
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М и н и с т е р с т в о  н а  з е м е д е л и е т о  и  х р а н и т е  

Д и р е к ц и я  „ П а з а р н и  м е р к и  и  о р г а н и з а ц и и  н а  

п р о и з в о д и т е л и ”  

ОБЗОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И ДВИЖЕНИЕ НА 
ЗЪРНОТО В СТРАНАТА ДО 09.07.2016 

 

Пшеница  
 

Към 09.07.2016г. по оперативна 

информация от новата реколтна 2016г. и 

пазарна 2016/2017г. към 08.07.2016г. са 

ожънати 4 329 768 дка и прибрани 2 

071 277 тона Средния добив до момента 

е в размер на 478 кг./дка.   

По последна оперативна 

информация към 08.07.2016г. площите 

предвидени за реколтиране през 2016г. 

са 11 284 147 дка с пшеница, като до 

момента са ожънати 4 329 768 дка. 

    Предлагане: Ресурса с който 

страната разполага от реколта 2016г. е в 

размер на 2 597 971 тона, от които 

произведените количества по 

предварителни оперативни данни са в 

размер на 2 071 277 тона, преходен 

остатък от миналогодишна реколта 

2015г. – 526 694 тона  

       Потребление: към 09.07.2016г. 

общото потребление възлиза на 76 

000 тона, от тях: за потребление в 

страната 31 000 тона и напуснали 

количества в размер на  45 000 тона. 

По оперативна информация запасите от 

пшеница, към 09.07.2016г. се оценяват 

на  2 521 971 тона. 

Окончателните данни за 

потреблението на пшеница и 

получения краен запас от реколта 

2015г. ще бъдат изчислени след 

получаване на окончателни данни 

от НСИ за търговските потоци и 

данни от МИ за произведения 

етилов алкохол от зърнени през 

второто тримесечие на 2016г. 

Баланс на пшеницата в страната до 09.07.2016г.  

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 526 694 

2.Реколтирани площи, дка 4 329 768 

3.Среден добив, кг./дка 478 

4.Производство,тона 2 071 277 

5.Внос,тона - 

Общо предлагане,тона 2 597 971 

II. Потребление   

1.За човешка консумация,тона 20 000 

2. За фураж,тона 11 000 

3. За семена,тона - 

4. Индустриална употреба / етилов алкохол и зърнен дестилат/ - 

5. Износ, тона 45 000 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона - 

5.2. Износ трети страни, тона 45 000 

5.3.Износ на брашно конвертирано в зърно, тона - 

 Общо потребление,тона 76 000 

III. Запаси,  тона 2 521 971 

 
Източник: НСИ – „Износ и внос по Комбинирана номенклатура“, „Вътрешно потребление на 

домакинствата“, “Производството и продажба на промишлени продукти“,  Агенция “Митници“ - 
информационна система „MIS3A“, *потребление за фураж – МЗХ,дирекция „Животновъдство” и изчисления 
от ИАИ, ССА, , производство  – МЗХ, Главна дирекция "Земеделие и регионална политика“, НАП“ Интрастат“ 
2016 
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Ечемик

 

 
Към 09.07.2016г., по  последна 

оперативна информация от 

08.07.2016г. площите за реколтиране 

с ечемик през 2016 г. са 1 625 192 

дка, като от тях са реколтирани 1 

475 917 дка, което представлява 

91% от предвидените площи за 

реколтиране. Прибраното количество 

е 660 792 тона при среден добив от 

448 кг./дка. 

 

Предлагане: Производството 
на ечемик от реколта 2016г.  възлиза 
на 660 792 тона. Преходен остатък 

от реколта 2015 е 2 056 тона и 
влезли количества – 0  тона. 

Количеството с което страната 

разполага за реколта 2016г. е  662 

848 тона. 
     

       Потребление: до 09.07.2016г., 
потреблението на ечемик възлиза на 
78 435 тона, от тях: за потребление 

в страната – 5 500 тона и напуснали 
количества в размер на 72 935 тона.  

По оперативна информация 
запасите от наличния  ечемик към 
09.06.2016г. се оценяват на 584 413 

тона.  
 

Окончателните данни за 

потреблението на ечемик и 
получения краен запас от 
реколта 2015г. ще бъдат 

изчислени след получаване на 
окончателни данни от НСИ за 

търговските потоци. 
 

 

Баланс на ечемик в страната до 09.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 2 056 

2.Реколтирани площи, дка 1 475 917 

3.Среден добив, кг/дка 448 

4.Производство,тона 660 792 

5.Внос,тона - 

Общо предлагане,тона 662 848 

II. Потребление      

1.За производство на пиво,тона 600 

2.За фураж,тона 4 900 

3.За семена,тона - 

4.Друго,тона - 

5.Износ,т. 72 935 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона  

5.2. Износ трети страни, тона 72 935 

Общо потребление,тона 78 435 

III. Запаси,  тона 584 413 

Източник: НСИ – „Износ и внос по Комбинирана номенклатура“, „Вътрешно потребление 
на домакинствата“, “Производството и продажба на промишлени продукти“,  Агенция “Митници“ 
- информационна система „MIS3A“, *потребление за фураж – МЗХ, дирекция „Животновъдство” и 
изчисления от ИАИ, ССА, МЗХ, производство - Главна дирекция "Земеделие и регионална 
политика", НАП“ Интрастат“ 2016 
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Рапица

 

 

Към 09.07.2016г. по  

оперативни данни към 08.07.2016г. 

площите за реколтиране със зимна 

маслодайна рапица през 2016г. са 1 

681 124 дка, като до момента са 

прибрани 979 450 дка или 58% от 

предвидената за прибиране рапица. 

Ожънатата рапица до момента е 278 

729 тона, при среден добив от 

285кг./дка 

         Предлагане: Произведеното 

рапично семе от реколта 2016г. по 

оперативни данни е 278 729 тона, 

преходните запаси от предходната 

реколта са 70 919 тона. Общото 

първоначално предлагане на рапица 

е в рамките на  349 648 тона. 

   Потребление: Към 09.07.2016г., 

общото потребление на рапица 

възлиза на 2 560 тона, а от тях: за 

потребление в страната – 1 600 

тона и напуснали количества в 

размер 960 тона. 

По оперативна информация 

запасите от налична рапица, към 

09.07.2016г. се оценяват на 347 

088 тона. 

Окончателните данни за 
потреблението на рапица и 

получения краен запас от 
реколта 2015г. ще бъдат 
изчислени след получаване на 

окончателни данни от НСИ за 
търговските потоци. 

 

Рапица в страната до 09.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, т. 70 919 

2.Реколтирани площи, дка 979 450 

3.Среден добив, кг/дка 285 

4.Производство,т. 278 729 

5.Внос,т. - 

 Общо предлагане,т. 349 648 

II. Потребление   

1.За производство на масло и биодизел,т. 1 600 

2.За семена,т. -  

3.Друго,т.                   - 

4.Износ,т. 960 

4.1. Вътреобщностни доставки, тона  

4.2. Износ трети страни, тона 960 

Общо потребление,т. 2 560 

III. Запаси,  т.  347 088 

Източник: НСИ – „Износ и внос по Комбинирана номенклатура“, „Вътрешно 
потребление на домакинствата“, “Производството и продажба на промишлени продукти“,  
Агенция “Митници“ - информационна система „MIS3A“, МЗХ производство - Главна дирекция 
"Земеделие и регионална политика", НАП“ Интрастат“ 2016 
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Царевица  

 

 

По окончателни данни на 

отдел „Агростатистика“ от 

09.07.2016г. произведената 

царевица през 2015г. е 2 696 923 

тона, като тя е добита от 

реколтирани 4 986 440 дка.  

Към 09.07.2016г. по 

оперативни данни са засети 4 254 

555 дка с царевица от реколтна 

2016/17г. 

Предлагане:  

Преходен остатък от царевица 

от реколта 2014г.  е 590 000 тона. 

Влезли количества в страната след 

01.09.2015г. са 23 788 тона. 

Предлагането от царевица от 

реколтната 2015г. е в размер на 3 

310 711 тона. 

        Потребление:  

Потреблението на царевица 

до 09.07.2016г. възлиза на  2 050 

069 тона,  като от тях напусналите 

количества са в размер на 1 191 

712 тона, а вътрешното 

потребление е  858  357 тона.  

По предварителни данни 

запасите от царевица към 

разглежданата дата са 1 260 642 

тона. 

Баланс на царевицата в страната до 09.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 590 000 

2. Реколтирани площи, дка 4 986 440 

3. Среден добив, кг/дка 540 

4. Производство,тона 2 696 923 

5. Внос,тона 23 788 

 Общо предлагане,тона 3 310 711 

II. Потребление   

1. Зърно за храна и индустриална употреба, тона  332 000 

2. За фураж,тона 524 357 

3. За семена,тона 2 000 

4. Друго,тона - 

5. Износ,тона 1 191 712 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона 902 556 

5.2. Износ трети страни, тона 289 156 

Общо потребление,т. 2 050 069 

III. Запаси,  т.  1 260 642 

Източник: НСИ – „Износ и внос по Комбинирана номенклатура“, „Вътрешно потребление на 
домакинствата“, “Производството и продажба на промишлени продукти“,  Агенция “Митници“ - 
информационна система „MIS3A“, *потребление за фураж – дирекция „Животновъдство” и 
изчисления от ИАИ, ССА, , производство - МЗХ Главна дирекция "Земеделие и регионална 
политика", НАП“ Интрастат“ 2016 
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Слънчоглед 

 

      Към 09.07.2016г. по последни и 

окончателни данни “Агростатистика“ 

са реколтирани  8 108 410 дка 

слънчоглед, от които произведения 

слънчоглед е в размер на  1 699 

228  тона.  

Към 09.07.2016г. за засети за 

новата реколтна година 7 632 928 

дка с маслодаен слънчоглед и 73 

112 дка с шарен слънчоглед. 

Предлагане: Преходният 

остатък от миналогодишната 

реколта е  400 000 тона, а  до 

09.07.2016г. в страната са влезли 

93 560 тона слънчоглед. По 

последни данни,  прибраната 

продукция възлиза на  1 699 228 

тона. Общото предлагане на 

слънчоглед е 2 192 788 тона. 

Потребление: Потреблението 

на слънчоглед до 09.07.2016г. е 1 

282 885 тона. От тях 530 685 тона 

напуснали количества  и 751 200 т. 

са били предназначени за масло, 

фураж, шрот, семена за посев и 

други потребности. 

По предварителни данни, 

запасите от слънчогледово семе към 

09.07.2016 се оценяват на  909 903 

тона. 

Баланс на слънчоглед в страната до 09.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, т. 400 000 

2.Реколтирани площи, дка 8 108 410 

3.Среден добив, кг/дка 209 

4.Производство,т.      1 699 228  

5.Внос,т. 93 560 

Общо предлагане,т. 2 192 788 

II. Потребление   

1. Употреба за семена за сеитба, т.  1 200 

2. Употреба за слънчогледово масло,т. 624 000 

3. Друго,т. 126 000 

4. Износ,тона, в това число 530 685 

4.1. Вътреобщностни доставки, тона 388 139 

4.1.1. белен,небелен шарен слънчоглед тар.код 12060091 163 762 

4.1.2. черен маслодаен слънчоглед тар.код 12060099 224 377 

4.2. Износ трети страни, тона 142 546 

4.2.1. черен маслодаен слънчоглед тар.код 12060099 89 576 

4.2.2. белен,небелен шарен слънчоглед тар.код 12060091 52 970 

Общо потребление,т. 1 282 885 

III. Запаси,  т.  
909 903 

 
  Източник: НСИ – „Износ и внос по Комбинирана номенклатура“, „Вътрешно потребление на 

домакинствата“, “Производството и продажба на промишлени продукти“,  Агенция “Митници“ - 
информационна система „MIS3A“, производство – МЗХ, Главна дирекция "Земеделие и 
регионална политика", НАП“ Интрастат“ 2016 
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Пазарна ситуация в страната и Европа 

 

Пшеница  

 

Най-важното от зърнените пазари през изминалата седмица бе 

продължаващата тенденция на спад на цените. Във Франция валежите спряха 

и това позволи жътвата на ечемика да напредне значително. Качеството обаче 

на френската продукция не е добро за момента, а това на фона на сравнително 

по-ниските добиви и ниските цени не чертае скорошна промяна на пазарните 

тенденции. В Черноморския басейн добивите са добри и напредъка на жътвата 

е значителен през седмицата, като в сравнение с предната година за същия 

период в южна Русия са прибрани с 15% повече площи. Голяма част от 

прибрания ечемик се намира вече на черноморските пристанища, като цената 

там е 124 долара/тон, при 140 долара 14 дни по-рано. Цената на царевицата 

остава под натиска на отсъствието на фуражна пшеница и под въздействието 

на благоприятни условия за развитие на царевицата в САЩ, където в момента 

културата се намира във фаза масов цъфтеж. 

 

От черноморския район физическите цени за хлебно зърно са както 

следва: 

Украинска пшеница с 11,5 % протеини – ФОБ цена от 167 долара/тон 

Руска пшеница с 11,5 % протеини – ФОБ цена от 169 долара/тон 

Украинска фуражна пшеница – 163 долара/тон 

Румънската ФОБ цена при Констанца – 160,79 евро/тон 

 

Цената на френска хлебна пшеница – доставена на пристанището в 

Руан – 158 евро/тон и 144 евро/тон за фуражната пшеница. 

 

В Хамбург цената към 07.07. бе 163 евро/тон за временно 

съхранявана хлебна пшеница в силози. 

Износа на пшеница през седмицата бе интензивен след кратък покой, 

като само за изминалата седмица бяха изнесени за трети страни 45 000 тона 

при средна експортна цена от 155 евро/тон. 

В страната, цената на хлебната пшеница към 08.07. задържа до 270 

лв./тон. 
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 Според DG AGRI - Unit C4, на 07.07.2016г. изкупната цена на хлебна 

пшеница в България за  район от Добрич засега се задържа на цената от 

предната седмица  -  270 лв. за тон. 

Изкупна цена на хлебна 

пшеница - дата лв./тон, район Добрич 

28.04.2016г. 245 

05.05.2016г. 245 

12.05.2016г. 265 

19.05.2016г. 265 

26.05.2016г. 265 

02.06.2016г. 265 

09.06.2016г. 270 

16.06.2016г. 270 

23.06.2016г. 290 

30.06.2016г. 270 

07.07.2016г. 270 
Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 

Ечемик  

В страната ни според последните оперативни  данни до момента жътвата 

на ечемика върви интензивно и вече са прибрани 91% от предвидените за 

реколтиране площи. Подобно на минали години веднага след прибиране на 

значителни количества от ечемик в страната започна доста интензивен износ, 

като изнесените количества само за трети страни за 8 дневен период са вече 

са над 72 000 тона. Средната експортна цена през седмицата бе 173 

долара/тон. 

ФОБ цената на френския фуражен ечемик – от реколта 2016г., 

доставен до пристанището в Руан на 08.07.06. 2016г. бе с цена 135 евро/тон. 

Украинския фуражен ечемик бе 150 долара/тон за ФОБ котировка. 

У нас според DG AGRI за тази седмица цената е без промяна и 

продължава да е  245 лв./тон. 

Изкупна цена на ечемик, лв.тон 

Изкупна цена на ечемик 

- дата 

лв./тон, 

район Бургас 

19.05.2016г. nq 

26.05.2016г. nq 

02.06.2016г. nq 

09.06.2016г. nq 

16.06.2016г. nq 

23.06.2016г. nq 

30.06.2016г. 245 

07.07.2016г. 245 
    Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 
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Царевица  

 

Френската царевица ФОБ на Бордо бе 163 евро/тон, а царевицата 

при ФОБ котировка от Черноморския басейн /Украйна/ показа сравнително 

голямо понижение и вече е на цена от 187 долара/тон.  

Фючърсните сделки при доставка през август към 07.07.2016г. се 

понижиха с три евро за тон и се котираха на  173,25 евро/тон, а доставката 

през ноември се понижи незначително на седмична база и бе  166 евро/тон.  

Според DG AGRI - Unit C4 от 07.07.2016г., изкупната цена за района на 

Плевен се повиши с 10 лв. за тон от предната седмица и бе  310 лв./тон.  

 

Изкупна цена царевица лв./тон 

Изкупна цена царевица - 

дата 

 Район Плевен  

лв./тон 

05.05.2016г. 265 

12.05.2016г. 265 

19.05.2016г. 265 

26.05.2016г. 265 

02.06.2016г. 265 

09.06.2016г. 265 

16.06.2016г. 290 

30.06.2016г. 290 

07.07.2016г. 310 
      Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 

 

Рапица 

 

До момента са прибрани 58% от предвидените за реколтиране площи. От 

страната има среден по интензивност износ като експортната цена вече трета 

седмица се задържа на ниво от 435 долара/тон.  

На физическия пазар цената на 08.07. ФОБ Moselle бе 350 евро – спад 

с 10 евро за тон за седмица. Основната причина за това понижение бе 

въздействието на цената на соята през седмицата, която също се понижи и то 

значително. 

Фючърса на рапица за доставка през август – бе 350,0 евро/тон.  

За доставена рапица през ноември при проведената тръжна сесия на 

Euronext на 07.07.2016г.,  сделки имаше последно на  354, 75 евро/тон.  
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Слънчоглед 

 

Изкупната цена на черен маслодаен слънчоглед в края на седмицата 

незначително се понижи е бе близо до 700 лв.за тон. Износа от страната бе 

сравнително по-слаб през седмицата, като за отбелязване е, че изнесените 

количества са основно от белен слънчоглед. Средната износна цена на 

българския маслодаен слънчоглед  през седмицата бе 435 долара/тон. 

По отношение на цените, слънчоглед с произход от черноморския басейн 

/Украйна/ на 08.07.2016г. бе 435 долара за тон за ФОБ котировка. 

 Френския маслодаен слънчоглед доставен до пристанище Сент Назар 

запази позициите си  от преди седмица и към 08.07.2016г. бе 375 евро за 

тон.  

Суровото слънчогледовото масло /източник Oil World. Ru/ с произход 

от ЕС на 07.07. и ФОБ котировка при доставка от юни до септември бе с цена 

от 855 долара/тон, котировката на украинското слънчогледово масло продължи 

да е все така без промяна трета седмица поред. Интересно ще бъде влиянието 

на увеличените производствени капацитети за преработка на слънчоглед в 

Украйна през новия сезон върху цената на слънчогледовото семе в 

Черноморския регион включително и у нас. 

 


