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Забележка: Материалът включва оперативни данни, които нямат статистически характер, а 

служат само като ориентир за текущото състояние на пазара, в т. ч.: оперативна 

информация относно проведените основни селскостопански мероприятия по данни от 

областните дирекции „Земеделие” и текуща информация относно товарите с основни 

зърнени и маслодайни култури, преминали границите на страната чрез основните 

пристанища.   
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1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 23.06.2016 г. 

1.1 Жътва на есенници 

Жътва на есенници към 23.06.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

  
  

23.06.2016 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

% 
реколтирани 

площи 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

пшеница 11 284 357 124 064 1% 55 250 445 7,8% 192,8% 294,1% 34,4% 34,4% 

ечемик 1 628 010 664 654 41% 299 064 450 -5,1% 51,5% 65,2% 9,0% 9,0% 

масл. 
рапица 

1 686 208 108 841 6% 23 128 212 4,7% 4,4% 5,3% 0,5% 
0,5% 

ръж  68 888 * * * * 31,3% - - - 

тритикале 139 881 3 470 2% 790 228 21,9% - - - 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
Забележка: Площи за реколтиране = Засети площи – Пропаднали площи 
* Няма данни 

 

По оперативни данни, към 23.06.2016 г. жътвата на есенници продължава с бързи 

темпове. До момента са прибрани 55,3 хил. тона пшеница, 299 хил. тона ечемик, 23 хил. 

тона маслодайна рапица и 790 тона тритикале. В сравнение със същия период на 2015 г., 

продукцията от пшеница е около 4 пъти повече, а тази от ечемик и маслодайна рапица, 

съответно с 65,2% и 5,3%. На този етап при пшеницата, ечемика и маслодайната рапица се 

отчита по-висок среден добив спрямо предходната година.  

Продукция от основни есенни култури към 23.06.2016 г., сравнено със същия 

период на 2015 г. 
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1.2  Реколта от пролетници 

По оперативни данни, към 23.06.2016 г. са реколтирани 14,8 хил. тона картофи, 3,4 

хил. тона домати, 1,2 хил. тона дини и 47 тона пипер. Продукцията от пипер е с близо 93% 

под нивото, отчетено към същия период на предходната година, докато тази от картофи и 

домати надхвърля над 2 пъти производството отпреди една година. Към момента 

продукцията от дини е значително по-висока - около 8 пъти повече, сравнено със същия 

период на 2015 г. 

При картофите и доматите се наблюдава повишение на средния добив спрямо реколта 

`2015, съответно с 27,7% и 19,7%. При пипера на този етап се отчита по-нисък среден 

добив – със  около 72%. 

Реколта от пролетници към 23.06.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

  

23.06.2016 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

картофи 107 622 13 960 14 758 1 057 8,2% 105,0% 161,7% 27,7% 

домати 43 744 1 554 3 422 2 202 40,3% 78,2% 113,2% 19,7% 

пипер 38 001 90 47 522 12,0% -73,0% -92,5% -72,1% 

дини 28 022 580 1 223 2 109 0,6% 262,5% 699,3% 121,3% 

пъпеши * * * * - - - - 

фасул 33 475 20 1 50 - - - - 

градински грах 21 878 1 440 296 206 53,0% -16,0% -51,8% -42,5% 

леща * * * * - - - - 

соя * * * * - - - - 

ориз * * * * - - - - 

овес 104 686 300 83 277 - - - - 

сорго * * * * - - - - 
шарен 
слънчоглед 

* * * * - - - - 

царевица 
силажна 

161 525 50 100 2 000 0,01% -96,4% -95,4% 29,6% 

пролетен 
ечемик 

29 959 1 100 562 511 -60,4% -8,3% 100,7% 119,3% 

фуражен грах 104 259 3 164 11 024 3 484 32,4% -40,5% 106,9% 247,7% 

захарно цвекло * * * * - - - - 

памук * * * * - - - - 

лен 900 325 11 34 - - - - 

тютюн ориент. 49 072 1 700 27 16 -18,6% 2328,6% 237,5% -86,7% 

тютюн Бърлей * * * * - - - - 
тютюн 
Вирджиния 

* * * * - - - - 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
* Няма данни 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 23.06.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

По оперативни данни, към 23.06.2016 г. е събрана продукция от череши в размер на 

22 941 тона, от маслодайна роза – 12 338 тона, от ягоди – 5 865 тона, от кайсии – 2 999 

тона, от вишни – 669 тона, от лавандула – 178 тона, от малини – 160 тона, от праскови – 20 

тона, от ябълки – 9 тона и от сливи – 5 тона.  

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 23.06.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

23.06.2016 Изменение на годишна база, % 

Плододаващи 
площи (дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Плододаващи 
площи (дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

череши 77 876 54 042 22 941 425 2,6% 11,8% -8,6% -18,3% 

вишни 13 433 2 625 669 255 4,4% -9,7% -9,1% 0,8% 

кайсии 27 759 4 817 2 999 623 6,8% 86,7% 153,9% 36,0% 

ябълки 46 860 161 9 57 - - - - 

праскови 40 658 20 20 975 - - - - 

сливи 59 245 8 5 600 - - - - 

ягоди 10 180 8 485 5 865 691 -3,1% 5,1% 4,0% -1,1% 

малини 17 301 785 160 204 19,6% 11,8% 24,0% 10,9% 

маслодайна 
роза 

32 867 32 404 12 338 381 -0,4% -1,0% 44,8% 46,5% 

лавандула 49 528 967 178 184 -1,0% 217,0% 30,9% -58,7% 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
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Спрямо същия период на 2015 г. се отчита увеличение на производството при 

ягодите, малините, лавандулата и маслодайната роза с между 4% и 45%, а при кайсиите и 

по-значително – с над 2 пъти. 

По-високи средни добиви спрямо предходната година, с между 0,8% и 46,5%, се 

наблюдават при вишните, малините, кайсиите и маслодайната роза. При ягодите и черешите 

се отчитат по-ниски средни добиви, съответно с 1,1% и 18,3%. 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 23.06.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

 

 

2 Външна търговия с основни земеделски култури  

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица (пазарна 

година, стартираща през м. юли) 

По оперативни данни, през периода 01.07.2015 г. – 26.06.2016 г. през Пристанище 

Варна1 са изнесени общо 1 702 хил. тона пшеница, което е с 34,8% повече спрямо същия 

                                           
1
 През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и 

царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица.  
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период на предходната маркетингова година. Същевременно, експортът на ечемик и рапица 

през порта намалява, съответно с около 17% и 42% на годишна база. През последната 

седмица не са преминавали товари с трите култури през пристанището.    

  

Износ на пшеница, ечемик и рапица от „Пристанище Варна“ ЕАД, тона 

Продукти  01.07.2014 – 26.06.2015 01.07.2015 – 26.06.2016 Изменение  

пшеница 1 262 156 1 702 005 34,8% 

ечемик 182 882 152 589 -16,6% 

рапица 157 515 91 679 -41,8% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

От началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ 

ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 9,3 хил. тона пшеница и 3,2 хил. 

тона ечемик, а експорт на рапица не е реализиран.   

 

Основни зърнени и маслодайни култури - царевица и слънчоглед (пазарна година, 

стартираща през м. септември)  

Общо за периода 01.09.2015 г. – 26.06.2016 г., износът на царевица през 

Пристанище Варна изостава с 46,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 40,1%, като 

през последната седмица на пристанището не са преминавали товари с двете култури.  

   Износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище Варна“ ЕАД, тона 

Продукти  01.09.2014 – 26.06.2015 01.09.2015 – 26.06.2016 Изменение  

царевица 1 087 692 581 339 -46,6% 

слънчоглед 203 271 121 727 -40,1% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

През „Пристанище Бургас“ ЕАД засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед. 

Информацията за общия износ на основните зърнени и маслодайни култури по данни 

на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 25/2016, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за търговията през април 2016 г. 

Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 

01.07.2015 г. до 26.06.2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни 

терминали във Варна и Бургас.  
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2.2 Плодове и зеленчуци 

Актуализация на информацията за внос и износ на плодове и зеленчуци,  

публикувана в Бюлетин № 25/2016, ще бъде направена към средата на м. юли 2016 г., след 

публикуване на данните от Националния статистически институт. 

 

3 Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 22.06.2016 г. се отчита слабо седмично понижение на средните изкупни цени на 

слънчоглед, хлебна пшеница и царевица, в рамките на 0,4% - 1,4%, докато цената на 

фуражната пшеница се задържа на нивото от предходната седмица.  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 22.06.2016 г., 

сравнено с предходната седмица и със същия период на 2015 г., лв./тон без ДДС 

  24.06.2015 15.06.2016 22.06.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 312 278 276 -11,5 -0,7 

Фуражна пшеница 269 260 260 -3,3 0,0 

Ечемик 255 243 246 -3,5 1,2 

Царевица 277 287 283 2,2 -1,4 

Слънчоглед 705 684 681 -3,4 -0,4 

Рапица 625 * 675 8,0 - 

Източник: данни на САПИ ЕООД (средноседмични цени), обработени от МЗХ 
* Няма данни 

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

22.06.2016 г. 
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Регистрираните средни изкупни цени на ечемик и рапица са от новата реколта ‘2016. 

В сравнение с предходната седмица ечемикът поскъпва с 1,2%, докато на годишна база се 

отчита поевтиняване с 3,5%. Изкупната цена на рапицата е с 8% по-висока спрямо същия 

период на предходната година.  

Изкупните цени на пшеницата и слънчогледа се движат под нивата отпреди една 

година, като намалението е с между 3,3% и 11,5%, най-чувствително при хлебната 

пшеница. Същевременно при царевицата се наблюдава незначително поскъпване – с 2,2%. 

3.2 Плодове и зеленчуци 

Към 24.06.2016 г. средните цени на едро на череши, ябълки (внос), домати 

(оранжерийни и внос) и картофи (българско производство и внос) са от 0,8% (при 

черешите) до 23,5% (при вносните картофи) под нивата от предходната седмица.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 24.06.2016 г., сравнено с 

предходната седмица и със същия период на 2015 г., лв./кг 

  26.06.2015 17.06.2016 24.06.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи (внос) *  0,85 0,65 - -23,5 

картофи  *  0,73 0,63 - -13,7 

домати (оранжерийни) 1,33 1,65 1,28 -3,8 -22,4 

домати (внос) 0,86 1,27 1,16 34,9 -8,7 

пипер (зелен) *   * *  - - 

дини *   * *  - - 

пъпеши                          *  *                           * - - 

череши 1,42 2,54 2,52 77,5 -0,8 

ябълки (внос) 1,40 1,30 1,25 -10,7 -3,8 

праскови * * * - - 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде * * * - - 

 Източник: данни на ДКСБТ, обработени от МЗХ 
 * Няма данни 

Спрямо същия период на 2015 г., средните цени на вносни домати и череши се 

повишават, съответно с 34,9% и 77,5%, Същевременно, при оранжерийните домати и 

вносните ябълки се наблюдава понижение на цените, съответно с 3,8% и 10,7% на годишна 

база.     
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 Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 24.06.2016 г. 
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4 Приложение – справки за ход на жътвата на основни зърнени и маслодайни 

култури, реколта от пролетници и реколта от трайни насаждения и етерично-

маслени култури по области 

 
Справка за хода на жътвата 
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Реколта от пролетници 
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Реколта от трайни насаждения 
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