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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 
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1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 21.07.2016 г. 

1.1 Жътва на есенници 

Жътва на есенници към 21.07.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

  
  

21.07.2016 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 11 275 541 10 140 667 90% 4 878 476 481 7,6% 14,1% 22,3% 7,1%  

ечемик 1 623 735 1 605 163 99% 712 830 444 -5,5% -5,1% 1,8% 7,2%  

масл. 
рапица 

1 683 882 1 601 358 95% 474 734 296 5,3% 2,9% 19,7% 16,1% 
 

ръж  68 888 13 166 19% 2 490 189 28,9% -9,1% -14,0% -5,5% 

тритикале 140 031 86 197 62% 30 417 353 21,7% 16,9% 21,1% 3,5% 

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

 

По оперативни данни, към 21.07.2016 г. са добити 4 878,4 хил. тона пшеница, 712,8 

хил. тона ечемик и 474,7 хил. тона маслодайна рапица. Продукцията от пшеница е с над 

22% повече спрямо отчетената по същото време на 2015 г., което се дължи основно на по-

бързия темп на прибиране (90% реколтирани площи, при 85% година по-рано) и в по-малка 

степен на нарастване на средния добив (с около 7%). При ечемика и маслодайната рапица 

увеличението на производството на годишна база е съответно със 7% и 16%, като е 

свързано изцяло с повишение на средния добив.  

 

Продукция от основни есенни култури към 21.07.2016 г., сравнено със същия 

период на 2015 г. 
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1.2  Реколта от пролетници 

По оперативни данни, към 21.07.2016 г. са прибрани около 29 хил. тона картофи, 10 

хил. тона домати, 1 000 тона пипер, 14,2 хил. тона дини и 2,8 хил. тона пъпеши. В 

сравнение със същия период на 2015 г., продукцията от картофи нараства с над 38%, а тази 

от домати с около 21%. Същевременно, производството на пипер е със 74% под нивото 

отпреди една година, а това на дини и пъпеши, съответно с 13,6% и 20%.  

За момента при доматите и дините се отчита чувствително по-висок среден добив 

спрямо реколта `2015 (съответно с 85% и 27%), а при пипера - с около 5% по-нисък. 

Реколта от пролетници към 21.07.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

  

21.07.2016 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 118 792 23 545 28 977 1 231 17,8% 31,4% 38,3% 5,3% 

домати 43 969 5 532 10 408 1 881 13,0% -34,4% 21,1% 84,6% 

пипер 38 430 1 109 1 000 902 -6,5% -72,7% -74,0% -4,6% 

дини 30 449 5 675 14 207 2 504 6,6% -31,9% -13,6% 26,8% 

пъпеши 13 413 3 267 2 816 862 -32,7% -27,0% -20,0% 9,5% 

фасул 33 355 887 256 289 23,0% 20,4% 481,8% 381,7% 

градински грах 23 823 13 334 5 326 399 65,9% 279,7% 325,1% 11,8% 

леща 19 255 5 858 1 028 176 24,0% 19,4% 9,6% -7,9% 

соя * * * * - - - - 

ориз * * * * - - - - 

овес 107 267 17 325 4 702 271 -4,1% -27,0% -2,2% 34,2% 

сорго 26 893 200 64 320 - - - - 
шарен 
слънчоглед 

* * * * - - - - 

царевица 
силажна 

164 575 3 418 8 114 2 374 -2,3% 113,6% 238,1% 58,3% 

пролетен 
ечемик 

30 959 13 500 4 490 333 -59,7% -60,1% -58,0% 5,4% 

фуражен грах 104 029 49 137 25 302 515 31,1% 70,8% 41,5% -17,2% 

захарно цвекло * * * * - - - - 

памук * * * * - - - - 

лен 900 325 11 34 - - - - 

тютюн ориент. 50 135 24 735 1 419 57 -29,1% -49,3% -28,2% 39,0% 

тютюн Бърлей 6 210 4 739 297 63 -38,3% 291,7% 249,4% -10,0% 

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 21.07.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Към 21.07.2016 г. събраната продукция от кайсии, малини и маслодайна роза е с 

между 4% и 45% повече спрямо същия период на предходната година. Още по-значителен 

ръст на годишна база – с между четири и девет пъти, се наблюдава при прасковите, 

сливите, крушите и ябълките, като при прасковите и крушите това се дължи на комбинация 

от по-ранното прибиране на реколтата и значително по-високия среден добив, докато при 

ябълките и сливите – главно на по-бързия темп на реколтиране на площите.  

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 21.07.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

21.07.2016 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 77 917 67 298 28 620 425 2,5% -5,4% -23,0% -18,7% 

вишни 13 639 7 537 2 415 320 4,1% -15,1% -1,2% 16,4% 

кайсии 28 402 23 427 14 618 624 3,3% -2,0% 4,2% 6,3% 

ябълки 47 703 726 436 601 0,9% 626,0% 754,9% 17,4% 

праскови 40 808 16 377 13 066 798 -0,2% 63,5% 167,3% 63,5% 

сливи 61 245 3 262 1 417 434 -3,8% 311,3% 264,3% -11,6% 

круши 4 182 130 145 1 112 -0,6% 94,0% 417,9% 162,3% 

ягоди 10 256 9 312 6 784 729 -2,4% -8,5% -2,8% 6,3% 

малини 17 429 4 084 1 217 298 20,3% 13,3% 41,0% 24,7% 

маслодайна 
роза 

32 875 32 875 12 510 381 -0,3% -0,2% 44,6% 44,9% 

лавандула 53 494 28 937 9 909 342 7,0% -10,8% -7,3% 3,6% 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
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От друга страна, продукцията от вишни, ягоди, лавандула и череши намалява с 

между 1% и 23% на годишна база. 

На този етап при повечето трайни насаждения се отчита повишение на средния добив 

спрямо същия период на предходната година, най-чувствително при крушите (близо три 

пъти), прасковите (с 63,5%) и маслодайната роза (с 45%). По-ниски средни добиви се 

наблюдават при черешите (с 19%) и сливите (с 11,6%).  

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 21.07.2016 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 оперативна информация, през първите три седмици на новата 2016/17 пазарна 

година през Пристанище Варна1 износът на пшеница и рапица нараства с над два пъти на 

годишна база и при двете култури. До момента, през порта не е осъществяван износ на 

ечемик.  

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

Продукти  04.07.2015 – 24.07.2015 04.07.2016 – 24.07.2016 Изменение  

пшеница 68 618 165 042 140,5% 

ечемик 0 0 - 

рапица 22 287 58 516 162,6% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 

1, не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица.   

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

стартираща през м. септември)  

През последната седмица на Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица 

и слънчоглед за експорт. Общо за периода 01.09.2015 г. – 24.07.2016 г., износът на 

царевица през порта намалява с 44,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 18,7%. 

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

Продукти  01.09.2014 – 24.07.2015 01.09.2015 – 24.07.2016 Изменение  

царевица 1 087 692 602 939 -44,6% 

слънчоглед 203 271 165 225 -18,7% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

От началото на текущата 2015/16 година до момента не е отчетен износ на царевица 

и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ ЕАД. 

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

01.07.2015 г. до 24.07.2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни 

терминали във Варна и Бургас.  

2.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 28/2016, ще бъде направена в следващия оперативен анализ, 

след предоставяне на данните от Националния статистически институт. 
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3 Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 20.07.2016 г. се отчита слабо седмично понижение на средните изкупни цени на 

пшеница (хлебна и фуражна) и царевица в рамките на 0,4% - 6,3%, докато при слънчоглед 

и рапица е налице повишение, съответно с 1,1% и 1,7%. Единствено цената на ечемика се 

задържа на нивото от предходната седмица.  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 20.07.2016 г.,  

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

  22.07.2015 13.07.2016 20.07.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 297 253 245 -14,8 -3,2 

Фуражна пшеница 278 239 238 -14,0 -0,4 

Ечемик 276 235 235 -14,9 0,0 

Царевица 278 288 270 3,6 -6,3 

Слънчоглед 698 657 664 -5,9 1,1 

Рапица 712 635 646 -10,8 1,7 

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

Изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна), ечемик и рапица се движат под 

нивата отпреди една година, като намалението е с между 11% (рапица) и 15% (хлебна 

пшеница и ечемик), следствие на високото предлагане, както в световен мащаб, така и в 

страната. Понижение на средната изкупна цена спрямо предходната година се наблюдава и 

при слънчогледа – с около 6%. Същевременно царевицата поскъпва с 3,6%. 

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

20.07.2016 г. 
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3.2 Плодове и зеленчуци 

Към 22.07.2016 г. средните цени на едро на домати (оранжерийни), картофи (внос и 

българско производство), праскови и череши са от 3,0% (при оранжерийните домати) до 

37,0% (при черешите) над нивата от предходната седмица. Същевременно, при ябълките 

(внос) и пипера (зелен) се отчита намаление, съответно с 2,0% и 11,8%. 

Спрямо същия период на 2015 г., средните цени на едро на оранжерийни домати 

регистрират двоен ръст, на прасковите – нарастване от 24,8%, докато при цената на едро на 

зеления пипер се наблюдава намаление с 5,1%. 

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 22.07.2016 г., сравнено с 

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

  24.07.2015 15.07.2016 22.07.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи (внос) * 0,60 0,63 - 5,0 

картофи  * 0,60 0,63 - 5,0 

домати (оранжерийни) 0,67 1,35 1,39 107,5 3,0 

домати (внос) * 1,06 * - - 

пипер (зелен) 1,18 1,27 1,12 -5,1 -11,8 

дини * * * * * 

пъпеши * * * * * 

череши * 2,70 3,70 - 37,0 

ябълки (внос) * 1,02 1,00 - -2,0 

праскови 1,05 1,15 1,31 24,8 13,9 

сливи *  * * - - 

круши *  * * - - 

десертно грозде * *  * - - 

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

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 22.07.2016 г. 
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4 Приложение – справки за хода 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 

 

 

  



11 

 

 
  



12 

 

  
  



13 

 

 
  



14 

 

 
  



15 

 

Реколта от пролетници 
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Реколта от трайни насаждения 
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