 26,4 

Човешка 

консумация 

 37,3 57,1 51,4 55,1 55,5 55,5 55,9 56,3 56,7 

Загуби  0,7 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Износ  0,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Общо търсе-

не 

 61,1 76,9 71,5 81,3 82,3 82,0 83,1 84,2 85,2 

       Лв /тон    

Цени полски пипер, 644,0 653,8 689,5 516,2 510,8 541,0 553,4 567,0 586,5 
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                     Продуктов баланс при краставици и корнишони 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       Хил. ха    

Открити площи 0,7 0,8 0,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

       тон/ха    

Средни добиви 13,47 14,81 15,11 19,98 20,18 20,40 20,61 20,83 21,05 

       Хил. 

тона 

   

Производство  38,0 53,0 50,5 59,9 59,0 57,6 58,3 58,8 59,1 

Внос  13,1 12,8 12,1 11,1 11,2 11,5 11,6 11,7 11,8 

Общо Пред-

лагане 

 51,1 65,8 62,5 71,0 70,3 69,2 69,9 70,5 70,9 

           

Потребление 40,3 54,9 51,7 60,0 59,3 58,2 59,0 59,5 60,0 

Преработка  1,7 1,7 2,1 3,5 3,4 3,4 3,7 4,1 4,4 

Човешка 

консумация 

 37,0 51,2 47,8 54,4 53,8 52,8 53,2 53,4 53,5 

Загуби  1,5 2,0 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 

Износ  10,8 10,9 10,8 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 

Общо търсе-

не 

 51,1 65,8 62,5 71,0 70,3 69,2 69,9 70,5 70,9 

       Лв/тон    

Цени полски крастави-

ци, 

669,9 631,7 683,2 514,4 539,3 582,2 590,9 606,1 626,3 

Цени оранжерийни 

краставици 

957,96 1662,75 1284,77 1142,82 1163,71 1199,78 1207,13 1219,91 1236,91 
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