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България е трета в света по разнообразие на билкови култури – по нашите ширини се срещат над

4100 растения (от които близо 700 лечебни).

270 вида билки са суровина за фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранително-

вкусовата промишленост. Над 100 000 кг изсушени (или замразени) билки се събират годишно

от около за бизнес цели в страната.

От някои от тях 20 вида растения имаме добри запаси в дивата природа: липа, шипка, коприва,

глог, трънка, бъзак, хвойна, глухарче, лайка, къпина, черна боровинка и др.

Други се култивират успешно на големи площи: кориандър, лавандула, маслодайна роза,

маточина, мента, лайка, дилянка, бял трън, резене и др. Те представляват основното количество

събирани, преработвани и изнасяни билки.
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Едногодишни Многогодишни

• Анасон
• Резене
• Кориандър
• Кимион 
• Чубрица
• Валериана (двугодишна)
• Босилек
• Бял трън (силибум)
• Лайка
• Майорана
• Татул
• Черна мерудия

• Маслодайна роза
• Лавандула
• Мента
• Блатно кокиче
• Блян
• Риган
• Ехинацея
• Жълт Блян
• Зим – зелен
• Хизоп
• Левзея

• Маточина
• Мащерка
• Медицинска ружа
• Монарда
• Пелин
• Пиретрум
• Розмарин
• Салвия
• Чувен
• Шипка



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Маслодайна роза – площи (ха) по области за 2018 г. 
Производството е концентрирано в областите Стара
Загора (50%), Пловдив (36%) и Пазарджик (7%).

За 2018 г. най-голям е ръстът на площите в обл.
Пазарджик (17%), следван от обл. Стара Загора (7%).

В обл. Пловдив се отчита понижение на площите с 2%.
Наблюдават се интерес за разширение на
производството в области като Видин, Бургас, Хасково,
дори Добрич и Варна.

Нараства средният размер на стопанствата – от 3,5 на
3,8 ха през 2018 г. спрямо 2017 г.
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Площите с маслодайна роза нарстват значително
основно движени от високата цена на розовото масло.

Трудности произтичат от острата необходимост от
сезонни работници (по време, което съвпада с брането
на черешите), технологичното време за преработка на
суровината и спадът в цената на крайния продукт.

Около 16% от площите през 2018 г. се отглеждат по
биологичен път.

Маслодайна роза 
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Бързото нарастване на производството, при
относително непроменено търсене е основната
причина за спад на ценатана суровината след
2016 г.

Очаква се изкупна цена на цвета да продължава
да бъде под натиск (2,5 лв./кг. за 2018 г.) заради
натрупаните количества и големият дял нови
площи, които ще влязат в плододаване.

Потърпевши са основно по-малки производители,
без договори за изкупуване с дестилериите.

Източник: ИнтелиАгро

Маслодайна роза 
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Според експертна оценка, от общото количество произведено розово масло в България, само
0.1% остава в страната, а останалата част се изнася.

Традиционните купувачи включват водещи европейски компании от Германия, Швейцария и
Франция.

Търсенето на крайни розови продукти от България е най-силно в Германия, Сърбия,
Великобритания, Гърция и Испания.

Износът за Русия представлява 3,5% от изнесената стойност. Ароматът на розовото масло е
много ценен от потребителите в Далечния изток и арабските страни, други дългогодишни
купувачи на продукта.

Интересът към българското розово масло в САЩ и Австралия нараства, превръщайки ги в най-
новите обещаващи експортни дестинации.
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Площите с лавандула в страната са концентрирани
основно в областите Добрич (39%), Стара Загора (17%)
и Шумен (10%).
Над 40% от насажденията към 2019 г. са на възраст до
две години и от настоящата същата година влизат в
пълно цветодаване.
Това се отнася за 65% от площите в обл. Добрич и 48%
от площите в обл. Шумен.
Повишава се средният размер на стопанствата, които
отглеждат лавандула (на 6,2 дка за 2018 г., спрямо 5,9
дка през 2017 г.).
Приблизително 20% от производството е биологично.

Лавандула – площи (ха) по области за 2018 г. 
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Бързите темпове на нарастване на насажденията се
дължат, както на нарастващото търсене, така и на
неблагоприятните климатични условия през последните
две години, които доведоха до по-ниски от очакваните
добиви.

Това довежда до съществено повишение на изкупните
цени на маслото, което е основният стимул за
повишение на площите.

Забелязва се тенденция производители от Южна
България да се ориентират към предлагане на разсад,
насочен основно към нарастващите нужди от
посадъчен материал в североизточната част от страната.

Лавандула 
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Наблюдава се тенденция все повече производители да
търсят възможности за директен износ, което носи
съществени рискове, поради непознаване на пазарите и
техните специфики.

Повишаването на площите, съпътствано с все по-често
смесване на сортове в новосъздадени насаждения, не
създава предпоставки за повишаване на печалбите, а за
понижаване на добивите.

При редица производители нарастването на
стопанствата, в съчетание с непознаване на
технологията на производство, води до неоптимални
резултати.

Средногодишни  изкупни цени на лавандула 
(зелена маса) за периода 2011 – 2018 г. 

Източник: НСИ
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До скоро водещ производител в света на
лавандулово масло бе Франция.

След 2006 г., основно поради проблеми с вредители
и болести, страната отстъпва лидерската си позиция
на България.

Част от инвестициите в бранша са чуждестранни
(основно Франция и САЩ)

Лавандула 
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Въпреки традициите на България във фармацевтичната и
козметичната промишленост, вътрешното потребление е
символично, почти цялото произведено количество се
изнася.

Лавандула 
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Лавандулата намира широко приложение в
козметичната, парфюмерийната,
фармацефтичната индустрии, при производството
на перилни и почистващи препарати и др.

В преработен или суров вид се потребява при
производството на безалкохолни напитки и
храни.

Популярна е в атракционни стопанства,
туристически услуги и др.

Засилването на предпочитанията на
потребителите към продукти от естествен
произход също е предпоставка за ръст на пазара.

Лавандула 
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Източник: Интелиагро

Площите с културата се увеличават пет пъти за
периода 2016-2018 г.

До 2015 г. е почти неразпространена в обл. Добрич,
която към момента е лидер в производството.

Със забележителни темпове нараства
производството и в областите Стара Загора, Ямбол,
Сливен и Шумен.

Традиционно по-големи площи с маточина има в
областите Пловдив и Разград.

МАТОЧИНА
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Източник: Интелиагро

Свръхпроизводството довежда до срив в цената и блокира пазара.

По експертни данни, произведеното количество масло през 2017 г.
е било над три пъти по-голямо от средното за периода 2009-2015 г.,
което значително надхвърля възможностите за реализация на
продукта.

Единствените, които не са загубили от културата са
производителите с дългосрочни договори за изкупуване.

Разочарованието от финансовите резултати води до намаляване на
площите с маточина съответно с 31% в обл. Добрич, 23% в обл.
Пловдив и 19% в обл. Шумен.

МАТОЧИНА



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Източник: Интелиагро

През 2018 г. лайка (немска и римска) се отглежда на
близо 1400 ха от 143 производителя в страната.

Площите с лайка са нарастнали близо пет пъти за
периода 2015-2018 г., като в по-голям мащаб културата
се отглежда в областите Бургас, Добрич, Враца, Шумен
и Варна, наред с традиционните области Пловдив (18%)
и Стара Загора (10%).

Голямо количество херба се изнася за Западна Европа.

Българското масло от немска лайка се цени на
международните пазари, но търсенето му намалява и
поради ориентиране на ароматерапията към
алтернативна употреба на масло от вратига.

ЛАЙКА



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Източник: Интелиагро

Нарастването на площите с лайка е продиктувано от
дефицита на международните пазари, заради проблемни
реколти в някои основни производители – Египет, Италия
и Англия.

Въпреки очакваните ценови колебания, според експерти
отглеждането на лайка има потенциал да задържи нивата
си в България.

По-едромащабно и ефективно производство изисква
усвояване на добри производствени практики.

ЛАЙКА
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Източник: Интелиагро

Бял риган отглеждат 40 производители на обща площ от 57 ха
в цялата страна. Традиционно културата се отглежда в
Старозагорско и Кърджалийско, но ролята на последния
регион постепенно запада през последните години.

От 2016 г. Добричка област заема първо място по отглеждани
площи. През 2018 г. производителите от Старозагорско и
Благоевградско удвояват обработваемите площи с риган.

Белият риган в България се отглежда най-вече за подправка.
Произвеждат се сравнително малки количества масло, което
е нишов продукт.

БЯЛ РИГАН
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Източник: Интелиагро

Мащерка се отглежда на 12 ха от общо 11 стопани в
страната.

Производството се възстановява от 2017 г. насам след
като претърпява над 50% спад от 2009 г. дотогава.

Култивирането на мащерка е съсредоточено в
Югоизточна България, Добричко и Русенско.

Мащерката се използва основно за подправка. За масло
се преработват малки количества по поръчка. България
не е в конкурентна позиция спрямо основни
странипроизводители като Испания, Тунис, Мароко.

МАЩЕРКА



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Източник: Интелиагро

От широко разпространена култура в страната кориандърът все повече губи значение за производителите.
Площите продължават резкия си спад и достигат 10 800 ха през 2018 г. Всички основни производствени райони в
страната са свидетели на свиване на площите поне два пъти. Единствената област, която е увеличила значително
производството си спрямо предходната година е Видин. Кориандърът се отглеждаше на 100% за подправка и се
изнасяше за Азия.

КОРИАНДЪР
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Източник: Интелиагро

През 2017 г. за първи път от десетилетия у нас е направен индустриален
опит за добиване на масло от кориандър една от дестилериите по
договор за изкупуване на продукцията с производител от обл. Пловдив.
Програмата продължава и 2018 г. като нуждите на компанията са за над 1
тон годишно. Предишни опити за производство на масло са показвали
незадоволителни резултати, по данни от бизнеса. Основният проблем с
преработката на кориандър до момента е липсата на сортово качество.
Българските сортове практически са изчезнали и насажденията се водят
местна популация.
През първото тримесечие на 2019 г. цената на семената от кориандър в
лв/кг е повече от два пъти по-висока, в сравнение със същия период 2018
г. Площите в Русия и Украйна също силно намаляват, което в съчетание с
понижените световни запаси доведе до поскъпване на маслото от
кориандър на световните пазари.

Цена на семена от кориандър в лв/кг 
за периода 2011 – 2019 г.

КОРИАНДЪР
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Източник: Интелиагро

Площите с резене намаляват за първи път от години насам и достигат 4547 ха през 2018 г. В България се отглежда
многогодишно, горчиво резене, което се продава за семе. Близо една трета от площите се отглеждат по
биологичен начин. Масло от горчиво резене не се произвежда вече в страната.

Две компании се интересуват основно от масло от сладко, едногодишно резене. Нуждите и на двете компании се
задоволяват с внос от Турция.

РЕЗЕНЕ
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Източник: Интелиагро

Основната пречка пред отглеждането на сладко резене за нуждите на преработвателите
и търговците е липсата на сертифицирани семена (българския сорт Шумен дава отлични
резултати, но за съжаление посадъчен материал липсва в страната), както и
трудоемкостта на обработките.

Маслото от резене се търгува на цена около USD 45/кг. през 2018 г., докато био маслото
държи двойна цена.

У нас средната цена на кг. резене през 2018 г. е 3,11 лв./кг, а през първото тримесечие на
2019 г. – 3,27 лв./кг.

РЕЗЕНЕ
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Източник: Интелиагро

Площите със салвия бързо нарастват през последните
две години като достигат 250 ха през 2018 г.

Основен производствен район е област Добрич - 38% от
площите, следвана от Русе с 18%, Стара Загора и Плевен
с по около 11%.

Бизнесът споделя нуждите си от масло от салвия
скларея, но производство практически липсва през
последните години.

Цената на маслото от Salvia officinalis с произход
Албания е около USD 60/кг.

САЛВИЯ
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Източник: Интелиагро

След като почти изчезва от българските полета през
2012 г., хизопът постепенно възстановява площите си,
като понастоящем достига 30 ха на територията на общо
девет стопанства.

Културата се отглежда основно в обл. Добрич, където са
съсредоточени 72% от площите. Хизопът се отглежда
основно за суровина, но също и за етерично масло.
Отглеждането и прибирането му почти не се различава
от производството на лавандула. Намира широко
приложение в леката промишленост, но търгуваните
обеми са в десетки пъти по-малки, в сравнение с
лавандулата.

ХИЗОП



SB 541 Promoting tea as the engine of growth
for the Black Sea Basin Area - TeaWay

Източник: ИнтелиАгро

През последните години интересът към отглеждането на
етерично-маслени култури нараства. Увеличават се площите
с бял равнец, жълт кантарион и др. За съжаление детайлни
данни по култури липсват. България е традиционен
производител на масло от бял равнец, което намира добро
приложение в ароматерапията. Това масло обаче е
сравнително нишов продукт с малка по обем международна
търговия.

По данни на ИнтелиАгро, площите с бял равнец са нараснали
особено много, което води до понижаване изкупната цена.

ДРУГИ МНОГОГОДИШНИ
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Източник: ИнтелиАгро

Наред с традиционните култури, на все поголеми площи
се отглеждат и нови за страната ни медицински и
ароматни растения като хелихризум (бесмъртниче).

Известната още като жълт смил култура се намира в
диворастящо състояние в България, но маслото, което се
котира на международните пазари е най-вече от френски
сортове.

Според експерти, растящото производство на масло от
тази култура със съмнително качество е на път да донесе
нови разочарования на производителите у нас.
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Заключение
България затвърждава позицията си на основен производител на лавандулово, розово и други
етерични масла в света, но бъдещето пред сектора се свързва с редица предизвикателства.
Останалите масла, произвеждани на по-големи площи у нас – маточина, лайка, бял равнец, хелихризум
нямат този потенциал на пазара, който да посрещне бързо увеличаващото се предлагане у нас.
При част от тях липсва и необходимото качество, което се търси от клиентите.
Според експерти производителите следва да се концентрират върху технологията на отглеждане и
преработка, качеството на произвежданите масла и дълготрайните отношения с преработватели и
търговци, вместо да увеличават площите и да търсят нови култури. Дестилационните мощности в
страната като цяло са достатъчни, за да посрещнат нарасналото производство на етерично-маслени
култури, но не могат да гарантират преработката на цялата суровина при екстремни условия (скъсяване
жътвената кампания).
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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