
 

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 12.06.2016 
 

Пшеница  

 
Към 12.06.2016г. получената 

продукция от изминалата реколтна 
година по последни, 

неокончателни данни от 
31.03.2016г. на отдел 
„Агростатистика“ е в размер на 4 

971 000 тона. Средния добив е в 
размер на  454 кг./дка.  По 

последна оперативна информация 
към 02.06.2016г. площите 
предвидени за реколтиране през 

2016г. са 11 312 255 дка с 
пшеница. 

Предлагане: Ресурса с 
който страната разполага от 
реколта 2015г. е в размер на 5 

686 062 тона, от които 

произведените количества по 
предварителни оперативни данни 

са в размер на 4 971 000 тона, 
преходен остатък от 
миналогодишна реколта 2014г. – 

700 000 тона и влезли 
количества  15 062 тона. По 

неокончателни данни до 
12.06.05.2016г. в страната са 
влезли 7 672 тона брашно от 

пшеница и лимец. 
  Потребление: към 12.06.2016г. 

Общото потребление възлиза на 4 
975 055 тона, от тях: за 
потребление в страната 1 818 692 

тона и напуснали количества в 
размер на  3 156 363 тона. По 

оперативна информация запасите 
от пшеница, към 12.06.2016г. се 
оценяват на  711 007 тона.

 

Баланс на пшеницата в страната до 12.06.2016г.  

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 700 000 

2.Реколтирани площи, дка 10 941 230 

3.Среден добив, кг./дка 454,4 

4.Производство,тона 4 971 000 

5.Внос,тона 15 062 

Общо предлагане,тона 5 686 062 

II. Потребление   

1.За човешка консумация,тона 995 000 

2. За фураж,тона 530 857 

3. За семена,тона 292 835 

4. Друго,тона - 

5. Износ, тона 3 156 363 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона 2 036 507 

5.2. Износ трети страни, тона 1 119 856 

Общо потребление,тона 4 975 055  

III. Запаси,  тона 711 007  

 
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 



 

 

Ечемик

 
Към 12.06.2016г., според 

последни, но неокончателни данни 

на отдел „Агростатистика“ от 
31.03.2016г. произведения зимен и 

пролетен ечемик през 2015г. е 711 
562 тона. Засетите площи с ечемик 
за новата реколтна година са 1 630 

695 дка. 
 Предлагане: По 

неокончателни данни, 
производството на ечемик от 
реколта 2015г.  възлиза на 711 562 

тона. Преходен остатък от реколта 
2014 е 20 000 тона и влезли 

количества – 4 472 тона. 

Количеството с което страната 
разполага за реколта 2015г. е  736 

034 тона. 
     Потребление: до 12.06.2016г., 

потреблението на ечемик възлиза 
на 725 299 тона, от тях: за 
потребление в страната – 303 846 

тона и напуснали количества в 
размер на 421 453 тона.  

По оперативна информация 
запасите от наличния  ечемик към 
12.06.2016г. се оценяват на 10 735 

тона. Също по последна оперативна 
информация от 06.02.2016г. 

площите за реколтиране с ечемик 
през 2016 г. са 1 630 695 дка. 

 

 

 

 

Баланс на ечемик в страната до 12.06.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 20 000 

2.Реколтирани площи, дка 1 750 090 

3.Среден добив, кг/дка 406 

4.Производство,тона 711 562  

5.Внос,тона 4 472 

Общо предлагане,тона  736 034 

II. Потребление      

1.За производство на пиво,тона 59 900 

2.За фураж,тона 203 612 

3.За семена,тона 40 334 

4.Друго,тона -  

5.Износ,т. 421 453 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона 119 777 

5.2. Износ трети страни, тона 301 676 

Общо потребление,тона 725 299 

III. Запаси,  тона 10 735  

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 12.06.2016г. по 

неокончателни данни от 

31.03.2016г. на отдел 

„Агростатистика“ произведената 

рапица от реколта 2015г. е  422 

081 тона. По оперативни данни 

към 02.06.2016г. площите за 

реколтиране със зимна маслодайна 

рапица през 2016г. са 1 693 446 

дка. 

         Предлагане: Произведеното 

рапично семе от реколта 2015г. по 

оперативни данни е 422 081 тона.  

Внесена е  4 869 тона рапица / 

семена за посев/. Преходните 

запаси от предходната реколта са 

40 000 тона. Общото първоначално 

предлагане на рапица е в рамките 

на  466 950 тона. 

   Потребление: Към 12.06.2016г., 

общото потребление на рапица 

възлиза на 391 042 тона, от тях: 

за потребление в страната – 73 

500 тона и напуснали количества 

в размер 319 042 тона. 

По оперативна информация 

запасите от налична рапица, към 

12.06.2016г. се оценяват на 74 

408  тона. 

 

Баланс на рапица в страната до 12.06.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, т. 40 000 

2.Реколтирани площи, дка 1 704 170 

3.Среден добив, кг/дка 247,7 

4.Производство,т. 422 081 

5.Внос,т. 4 869 

 Общо предлагане,т. 466 950 

II. Потребление   

1.За производство на масло и биодизел,т. 73 500 

2.За семена,т. -  

3.Друго,т.                   - 

4.Износ,т. 319 042 

4.1. Вътреобщностни доставки, тона 220 654 

4.2. Износ трети страни, тона 98 388 

Общо потребление,т. 392 542 

III. Запаси,  т.  74 408 

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 неокончателни данни на 

отдел „Агростатистика“ от 

31.03.2016г. произведената 

царевица през 2015г. е 2 691 051 

000 тона, като тя е добита от 

реколтирани 4 975 310 дка. Към 

02.06.2016г. по оперативни данни 

са засети 4 158 728 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. По оперативни данни  

производството на царевица от 

реколта  2015г. е в размер на 2 

738 357 тона. Предлагането от 

царевица от реколтната 2015г. е в 

размер на 3 304 839 тона. 

Потребление:  

Потреблението на царевица 

до 12.06.2016г. възлиза на   1 880 

835 тона,  като от тях напусналите 

количества са в размер на 1 100 

478 тона, а вътрешното 

потребление е 780 357 тона.  

По предварителни данни 

запасите от царевица към 

разглежданата дата са 1 424 004 

тона, 

Баланс на царевицата в страната до 12.06.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 590 000 

2. Реколтирани площи, дка 4 975 310 

3. Среден добив, кг/дка 540 

4. Производство,тона 2 691 051 

5. Внос,тона 23 788 

 Общо предлагане,тона 3 304 839 

II. Потребление   

1. Зърно за храна и индустриална употреба, тона  301 000 

2. За фураж,тона 477 357 

3. За семена,тона 2 000 

4. Друго,тона - 

5. Износ,тона 1 100 478 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона 851 908 

5.2. Износ трети страни, тона 248 570 

Общо потребление,т. 1 880 835 

III. Запаси,  т.  1 424 004 

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 12.06.2016г. по 

последни предварителни данни от 

отдел “Агростатистика“ са 

реколтирани  8 102 200 дка 

слънчоглед, от които произведения 

слънчоглед е в размер на  1 708 

547 тона. Към 02.06.2016г. за 

засети за новата реколтна година 7 

444 260  дка с маслодаен 

слънчоглед и 73 112 дка с шарен 

слънчоглед. 

Предлагане: Преходният 

остатък от миналогодишната 

реколта е  400 000 тона, а  до 

12.06.2016г. в страната са влезли 

93 560 тона слънчоглед. По 

последни данни,  прибраната 

продукция възлиза на  1 708 547 

тона. Общото предлагане на 

слънчоглед е 2 202 107 тона. 

Потребление: 

Потреблението на слънчоглед до 

12.06.2016г. е 1 172 775 тона. От 

тях 489 575 тона напуснали 

количества  и 683 200 т. са били 

предназначени за масло, фураж, 

шрот, семена за посев и други 

потребности. 

По предварителни данни, 

запасите от слънчогледово семе 

към 12.06.2016 се оценяват на      

1 029 332 тона. 

Баланс на слънчоглед в страната до 12.06.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, т. 400 000 

2.Реколтирани площи, дка 8 102 200 

3.Среден добив, кг/дка 211 

4.Производство,т.      1 708 547  

5.Внос,т. 93 560 

Общо предлагане,т. 2 202 107 

II. Потребление   

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

2. Употреба за слънчогледово масло,т. 570 000 

3. Друго,т. 112 000 

4. Износ,тона, в това число 489 575  

4.1. Вътреобщностни доставки, тона 361 383 

4.1.1. белен,небелен шарен слънчоглед тар.код 12060091 146 955 

4.1.2. черен маслодаен слънчоглед тар.код 12060099 214 428 

4.2. Износ трети страни, тона 128 192 

4.2.1. черен маслодаен слънчоглед тар.код 12060099 80 124 

4.2.2. белен,небелен шарен слънчоглед тар.код 12060091 48 068 

Общо потребление,т. 1 172 775 

III. Запаси,  т.  1 029 332 

  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 

 



 

6 

 

 

Пазарна ситуация в страната и Европа 

 

 

Пшеница  

 

Изминалата седмица се очакваше да бъде повлияна до голяма степен 

от излизащия юнски доклад на USDA. Очакванията обаче не се потвърдиха и 

нямаше големи промени или раздвижвания на търгуваните количества и 

цените им.  

Юнския доклад на Franceagrimer понижи оценката за крайните запаси 

от пшеница на Франция до 3,5 млн.тона, като едновременно с това понижи и 

оценката за състоянието на посевите като добро от 81% на 79%. Според 

френските анализатори основна причина за това са проливните дъждове от 

последните две седмици. Китай закупи голямо количество соя от САЩ – 240 

000 тона, с което се потвърдиха и очакванията в световен мащаб за бъдещ 

засилен интерес към соята и соевите продукти и то не само от страна на 

Китай. Голям търг бе проведен в Алжир през седмицата за 100 000 тона 

фуражен ечемик, като доставчика най-вероятно ще бъде Украйна.   

 Цените на вътрешния пазар бяха за фуражната пшеница около 

270лв./тон, а хлебната пшеница бе като предната седмица - около 290 

лв./тон.  

От черноморски басейн, към 10.06.2016г., ФОБ цената на украинската 

пшеница с 11,5% протеини бе 180 долара/тон. Руската пшеница със същото 

качество бе на по-ниска цена – 177 долара/тон. Фуражната пшеница с 

произход от черноморския регион бе 172 долара за тон.  Френското зърно на 

пристанище Руан бе 165 евро/тон, с около 5 евро повече от предната 

седмица. От страната ни имаше износ на пшеница през седмицата с 

дестинация към трети страни, като износната цена бе 173 долара/тон. 

Според последния баланс, наличната пшеница е вече в рамките на 700 000 

тона, като се очаква до края на месеца да намалее още в зависимост от 

интензивността на търговията. 

Според DG AGRI - Unit C4, на 09.06.2016г. изкупната цена на хлебна 

пшеница в България за  район от Добрич този път леко се промени и вече е 

270 лв. тон. На Euronext, доставената през септември пшеница се купуваше 
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за 170,25 евро/тон, а тази доставена през декември бе с цена от 176,0 

евро/тон, или повишение с 2-3 евро за тон на седмична база.  

 

 

Изкупна цена на хлебна 

пшеница - дата лв./тон, район Добрич 

31.03.2016г. 245 

07.04.2016г. 245 

14.04.2016г. 245 

21.04.2016г. 245 

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 
Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 

 

 

Ечемик  

 

Украинския  ечемик през изминалата седмица е с малко по-ниска цена 

за седмицата – 165 долара/тон. В този диапазон бе и руския фуражен 

ечемик. ФОБ цената на френския фуражен ечемик, доставен до 

пристанището в Руан на 10.06. 2016г. бе с цена 144 евро/тон – същата 

котировка в сравнение с предната седмица.  

 

Изкупна цена на ечемик, лв.тон 

Изкупна цена на ечемик 

- дата 

лв./тон, 

район Бургас 

31.03.2016г. nq 

07.04.2016г. nq 

14.04.2016г. nq 

21.04.2016г. nq 

28.04.2016г. nq 

05.052016г. nq 

12.05.2016г. nq 

19.05.2016г. nq 

26.05.2016г. nq 

02.06.2016г. nq 

09.06.2016г. nq 
    Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 
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Царевица  

 

И през тази седмица имаше интензивен износ на българска царевица. 

За седмица са изнесени малко повече от 40 000 тона  за трети страни. 

Средната експортна цена бе 187 долара/тон. Френската царевица ФОБ на 

Бордо бе 174 евро/тон или повишение с четири евро на седмична база.  

 Фючърсните сделки при доставка през август към 10.06.2016г. 

котировката бе вече 185 евро/тон, а за доставка през ноември се понижава 

до 175 евро/тон. или увеличение с около 5 евро за тон спрямо миналата 

седмица.  

Според DG AGRI - Unit C4 от 09.06.2016г., не регистрира промяна на  

изкупната цена на царевицата от 265 лв./тон.  

Изкупна цена царевица лв./тон 

Изкупна цена царевица - 

дата 

            лв./тон, район 

Плевен 

03.03.2016г. 265 

10.03.2016г. 265 

17.03.2016г. 265 

31.03.2016г. 265 

07.04.2016г. 265 

14.04.2016г 265 

 21.04.2016г. 265 

28.04.2016г 265 

05.05.2016г. 265 

12.05.2016г. 265 

19.05.2016г. 265 

26.05.2016г. 265 

02.06.2016г. 265 

09.06.2016г. 265 
      Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 

 

Рапица 

 

Цената на рапицата и през седмицата се задържа на сравнително 

високи нива, подкрепено от движението на цената на соята и ръстта при 

цената на нефта. Френската рапица ФОБ Moselle към 10.06.2016г. бе на 

позиция от 384 евро/тон, повишение с 7 евро на тон за седмица. От страната 

ни през седмицата нямаше регистриран износ. Фючърсната цена на рапицата 
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продължи да бъде  във възходяща посока и за доставка през август цената 

бе 381 евро/тон.  

За доставена рапица през ноември при проведената тръжна сесия на 

10.06.2016г.,  сделки имаше последно на  385 евро/тон.   

 

Слънчоглед 

 

Изкупната цена на черен маслодаен слънчоглед в края на изминалата 

седмица бе около 710 лв. за тон. Износа бе нормален на фона на износа от 

предните седмици. Средната експортна цена на българския черен маслодаен 

слънчоглед бе 430 долара/тон.  

Слънчоглед с произход от черноморския басейн /Украйна/ на 

10.06.2016г. бе 434 долара за тон, което е почти без промяна от преди 

седмица. Френския маслодаен слънчоглед доставен до пристанище Сент 

Назар леко се повиши и към горепосочената дата бе  380 евро/тон.  

Суровото слънчогледовото масло /източник OilWorld.Ru/ с произход 

от черноморския басейн – Украйна бе с котировка от 810 долара/тон към 

10.06.2016г.  


