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• Пшеница – България заема между 22-ро и 24-то 

място по производство и 12-то място по износ на 
пшеница 

• Слънчогледово семе - 7-мо място по производство и 
първо по износ 
 

Място и роля  на българското зърнопроизводство  
в световен мащаб (Източник:USDA) 
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• Основна роля в развитието на земеделието на страната – водещ  
подотрасъл на растениевъдството (дял и темп на развитие) 

 

 Място и роля  на българското зърнопроизводство 

Вид/ година 2007 2008 2009 2010 2011 
Зърнени 
култури 80.50% 81% 82.1% 78.7% 80.6% 

Угари 9.5% 7.5% 6.3% 6.6% 5.4% 
Други 

култури 10% 11.5% 11.6% 14.7% 14% 

Относителен дял на културите към обработваемата земя 
(данни на МЗХ, отдел «Агростатистика») 
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1 203 248,54 

824 261,94 

477 386,76 

185 
282,18 

145 593,58 15 469,40 12 081,37 

Декларирани площи по култури - кампания 
2012/ ха (по данни на ДФ “Земеделие”) 

Мека пшеница 

Слънчоглед 

Царевица за зърно 

Ечемик 

Рапица 

Царевица за силаж 

Твърда пшеница 
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• Основен дял – над 5 200 стопанства, обработващи от  
    1 000 до 30 000 дка (или 70%) земеделски земи 

(Източник: ДФЗ) 

 Място и роля  на българското зърнопроизводство 
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  Място и роля  на българското зърнопроизводство -  
Икономическо и социално измерение 

   
• Обезпечава положителното външнотърговско 
салдо на страната 
 
• Размер на рентите, плащани от производителите 
в сектора – над 1 млрд. лв., насочени към 1млн. 
собственици на земеделски земи 
 
• Относително висок дял на заетите в бранша 
 
 
 



  Предизвикателства: 
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• Справедливо и равнопоставено подпомагане  в 
рамките на ОСП 
 
• Конкурентоспособност на българския земеделски 
производител на европейския пазар 
 
• Развитие на хидромелиорациите и поливното 
земеделие 
 
• Намаляване на административната тежест 
 
• Създаване на  работещи  правила  за устойчиво 
земеползване и комасация 
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• Създаване на ефективна застрахователна система в сектор 
“Земеделие” 
 
 

Предизвикателства: 

Земеделски 
производители 

Държава Застрахователи 
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• Реална връзка наука – земеделие 
• Насърчаване навлизането на иновациите в сектора 
• Категоризация и квалификация на земеделския труд 

 Предизвикателства: 



Състояние и бъдеще на 
зърнопроизводството в България 

  Възможности и перспективи - I  

• Потенциал за изпреварване на страни, които са 
традиционни производители на зърнени култури 
 
• Разработване на неусвоени площи 
 
• Развитие на преработвателната индустрия 
 
• Навлизане на второ поколение фермери в сектора 
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  Възможности и перспективи - II 

• Интензификация на производството чрез 
иновации, включително масово внедряване на 
съвременни поливни системи  
 

• Нарастващо търсене на храни и суровини  в  
  целия свят 
 

• Стабилни цени на зърнените стоки на световните 
  борси 
 
 



Световен внос и износ на пшеница/млн.т. (по данни на USDA) 

 



Световен внос и износ на пшеница/млн.т. (по данни на USDA) 



Световен внос и износ на слънчоглед/млн.т. (по данни на USDA) 



Световен внос и износ на слънчоглед/млн.т. (по данни на USDA) 



Благодаря за вниманието! 

 ул. Владайска 39 А,  
вх. А, ап. 2 

1606 София 
 

тел./факс: +359 2 953 37 26 
e-mail: office@grain.bg 

www.grain.bg 
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