
 
  

 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ЛАВАНДУЛА В 

БЪЛГАРИЯ 
Анализ на пазара и перспективите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ИНТЕЛИАГРО“ 
Автор: Стилиян 
Гребеничарски 
 
Редактори: д-р 
Десислава 
Николова, главен 
икономист 
„Институт за 
пазарна 
икономика“,  
Николай Вълканов, 
главен икономист 
„ИнтелиАгро“ 
 
София  
 
септември 2015 
година 

 

 

ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ЛАВАНДУЛА В 

БЪЛГАРИЯ 
Анализ на пазара и перспективите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ИНТЕЛИАГРО“ 
Автор:  
Стилиян Гребеничарски 
 
Редактори:  
Николай Вълканов, 
Главен икономист 
„ИнтелиАгро“; 
Доц. д-р Божин Божинов 
 
 
София  
Септември, 2016 година 

                                                                                                                                                        

С подкрепата на: 



 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛАВАНДУЛА В БЪЛГАРИЯ 

 

 

2 

Съдържание: 
 

Резюме .................................................................................................................................................. 3 

Световни тенденции ......................................................................................................................... 4 

Производство на лавандула в България .................................................................................... 7 

Производство на масло ................................................................................................................ 9 

Пазар ................................................................................................................................................... 10 

Роля на подпомагането.................................................................................................................. 11 

Проблеми и предизвикателства ................................................................................................. 12 

SWOT анализ ..................................................................................................................................... 15 

Бележки .............................................................................................................................................. 16 

Източници ......................................................................................................................................... 16 

За „ИНТЕЛИАГРО“ ............................................................................................................................ 17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛАВАНДУЛА В БЪЛГАРИЯ 

 

 

3 

Резюме 
 Световният пазар на лавандула се развива динамично, воден от все по-

разнообразното ѝ приложение, платежоспособното търсене в развитите и 

нарастващия интерес в развиващите страни към продукти от естествен произход. 

 Производството в доскорошния лидер – Франция, преминава през дългогодишни 

проблеми, свързани с разпространението на болести и вредители. През последните 

години площите там се стабилизират около 3500 ха, а през 2015 г. производството 

нараства до 80 т. масло. Значително по-разпространен във Франция е лавандинът. 

 Европа е основен пазар за масла от лавандула и лавандин. От 2015 г. лидер в 

стойността на експорта на обезтерпенено масло в ЕС е България – с 10 млн. евро. 

Заедно с Франция те формират 2/3 от експорта на ЕС. Страните от Общността са 

и водещ вносител – основно Франция и Германия. Ключови пазари са също САЩ и 

Швейцария. По-малки количества се изнасят за страни от Югоизточна Азия, 

Латинска Америка, Австралия и Канада. 

 Интересът в България нараства и след 2008 г. площите се увеличават над три пъти. 

Интензивно е създаването на насаждения между 2012-15 г., когато общите площи 

доближават 7000 ха. Разширява се и ареалът – лавандула се отглежда в много части 

на България, а Добруджа се оформя сред водещите производствени региони в света. 

 Основни причини за ръста са: затрудненията във Франция и други основни 

производители при развиващо се търсене и нарастващи изкупни цени, наличието на 

публична подкрепа, нуждата от алтернативни източници на доходност на 

зърнопроизводството. 

 По оценки на бранша в България се произвеждат 200-250 т. лавандулово масло, което 

почти изцяло се изнася – чрез търговци и директно – от по-големите производители. 

През последните години големи чужди клиенти инвестират в собствени дестилерии 

в България. Инсталациите не са особено скъпи и това позволява на средни и големи 

фермери да затворят цикъла с производство на масло. 

 Субсидирането в сектора е несъразмерно с оперативните разходи и стимулира 

създаването на насаждения без оглед на качеството и реализацията на 

продукцията. Необходимо е преразглеждане на ставките по различните механизми и 

подобряване на контрола по функционирането им. Необходимо е фокусиране на 

подкрепата върху инвестициите, за сметка на тази, базирана на единица площ. 

 Основните предизвикателства са свързани с бурния растеж и навлизането на много 

нови производители. Толкова силен ръст на площите във водещия глобален 

производител неминуемо води до натиск в цените. Сигнали за това вече се 

наблюдават през кампания 2016 г. В допълнение, младите насаждения тепърва ще 

реализират пълния си капацитет, а Франция преминава към ръст в производството.  

 Разпространението на болести и вредители, слабо познати досега в страната, но 

които могат масово да засегнат насажденията, е сред сериозните рискове.  

 Недостатъчна е техническата подготовка на стопаните, което води до различни 

грешки при създаването, грижите и реколтирането на насажденията, а с това и до 

проблеми с качеството на маслото. 

 Необходими са инвестиции в научноизследователска дейност – разработване на нови 

сортове, устойчиви на болести и вредители, адаптивни към разнообразното 

разположение на стопанствата и съобразени с търсените на пазара масла. 
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Световни тенденции 

Лавандулата е една от най-

разпространените етерично-маслени 

култури в света. Често е определяна като 

Средиземноморска култура. Към Франция, 

като световен лидер в отглеждането ѝ и 

производството на лавандулово масло, от 

няколко години се присъедини и България. 

Застъпена е още в Италия, Испания, Мароко, 

страните от бивша Югославия, Унгария, 

Румъния, Турция, Украйна, Молдова, Южна 

Африка, в отделни райони на Русия, Китай, 

САЩ и др. 

Лавандулата намира широко приложение в 

козметичната, фармацевтичната, 

парфюмерийната индустрии, в 

производството на перилни и почистващи 

препарати и т.н. В преработен или суров вид 

тя се употребява при производството на 

храни и безалкохолни напитки. Лавандулата 

се използва и в селското стопанство – в 

растителната защита при биологично 

производство, като естествен регулатор в 

развитието на растенията (покълването на 

картофите) и за потискане образуването на 

метан от кравите - само Lavandula latifolia 

(Zheljazkov et al., 2013). Популярна, особено 

в САЩ, тя е и в атракционните стопанства, 

предлагащи туристически услуги,  

ароматерапия, фотографски обиколки, 

организиране на фирмени и лични събития 

и др. С установяване на все повече полезни 

свойства на растението, по-търсен става и 

лавандуловият мед. Лавандулата се 

използва и като декоративно растение, 

както и в направата на букети и различни 

орнаменти за украса на дома. Всичко това 

предопределя големия потенциал на пазара 

ѝ. 

Засилването на предпочитанията на 

потребителите в развитите страни към 

продукти от естествен произход, 

произведени по устойчив за околната среда 

начин, е фактор, предпоставящ траен ръст в 

търсенето на лавандулово масло. Към него 

трябва да се прибави и покачването на 

стандарта на живот и все по-голямото 

потребление на премиум продукти от 

различно естество в развиващите се страни, 

което отваря нови пазари пред 

преработващите компании. Очакванията са 

през следващите години Китай да се развие 

като един от най-големите потребители и 

производители на лавандулово масло. 

До неотдавна водещ производител на 

лавандулово масло в света бе Франция. 

Поради продължаващи с години проблеми, 

свързани с вредители и болести, обаче, след 

2006 г. страната постепенно отстъпва 

лидерската позиция на България. От 70-те 

години на XX-и век площите в 

емблематичния за културата район на 

Прованс периодично са засягани от гниене, 

причинено от бактерията Stolbur 

phytoplasma (Столбур). Бактерията не 

подлежи на третиране и единствената 

мярка, която може да се предприеме е 

превенцията – борба с преносителя 

(поветицовата цикада), както и 

изкореняване на заразените насаждения. 

Между 2006 и 2010 г. някои френски 

региони губят почти половината от 

реколтата, а значителна част от площите са 

изкоренени.  В началото на 80-те години на 

XX-и век, в Alpes-de-Haute, Прованс се 

появява щитоносна въшка (първоначално се 

смята за Dysmicoccus multivorus), която 

бързо се разпространява в целия Югоизток, 

причинявайки загуба на 45% от 

производството на лавандулово масло. Тя е 

всеядна и широко разпространена в 

палеарктическата зона – Европа, Северна и 

Централна Азия, Близкия Изток и Северна 

Африка. Развива се във върховете и пъпките, 

като се храни в основата им, деформирайки 

листната маса. След жътвата въшката се 

премества в долните части на стъблото, 

понякога в кухата му част и дори в корените.  
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Източник: Agreste, Министерство на земеделието, 
храните и горите, Франция 

 

 

 

Източник: Agreste, Министерство на земеделието, 

храните и горите, Франция 

 

                                                           
1 Лавандинът е хибрид между най-разпространения комерсиално вид Lavandula angustifolia (истинска, 
английска лавандула) и Lavandula latifolia (широколистна, класовидна, дива лавандула). Лавандинът е 
по-издръжлив, адаптивен и многократно по-продуктивен, но маслото му е с по-ниско качество, по-
високо съдържание на камфор и по-тежък аромат. 

Проблемът се задълбочава отново след 

2009 г., което налага допълнителното ѝ 

изследване. Морфологичните и ДНК 

проучвания показват, че става въпрос за 

напълно нов вид – Dysmicoccus lavandulae – 

щитовидна въшка по лавандулата (Germain  

et al, 2015) . Друг от сериозните вредители в 

страната е лавандуловата муха (Resseliella 

lavandulae), чийто ларви се развиват под 

кората на растенията и причиняват 

загиването им. За възстановяването на 

засегнатите площи съществена пречка е и 

скъпата работна ръка, необходима за 

създаването на едно насаждение и грижите 

през първите две години от развитието му. 

Въпреки това, през последните години 

площите се стабилизират, а производството 

на масло надминава достигнатото в периода 

1999-2002 г. Съществена роля за това играят 

усилията в разработването на нови, по-

устойчиви, адаптивни и продуктивни 

сортове, макар на този етап все още да няма 

напълно резистентен на Stolbur phytoplasma 

сорт (Germain  et al, 2011) . Днес площите във 

Франция са близо 20 хил. ха, от които обаче 

преобладаващата част – над 16 хил. ха са 

заети с лавандин1 . В зависимост от сезона 

Франция произвежда между 60 и 70 т. 

лавандулово масло, а през 2015 г. то 

достигна 80 т. Производството на масло от 

лавандин е между 1100 и 1300 т., а през 

изминалата година доближава 1500 т. 

Продукцията от културата (лавандула и 

лавандин) се оценява на около 30 млн. евро 

годишно, а тя ангажира пряко или косвено 

близо 30 хил. работни места и 2000 

стопанства. Всичко това в регион с нисък 

селскостопански потенциал. Приходите от 

туризъм в „лавандуловите“ области пък са 

над 1,5 млрд. евро годишно (Germain  et al, 

2015).  
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Износ на обезтерпенено масло от лавандула и 
лавандин* (ЕС-28) 

  

2015 2012-2015 12-15/08-11 

млн. 
€ 

т. 
млн. 

€ 
т. 

млн. 
€ 

т. 

България 10,4 125 28,8 397 122% 117% 

Франция 10,3 378 35,0 1273 53% 33% 

Испания 3,6 107 11,5 490 273% 245% 

Германия 1,5 26 5,2 94 49% 32% 

Великобритания 1,3 88 5,1 246 451% 406% 

Белгия 1,1 9 4,6 33 109% -57% 

други 1,0 22 3,4 131 8% -5% 

ЕС-28 29,2 754 93,6 2664 92% 65% 
Източник: Евростат 

* Код 33012797 от комбинираната 

външнотърговска номенклатура на ЕС. 

От 2007 г. необезтерпенените масла от 

лавандула и лавандин се обединяват в 

обща група с етерични масла от друг 

произход. Отчитането им е невъзможно 

и представените данни не обхващат 

пълната търговия с масла от лавандула 

и лавандин. Поради обединяването на 

двете основни разновидности в една 

категория, сравнението между 

отделните страни по обем на износа и 

неговата цена не е надеждно. 

Пазари на ЕС за обезтерпенено масло от 
лавандула и лавандин 

 

Търговски 
партньор 

2015 2012-2015 12-15/08-11  

млн. 
€ 

т. 
млн. 

€ 
т. 

млн. 
€ 

т. 
 

ЕС-28 16,1 343 50,5 1 193 141% 126%  

САЩ 5,0 120 13,8 320 71% 47%  

Швейцария 2,9 109 11,8 461 62% 47%  

Мексико 1,0 41 2,1 86 30% -6%  

Австралия 0,8 16 2,2 49 198% 186%  

Бразилия 0,7 24 2,0 73 -22% -52%  

Япония 0,4 18 1,8 91 70% 257%  

Канада 0,3 5 1,2 23 70% 75%  

Индия 0,3 12 1,2 45 23% 36%  

Сингапур 0,3 12 1,1 42 120% 64%  

Китай 0,3 9 1,3 39 86% 63%  

Колумбия 0,1 6 0,3 15 658% 485%  

Аржентина 0,1 7 0,4 26 -35% -35%  

Южна Африка 0,1 1 0,2 2 160% 29%  

Ю Корея 0,1 2 0,2 5 -8% -53%  

Хонконг 0,1 6 1,1 45 -11% -25%  

други 0,5 24 2,3 149 164% 73%  

общо 29,2 754 93,6 2 664 92% 65%  
Източник: Евростат  

 

Предвид производствения капацитет и 

търсенето, Европа безапелационно заема 

водещата позиция в световната търговия с 

лавандулово масло. Износът на 

обезтерпенени масла от лавандула и 

лавандин  през 2015 г. от страните-членки е 

над 750 т. на стойност 29 млн. евро. Общо за 

периода 2012-2015 г. стойността му се 

удвоява, спрямо предходните четири 

години. През 2015 г. за първи път България 

изпреварва Франция и по стойност на 

експорта в категорията (дори включвайки 

лавандинът във Франция). Заедно двете 

имат над две трети дял в общия експорт на 

страни от ЕС. Макар и със значително по-

малки количества и стойност, интензивен 

пазарен ръст бележат Испания и 

Великобритания. 

Преобладаващата част от износа на 

страните-членки е за контрагенти също в 

Общността, където и производствата, 

използващи маслото са добре развити. Част 

от тези количества вероятно са 

предназначени и за реекспорт. Някои от 

големите износители са в същото време и 

вносители. Сред тях най-динамично 

покачване, макар и при ниски стойности, 

отчита Испания. Стойността на вноса във 

Франция също нараства значително, но 

поради по-високите цени, докато 

закупените количества са относително 

стабилни.  

Делът на третите страни като експортни 

дестинации за ЕС също е съществен, а 

търсенето в повечето от тях расте. Най-

голяма роля имат пазарите на САЩ и 

Швейцария. Макар и с по-малка стойност и 

не толкова регулярни доставки, внимание 

заслужават и някои страни от Южна и 

Югоизточна Азия и Латинска Америка. Най-

интензивно увеличение за периода 2012-

2015 г. има в стойността на доставките за 

Колумбия, Австралия, Сингапур и Южна 

Африка. 
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Внос на обезтерпенено масло от лавандула и 
лавандин в ЕС 

страна 

2015 2012-2015 12-15/08-11 

млн. 
€ 

т. 
млн. 

€ 
т. 

млн. 
€ 

т. 

Франция 3,6 51 9,6 163 134% 13% 

Германия 2,7 58 7,4 165 44% -22% 

Испания 0,8 115 1,8 170 133% 387% 

Белгия 0,8 10 2,7 41 117% 83% 

Италия 0,6 20 2,3 80 60% 62% 

Нидерландия 0,5 11 1,9 110 26% 23% 

Австрия 0,3 10 2,5 116 -32% -15% 

България 0,2 4 0,6 12 -21% -29% 

Великобритания 0,2 4 1,6 59 -30% -60% 

други 0,5 11 1,8 43 14% 4% 

общо 10,2 296 32,1 958 43% 7% 

Източник: Евростат 

Поради липсата на борсова търговия, 

малкото страни с голям дял в предлагането 

и оскъдната и ненавременна информация за 

производството в тях, се създават условия за 

пазарни аномалии, спекулация с цените и 

ценови арбитраж между отделни 

национални пазари.  

Производство на 

лавандула в България 

Въпреки бума в производството на 

лавандула през последните години, 

културата не е нова за страната и България 

вече има натрупан опит в отглеждането ѝ. 

 
Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ; ДФЗ 

* Заявени за директни плащания 

Едно от ключовите събития, което влияе 

върху посоката на цените и активността на 

търговията е ежегодната среща на IFEAT – 

Международната федерация на търговците 

на етерично-маслени и ароматни продукти. 

Тя има и друга важна роля – сверяване на 

часовниците между производители и 

търговци на масла и техните клиенти за 

нуждите на пазара.    

Силната зависимост на количеството и 

качеството на маслото от метеорологичните 

условия, както и концентрацията на 

производство в един основен ареал – 

Средиземноморие и Югоизточна Европа, 

предразполагат към големи колебания в 

ценовото равнище между отделните 

години.  

 

 

 

 

През 60-те години на изминалия век в 

Института по розата и етеричномаслените 

култури в Казанлък са създадени първите 

български сортове, а през 70-те и 80-те 

години – Хемус, Севтополис, Дружба и 

Юбилейна, които и до днес доминират 

сортовата структура. Дълги години 

Подбалкана е и основен производствен 

район.  

Засадените площи в страната нарастват над 

три пъти след 2008 г., достигайки близо 7 

хил. ха. Въпреки че добивите от културата са 

силно зависими от метеорологичните 

условия през отделните години, се 

наблюдава отчетливо повишение на 

средните стойности. През последните 

четири години те са в рамките на 250-350 

кг/дка зелена маса, при средно около 200 кг 

преди 2013 г. Това определя и ръст в 

производството, надминаващ този при 

площите. 
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Източник: ДФЗ – заявени за директни плащания  

Забележка: Заявените за директни плащания в ОД на 

ДФЗ площи са по регистрация на ЗП и могат да се 

разминават с областта, където се намира 

насаждението. 

Вид и размер на стопанствата,  2013/2007 г.  
  Брой 2013/07 Ха 2013/07 

ФЛ 589 312% 2 479 268% 

ЕТ 41 310% 227 - 

Кооперации 24 -4% 590 -18% 

ТД 140 126% 1 735 42% 

Сдружения 4 300% 52 - 

Общо 798 231% 5 083 81% 
Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

 

Източник: отдел „Агростатистика“, МЗХ 

Биологично производство на лавандула 

  

2014 2015 

площ (ха) ст-ва площ (ха) ст-ва 

в преход 1605 - 2188 - 

биологични 1329 - 1224 - 

общо 2935 205 3413 308 
Източник: МЗХ, по данни на контролиращите лица 

                                                           
2 Информация на ДФЗ от кампанията за директни плащания 

Така през 2015 г. са прибрани почти 19 хил. 

т. зелена маса - четири пъти повече от 2008 

г. Покачването на производителността в 

зелена маса се дължи основно на 

разпространението на културата върху по-

плодородни почви в Добруджа и Тракия, 

където растежът и формирането на 

съцветията са значително по-интензивни.  

Разрастването на вече съществуващи 

стопанства подпомага общия ръст на 

площите, но в основата му е силното 

покачването на интереса към лавандулата 

сред земеделците. Броят на отглеждащите я 

стопанствата нараства над 3 пъти между 

2007 и 2013 г., достигайки почти 800. Този 

процес се ускорява в следващите години и 

през 2016 г. над 1100 стопанства са 

ангажирани с културата2. Към тази ниша се 

насочват както напълно начинаещи за 

селското стопанство предприемачи, така и 

фермери, които търсят начин да 

диверсифицират стопанството си с по-

доходоносни култури. Основните 

предпоставки за този бум са затрудненията 

на сектора във Франция, трайният спад в 

цените на зърнените пазари, натрупването 

на капитал и собствена земеделска земя в 

множество стопани от други направления, 

покачването на рентите, както и (не на 

последно място) наличието на различни 

механизми за публична подкрепа.  

В резултат от навлизането на много нови 

играчи, средният размер на стопанствата 

намалява наполовина за същия период, но 

все още остава по-висок в сравнение с други, 

разпространени в страната трайни 

насаждения. По-висок е и делът на 

търговските дружества в броя стопанства и 

общите площи. Без да се открояват от 

общата картина в българското земеделие, 

сдруженията за производство на лавандула 

са символичен брой. 
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Лавандулата е сред културите с най-

разпространено биологично производство в 

България, за което спомага и сравнително 

малката разлика с конвенционалната 

технология.  

Производство на масло 

Технологията за преработка на цвета – 

парна дестилация – не е скъпа, което 

позволява и на по-малки и средни 

стопанства да произвеждат масло. По този 

начин те могат да задържат по-голяма част 

от добавената стойност по веригата и да са 

по-гъвкави в реализацията. Инсталациите за 

дестилиране могат да се изградят спрямо 

размера и нуждите на стопанството. В 

допълнение, повечето фермери, 

преработватели и търговци, притежаващи 

инсталации за дестилиране, предлагат 

изваряване за по-малките производители. 

Срещу заплащане някои от тях поемат също 

косенето и транспортирането до 

дестилерията. Качествените характеристики 

на маслото са почти уникални за всяко 

насаждение, но след хамуриране (смесване) 

преработвателите подготвят еднородна 

партида със състав според търсенето на 

пазара. 

През последните години се увеличи 

значително и капацитетът за производство 

на масло – както с разширяване на 

съществуващи, така и с изграждането на 

нови дестилерии. 

 
Източник: НСИ, Евростат 

Близо половината от площите в страната се 

отглеждат по биологичен начин, като две 

трети, от тях са в преход. През 2015 г. ръстът 

им е над 16%, а броят на био 

производителите се увеличава с 50%. 

 

Част от инвестициите в бранша са 

чуждестранни – на компании от Франция и 

САЩ, например, доскоро закупували 

българско масло през посредници.  

Ръстът в търсенето на цвят идва преди 

създадените през последните години 

насаждения да реализират пълния си 

потенциал. Това доведе до своеобразна 

надпревара между преработвателите, 

преминаваща в ценова война. Така през 

2015 г., на фона на повече площи и високи 

добиви, както в България, така и във 

Франция, изкупната цена на маслото 

нарасна близо двойно спрямо предходни 

години. 

Засилената конкуренция води и до интерес 

в производителите на масло за 

установяване на трайни партньорски 

взаимоотношения със стопаните. Те 

означават висока степен на синхронизиране 

и съвместна работа в целия производствен 

процес – създаване на насаждения от 

определени сортове, подходящи грижи, 

косене, транспортиране и т.н., така че да се 

посрещнат адекватно нуждите на пазара.  

Лавандуловото масло, а не зелената маса, е 

обект на сделките не само при износ, но и 

между стопани, преработватели и търговци 

в страната. Въпреки това, официална 

статистика не се води нито за 

производството му, нито за цените на 

производител. По оценки на бранша в 

страната се произвеждат между 200 и 250 т. 

масло годишно, а кампания 2016 г. е 

преминала при изкупни цени около 85-90 

лв./кг.  (60-65 лв., когато се поемат 

разходите за транспорт, изваряване и част от 

тези за косене). 
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Пазар  

Въпреки традициите на България във 

фармацевтичната и козметична 

промишленост, вътрешното потребление на 

лавандулово масло има по-скоро 

допълваща роля, а продажбите на дребно са 

символични. При това положение почти 

цялото произведено количество се изнася.  

Източник: Евростат 

 

Пазари за българско обезтерпенено лавандулово 
масло 

Търговски 
партньор 

2015 2012-2015 12-15/08-11 

т. 
млн. 

€ 
т. 

млн. 
€ 

€/кг. т. 
млн. 

€ 

Франция 71 5,8 169 13,4 83 207% 227% 

САЩ 22 1,8 97 7,1 72 116% 124% 

Германия 10 0,9 33 2,4 75 1% 6% 

Япония 2 0,2 26 0,7 74 631% 211% 

Испания 1 0,1 11 0,8 76 443% 302% 

Австралия 2 0,2 10 0,8 71 46% 53% 

Канада 2 0,2 10 0,7 80 120% 86% 

Великобритания 1 0,0 7 0,5 80 116% 89% 

Швейцария 3 0,3 7 0,5 78 560% 554% 

Австрия 2 0,1 4 0,3 53 -77% -80% 

други 8 0,7 22 1,7 76 124% 213% 

общо 125 10,4 397 28,8 76 117% 122% 

Източник: Евростат 

 

 

 

Страната ни е част от най-големия пазар за 

лавандулово масло в света – европейският. 

Едновременно с това, високата стойност и 

ниското тегло на маслото го правят изгодно 

за транспортиране и до по-далечни пазари – 

платежоспособни и тепърва развиващи се – 

като Северна Америка, Югоизточна Азия, 

Австралия и Близкия Изток. 

България и Франция са най-големите 

износители на лавандулово масло в света. 

През рекордната за производството 2015 г. 

от нашата страна са експортирани над 125 т. 

обезтерпенено  масло на стойност над 20 

млн. лв. През последните години се отчита 

тенденция за ръст както в количествата, така 

и в стойността на износа. Обемът му  през 

2013, 2014 и 2015 г. е 2 до 4 пъти по-голям 

спрямо предходни години (в зависимост от 

реколтата).  

Основен пазар за българския износ е 

Франция – с близо половината от общия 

износ за периода 2012-2015 г. и над три пъти 

ръст спрямо предходните четири години. 

Друга ключова и бързо развиваща се 

дестинация е САЩ. Със значителна разлика 

следва Германия. Макар и при малки 

количества и обороти, забележителен ръст 

отчитат продажбите в Япония, Швейцария и 

Испания. Българската продукция присъства 

и на други далечни пазари като Австралия и 

Канада. Извън посочените в таблицата, в 

отделни години се е осъществявал по-

значим износ и към Унгария, Русия и Китай.  

Като водещ производител и износител, 

лавандуловото масло е една от много 

малкото селскостопански ниши, в които 

България има значително влияние върху 

цените на международните пазари.  
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Роля на подпомагането 

Въпреки наличието на множество пазарни 

фактори за развитието на направлението в 

България, значителна роля за насочването 

на стопаните към отглеждане на лавандула 

имат и механизмите за публична подкрепа. 

Като многогодишна култура и с 

преобладаващи стопанства до 30 ха, за нея 

може да се получи максималния размер 

директно плащане – единно плащане на 

площ, „зелено“ и преразпределително 

плащане – приблизително 44 лв./дка (+4 

лв./дка за млади фермери).  

Засадилите сортове Карлово, Хемус, Дружба 

и Хебър могат да получат 105 лв./дка (до 500 

дка) годишно по мярка 10 „Агроекология и 

климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за дейност 

„Опазване на застрашени от изчезване 

местни сортове“. Тези сортове са 

сравнително по-нископродуктивни, но 

обикновено с по-високо съдържание на 

линалил ацетат в маслото. Въпреки 

дефинирането им като застрашени, 

качеството на тяхното масло ги прави чест 

избор на стопаните при създаване на нови 

насаждения.  

До 101 лв./дка годишно могат да се получат 

за преход към биологично производство (3 

години) и до 79 лв./дка годишно след 

сертифицирането по мярка 11 „Биологично 

земеделие“. Следва обаче да се вземе под 

внимание, че мерки 10 и 11 не могат да се 

комбинират.  

На този етап липсват осезаеми пазарни 

стимули за развитие на биологичното 

производство – поради спецификата на 

преработката и приложенията на маслото, 

повечето клиенти нямат такова изискване, а 

цените на био продукцията са сходни с тези 

на конвенционалната (ETC, 2016).  

Подкрепата по мярка 13 „Плащания за 

райони с природни (планински) или други 

специфични ограничения“ пък е съответно 

25 и 14 лв./дка годишно. Различни 

компенсации (според землището) са 

възможни и, ако стопанството попада в 

екологичната мрежа Натура 2000.  

По този начин, фермер в планински район, 

отглеждащ местен сорт или сертифициращ 

площите си като биологични, може да 

получи плащане от порядъка на 170-180 

лв./дка годишно, което е в състояние още на 

трета-четвърта година да изплати разходите 

по създаване на насаждението, дори без да 

се калкулира пазарния приход от първите 

реколти. В комбинация със сравнително по-

ниските оперативни разходи след втората 

година, наличието на такава подкрепа 

намалява силно риска от инвестицията. 

Това, от своя страна, води до насочване към 

лавандулата на често неподготвени стопани, 

които неглижират добрите практики при 

създаване и поддържане на площите. В 

резултат, от една страна се влошава 

количеството и качеството на получаваното 

масло (респективно пазарните резултати на 

стопанството) и затруднява работата на 

преработвателите, а от друга – повишава 

риска от разпространение на вредители и 

болести.  

Създалата се ситуация с лавандулата 

нагледно демонстрира нуждата от по-

диференциран подход между културите при 

определяне на ставките по различните 

механизми за плащане на единица площ. 

Един такъв подход трябва да стъпи върху 

задълбочен анализ на технологичните 

разходи и възможностите за пазарни 

приходи, така че подкрепата действително 

да има компенсиращ характер, а не да е 

основен мотивиращ фактор за навлизане в 

определена ниша.   

Етерично-маслените и медицинските 

култури са идентифицирани като 

приоритетни при оценката на проекти по 

инвестиционните мерки от ПРСР – 

създаване на нови насаждения и покупка на 

техника (подмярка 4.1); преработка 
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(подмярка 4.2); подкрепа на млади фермери 

и малки стопанства (подмерки 6.1 и 6.3). 

Това благоприятства увеличаването на 

размера на съществуващи стопанства, 

навлизането на нови играчи от други 

сектори и изграждането на собствени 

дестилерии.  

След претегляне на разходите за покупка на 

земя3, тежестта на лавандулата при 

изчисление на стандартния производствен 

обем (СПО) е ниска в сравнение с редица 

култури и животни. Разликата е още по-

значителна при останалите етерично-

маслени култури, без маслодайната роза. 

Това ограничава достъпа на по-малките 

стопанства и наскоро започналите 

земеделие дори до мерките, специално 

насочени към тях. 

Повишаването на конкурентоспособността 

на направлението изисква в бъдещите 

политики за подкрепа акцентът да бъде 

изместен към механизми, насърчаващи 

инвестициите. Добре би било това да стане 

за сметка на такива, разпределящи средства 

на единица площ. За съжаление, 

възможността за подобни промени от 2017 

г. беше изпусната от българската 

администрация. Благоприятните природни 

условия и извоюваните вече позиции на 

външните пазари са предпоставки за 

бъдещо формиране на тематична 

инвестиционна програма за етерично-

маслени и медицински култури в рамките на 

ПРСР.   

Проблеми и 

предизвикателства 

Повечето проблеми и предизвикателства 

пред производството на лавандула в 

България могат да бъдат определени като 

                                                           
3 8000 евро СПО се равняват например на 96 дка лавандула; 34 дка маслодайна роза; 231 дка други 
етерично-маслени и медицински култури; 11 дка костилкови овошки; 16 дка семкови; 17 дка ягоди и 
малини; 24 дка картофи; 17 дка пипер; 138 дка обикновена пшеница; 8 млечни крави.  

„болки на растежа“ за сектора – тясно 

свързани с рязкото повишаване на интереса 

към културата. 

Бързото нарастване на площите с 

лавандула, разширяването на ареала в 

равнинни райони и съпроводеното с това 

концентриране в по-големи парцели 

повишават риска от разпространение на 

вредители и болести по културата. 

Разгръщането на един такъв „френски 

сценарий“ е сред основните рискове пред 

стопаните. Причинители на най-големи 

загуби там – столбурът, щитоносната въшка 

по лавандулата, лавандуловата муха – на 

този етап не се срещат или са изключение 

сред насажденията в България. Столбур в 

страната е разпространен сред доматите и 

тютюна, но според някои изследвания за 

Франция, лавандулата се засяга от 

специфични щамове на бактерията, 

нападащи конкретно тази култура (Fialova et 

al., 2009). Това далеч не застрахова 

българските стопани и имайки предвид 

липсата на препарати срещу Stolbur 

phytoplasma, на преден план излиза 

превенцията – редовно наблюдение на 

насажденията за поява на симптоми и борба 

с преносителя на бактерията (цикадата).  

Позицията на глобален лидер означава и 

силна зависимост между предлагането в 

страната и цената, на която се реализира 

маслото зад граница. Само за три години в 

България се създадоха близо толкова нови 

насаждения, колкото е общият им размер 

във Франция. А интересът към нови 

инвестиции не изглежда да е отминал. 

Ръстът в площите и производството 

неминуемо ще доведе до натиск върху 

цените, особено когато младите 

насаждения навлязат в пълна 

продуктивност. Макар лавандуловото масло 

да се употребява в множество направления, 
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в част, от които, алтернативи да липсват, 

пазарът едва ли е в състояние да отговори на 

подобна рязка промяна в баланса. 

Сигналите в тази посока се появиха още през 

тазгодишната кампания.  

От друга страна, предвид трайния характер 

на културата и високия дял на 

първоначалните разходи, стопаните също не 

са особено гъвкави към спад в цените. 

Ценовият риск е значително по-висок за 

тези, навлезли в бизнеса по време на по-

високите разходи за създаване на 

насажденията. Техните очаквания за много 

по-добра доходност могат и да се разминат 

с реалностите на пазара. Тепърва 

насочващите се към тази ниша пък следва да 

бъдат по-консервативни и внимателни при 

изграждането на стопанствата си и 

залагането на бъдещи приходи. Едно 

евентуално намаление в цените от своя 

страна пък би разширило потреблението на 

маслото в нови ниши. 

Динамиката на пазара повдига и още един 

въпрос – за липсата на диференциация при 

изкупните цени според качеството на 

маслото. Това мотивира фермерите да се 

концентрират върху количеството 

произведено масло за сметка на състава му 

и да неглижират подбора на сортове. В 

същото време съществуват значителни 

разлики между маслата от отделните 

стопанства, в зависимост от 

местоположението им и използваните 

сортове. Заявките от преработватели и 

търговци са, че с течение на времето тази 

пазарна ситуация ще наложи индивидуален 

подход при определяне на изкупната цена. 

Бумът в създаването на нови насаждения 

през 2014 и 2015 г. доведе до недостиг на 

посадъчен материал и рязкото му 

поскъпване – от 8-10 ст. в началото на 

десетилетието до 25-30 ст./бр. през 

последните две години (при нужни около 

2000-2200 резника на декар). Високият 

интерес е съпроводен с появата на пазара на 

разсад с неясен произход и качество. 

Нерядко в този период се стига и до кражби 

на резници. При тези условия, рискът новото 

насаждение да е с разнороден сортов състав 

е голям. Това поставя под въпрос 

устойчивостта на стопанството изобщо – 

туфи с различен размер, с различен период 

на цъфтеж, с различен състав на маслото 

водят до трудности и загуби при 

прибирането и преработката на цвета. 

Веднъж създадено по подобен начин, 

единственият път за корекция на 

насаждението е неговото изкореняване. В 

този смисъл, силно препоръчително е 

закупуването на посадъчен материал да 

става от сертифицирани разсадници.  

Разрастването на ареала на лавандулата в 

България и нуждата от качествен посадъчен 

материал са свързани с още едно 

предизвикателство. Научноизследовател-

ската дейност изостава значително спрямо 

развитието на производството. Вече над три 

десетилетия са изминали от селектирането 

на най-разпространените български сортове 

и най-активния период в изследователската 

дейност в тази посока. Междувременно, те 

не са съхранени в оригиналния си генотип, 

дори в сертифицираните разсадници и с 

годините качествата им се изменят. В 

допълнение, сортовете са разработени в 

условията на планински и полупланински 

райони с по-бедни почви, каквито са били 

преобладаващи за културата по това време. 

Разпространението на лавандулата в 

равнинни и по-плодородни райони изисква 

селектиране на нови сортове, адаптирани 

към тези условия. Френският опит подсказва 

и необходимостта да се работи по 

създаването на сортове с по-голяма 

устойчивост към вредители и болести, като 

част от превантивните дейности срещу 

разпространението им. Обстойните 

изследвания за техните специфики започват 

едва през последните две десетилетия – 

значително след налагането на настоящите 

сортове за България. Инвестициите в нови 



 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛАВАНДУЛА В БЪЛГАРИЯ 

 

 

14 

сортове имат и чисто пазарна мотивация – 

все по-разнообразното приложение на 

лавандулата означава и търсене на 

различни по състав масла. Селектиране в 

тази насока е предпоставка за по-висока 

добавена стойност и конкурентоспособност. 

Водещата позиция на България в глобален 

план върви ръка за ръка с развитието на 

научноизследователската дейност и, ако 

производителите желаят да я запазят, 

следва да поемат инициативата в тази 

насока. Навлизането на стопани от други 

сектори и преработватели, представители 

на мултинационални компании, е 

предпоставка за генерирането на нужните 

капитал и know-how.  

Във фокуса на производителите на 

лавандулово масло попадат и все по-

строгите регулации и изисквания на 

потребителите за безопасност, устойчиво 

производство, информираност, етикетиране 

и т.н. От 2013 г. маслата от естествен 

произход вече попадат в обхвата на 

регламента REACH, относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването 

на химикали. Производителите и 

вносителите от 1 до 100 т. лавандулово 

масло средногодишно могат да се 

възползват от преходен период за 

регистрация4 по REACH до 31 май 2018 г. За 

по-големи количества преходният период 

не важи, а по-малките са освободени от 

регистрация. Внедряването на 

разработените нови технологии при 

преработката на етерично-маслените 

култури също често преминава през 

промяна в описанието на съответните 

процеси в правната рамка на европейско 

ниво.  

Макар лавандулата почти изцяло да 

подлежи на механизирани обработки и 

необходимата техника да не е особено 

скъпа, проблемът с недостига на работна 

                                                           
4 Повече информация за изискванията, процедурите и таксите за регистрация по REACH могат да се 
получат от Националното информационно бюро по химикали и от Пътната карта за регистрациите. 

ръка в селското стопанство се усеща и при 

тази култура. Разходът за труд е сред най-

сериозните пера при създаването на 

насажденията. Ръчното засаждане е 

предпочитано, поради по-голямата си 

прецизност и по-добри резултати. В 

допълнение, през първата година, когато 

растенията все още нямат развити туфи, са 

необходими чести обработки против 

плевели, които вътре в редовете могат да се 

извършат единствено на ръка. 

Регламентирането на трудовите отношения 

със сезонните работници продължава да е 

сериозен проблем. Въведените еднодневни 

договори го решават едва частично, но в 

същото време приложението им е 

съпроводено с редица практически 

затруднения и представлява сериозна 

административна тежест за стопаните. 

В същото време бурното развитие изисква 

повече добре подготвени за културата 

специалисти – агрономи, специалисти по 

растителна защита и селекция, технолози 

при производството на маслото и др., чиито 

недостиг ще се усеща все по-силно в 

бъдеще. 

Разпространението на лавандулата води и 

до проблеми с техническата подготовка на 

стопаните, навлизащи в бизнеса. Допускат 

се грешки при подбора на терен и сортове, 

както и при създаване на насажденията. 

Много производители избързват с косенето 

на цвета, което се отразява негативно на 

добивите и качеството на маслото. Често 

стопани, които не продават веднага след 

изваряване, съхраняват маслото при 

неподходящи условия и в неподходящи 

съдове, увреждайки качеството му и 

възможностите за реализация. 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=242
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=694
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SWOT анализ               

 

Въпреки че слабите страни на лавандулата в 

икономическия анализ изглеждат привидно 

малко, предизвикателствата пред сектора 

имат потенциала да се превърнат във 

фундаментални проблеми, ако останат 

подценени.  

За разлика от много култури, лавандулата 

може да е подходяща, както за големи и 

средни, така и за малки стопанства. Въпреки 

това, ако трябва да очертаем нашето 

виждане за оптимален бизнес модел, той би 

имал следните характеристики: 

- Поне 10 ха лавандулови насаждения; 

- Максимална механизация на стопанството; 

- Собствено производство на масло; 

- Диверсифициране с други съвместими 

етерично-маслени култури и изваряване на 

суровина от по-дребни производители за  

 

 

 

по-ефективно използване капацитета на 

дестилерията; 

- Продажби на масло директно зад граница 

и създаване на трайни взаимоотношения с 

чужди контрагенти; 

- Развитие на съпътстващи дейности с висока 

добавена стойност. 

Разнообразното приложение на 

лавандулата има пазарен потенциал, който 

в България е почти неразвит. Интересна 

ниша, която може да придаде значителна 

добавена стойност, особена за малки 

стопанства, е използването на насажденията 

за туризъм, атракция, ароматерапия и други 

рекреационни дейности. Страната е 

популярна лятна дестинация, а голяма част 

от стопанствата са в близост до София, 

Пловдив или Черноморието. Периодът, 

когато лавандуловите туфи са разцъфнали, е 

приблизително месец, но с използването на 

различни сортове, той може да се удължи.  

СИЛНИ СТРАНИ: 

 Разнообразно приложение; 

 Световен лидер; 

 Лесно и евтино транспортиране 

на маслото; 

 Подходяща за 

слабопродуктивни райони; 

 Не изисква напояване. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ: 

 Механизация на 
производството; 

 Диверсифициране на културите; 

 Приоритетен сектор; 

 Допълнителна преработка на 
маслото; 

 Алтернативни дейности. 
 

СЛАБИ СТРАНИ: 

 Силно зависима от 
метеорологичните условия; 

 Остаряла сортова структура; 
 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: 

 Разпространение на вредители и 

болести; 

 Спад в цените; 

 Нови сортове и технологии; 

 Премиране на качеството; 

 Техническа подготовка на 

стопаните. 
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Бележки  

При изготвянето на настоящия материал е 

използвана информация от световно 

признати източници и официални 

институции в България, както и такава от 

срещи с производители от Добричка, 

Пловдивска, Шуменска област. Въпреки 

това, текстът не следва да се разглежда като 

препоръка за използване на определени 

технологии и сортове.  

Обръщаме внимание, че не съществува 

идеална стратегия, гарантираща високи 

добиви и норма на печалба. Оптималният 

избор варира според конкретните почвено-

климатични условия и икономически 

характеристики на стопанството. 

Анализирайки сектора, трябва да се имат 

предвид резервите към достоверността на 

данните за добивите, производството и 

цените в България, използвани в текста. 
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За „ИНТЕЛИАГРО“ 
 

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

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

Нашата мисия е да подпомагаме развитието на устойчиво и конкурентоспособно селско 

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

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

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

равни начала с европейските им колеги. 

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

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

идеи, информация или чрез дарение. 

 

За контакти: 

Стилиян Гребеничарски,  

Анализатор 

Т: +359 889 716 090 

@: stiliyan@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 

 

Николай Вълканов,  

Управител 

Т: +359 899 911 597 

@: nikolay@inteliagro.bg 

W: www.inteliagro.bg 
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