
 

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 24.07.2016 

 

Пшеница  
 

Към 24.07.2016г. по оперативна 

информация от новата реколтна 2016г. и 

пазарна 2016/2017г. към 21.07.2016г. са 

реколтирани 10 140 667 дка, като  

произведеното количество с пшеница е 4 

878 476 тона. Средния добив до момента 

е в размер на 481 кг/дка.   

 

    Предлагане: Ресурса с който 

страната разполага от реколта 2016г. е в 

размер на 5 405 170 тона, от които 

произведените количества по 

предварителни оперативни данни са в 

размер на 4 878 476 тона , преходен 

остатък от миналогодишна реколта 

2015г. – 526 694 тона  

 

       Потребление: към 24.07.2016г. 

общото потребление възлиза на 227 

000 тона, от тях: за потребление в 

страната 92 000 тона и напуснали 

количества в размер на  135 000 тона. 

По оперативна информация запасите от 

пшеница, към 24.07.2016г. се оценяват 

на  5 178 170 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 24.07.2016г.  

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 526 694 

2.Реколтирани площи, дка 10 140 667 

3.Среден добив, кг./дка 481 

4.Производство,тона 4 878 476 

5.Внос,тона - 

Общо предлагане,тона 5 405 170 

II. Потребление   

1.За човешка консумация,тона 61 000 

2. За фураж,тона 31 000 

3. За семена,тона - 

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

5. Износ, тона 135 000 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона - 

5.2. Износ трети страни, тона 135 000 

5.3.Износ на брашно конвертирано в зърно, тона - 

 Общо потребление,тона 227 000 

III. Запаси,  тона 5 178 170 

 
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 24.07.2016г., по  последна 

оперативна информация площите за 

реколтиране с ечемик през 2016 г. са 

1 623 735 дка, като от тях са 

реколтирани 1 605 163 дка, което 

представлява 99% от предвидените 

площи за реколтиране. Прибраното 

количество е 712 830 тона при 

среден добив от 444 кг./дка. 

 

Предлагане: Производството 
на ечемик от реколта 2016г. до 
момента възлиза на 712 830 тона. 

Преходен остатък от реколта 2015г. е 
2 056 тона. Количеството с което 

страната разполага за реколта 2016г. 
е  714 886 тона. 

     

       Потребление: до 24.07.2016г., 
потреблението на ечемик възлиза на 

119 435 тона, от тях: за 
потребление в страната – 16 500 
тона и напуснали количества в 

размер на 102 935 тона.  
По оперативна информация 

запасите от наличния  ечемик към 
24.07.2016г. се оценяват на 595 451 

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 24.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, тона 2 056 

2.Реколтирани площи, дка 1 605 163 

3.Среден добив, кг/дка 444 

4.Производство,тона 712 830 

5.Внос,тона - 

Общо предлагане,тона 714 886 

II. Потребление      

1.За производство на пиво,тона 3 600 

2.За фураж,тона 12 900 

3.За семена,тона - 

4.Друго,тона - 

5.Износ,т. 102 935 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона  

5.2. Износ трети страни, тона 102 935 

Общо потребление,тона 119 435 

III. Запаси,  тона 595 451 

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 24.07.2016г. по  последни 

оперативни данни площите за 

реколтиране със зимна маслодайна 

рапица през 2016г. са 1 679 482 

дка, като до момента са прибрани  

1 601 358 дка или 95% от 

предвидената за прибиране рапица. 

Прибраната рапица до момента е 

474 734 тона, при среден добив от 

296кг./дка 

         Предлагане: Произведеното 

рапично семе от реколта 2016г. по 

оперативни данни е 474 734 тона, 

преходните запаси от предходната 

реколта са 70 919 тона. Общото 

първоначално предлагане на рапица 

е в рамките на  545 653 тона. 

  

  Потребление: Към 24.07.2016г., 

общото потребление на рапица 

възлиза на 6 531 тона, а от тях: за 

потребление в страната – 4 600 

тона и напуснали количества в 

размер 1 931 тона. 

По оперативна информация 

запасите от налична рапица, към 

24.07.2016г. се оценяват на  539 

122 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 24.07.2016г. 

I.Предлагане   

1.Начални запаси, т. 70 919 

2.Реколтирани площи, дка 1 601 358 

3.Среден добив, кг/дка 296 

4.Производство,т. 474 734 

5.Внос,т. - 

 Общо предлагане,т. 545 653 

II. Потребление   

1.За производство на масло и биодизел,т. 4 600 

2.За семена,т. -  

3.Друго,т.                   - 

4.Износ,т. 1 931 

4.1. Вътреобщностни доставки, тона  

4.2. Износ трети страни, тона 1 931 

Общо потребление,т. 6 531 

III. Запаси,  т.  539 122 

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 

24.07.2016г. произведената 

царевица през 2015г. е 2 696 923 

тона, като тя е добита от 

реколтирани 4 986 440 дка.  

Към 24.07.2016г. 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 43 788 тона. 

Предлагането от царевица от 

реколтната 2015г. е в размер на 3 

330 711 тона. 

        Потребление:  

Потреблението на царевица 

до 24.07.2016г. възлиза на  2 094 

127 тона,  като от тях напусналите 

количества са в размер на 1 193 

770 тона, а вътрешното 

потребление е  900  357 тона.  

По предварителни данни 

запасите от царевица към 

разглежданата дата са 1 236 584 

тона. 

Баланс на царевицата в страната до 24.07.2016г. 

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 43 788 

 Общо предлагане,тона 3 330 711 

II. Потребление   

1. Зърно за храна и индустриална употреба, тона  348 000 

2. За фураж,тона 550 357 

3. За семена,тона 2 000 

4. Друго,тона - 

5. Износ,тона 1 193 770 

5.1. Вътреобщностни доставки, тона 902 556 

5.2. Износ трети страни, тона 291 214 

Общо потребление,т. 2 094 127 

III. Запаси,  т.  1 236 584 

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 24.07.2016г. 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 24.07.2016г. 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 

24.07.2016г. в страната са влезли 

93 688 тона слънчоглед. По 

последни данни,  прибраната 

продукция възлиза на  1 699 228 

тона. Общото предлагане на 

слънчоглед е 2 192 916 тона. 

Потребление: Потреблението 

на слънчоглед до 24.07.2016г. е 1 

321 397 тона. От тях 534 197 тона 

напуснали количества  и 787 200 т. 

са били предназначени за масло, 

фураж, шрот, семена за посев и 

други потребности. 

По предварителни данни, 

запасите от слънчогледово семе към 

24.07.2016 се оценяват на  871  

519 тона. 

Баланс на слънчоглед в страната до 24.07.2016г. 

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. 93 688 

Общо предлагане,т. 2 192 916 

II. Потребление   

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

2. Употреба за слънчогледово масло,т. 652 000 

3. Друго,т. 134 000 

4. Износ,тона, в това число 534 197 

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 146 121 

4.2.1. черен маслодаен слънчоглед тар.код 12060099 91160 

4.2.2. белен,небелен шарен слънчоглед тар.код 12060091 54 961 

Общо потребление,т. 1 321 397 

III. Запаси,  т.  
871 519 

 
  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  

 

Опасенията за по-малко количество на  реколтата от пшеница във 

Франция и данните за ниското й качество, поради прекомерните валежи, както 

и прогнозите на Министерството на селското стопанство на страната за 

намаление на реколтата от пшеница с 10% в сравнение с миналогодишната, 

определено повлия значително и повиши котировката на фючърсните пазари 

на европейския континент.  

Към 21.07.2016г. фючърсите за пшеница при трите най-близки срока на 

доставка бяха както следва: септември 2016г. – 167 евро/тон (+6,50), 

декември 2016г. – 168,75 евро/тон (+5,25) и март 2017г. – 171 евро/тон 

(+4,00) 

Ниските експортните цени в глобален аспект накараха някои държави, 

като Тунис да се върнат отново на пазара и да купуват пшеница. През 

изминалата седмица Тунис закупиха 92 000 тона мека пшеница, 75 000 тона 

фуражен ечемик и 105 000 тона твърда пшеница, като цените на меката 

пшеница бяха доста агресивно ниски - между  177,74 и 181,84 долара/тон 

за CIF цена* - цена с доставка по море и включена застраховка. 

През седмицата руската пшеница отново се понижи, като експортните 

цена за качественото зърно бе  165$/тон (пшеница с 12,5% протеини) в 

сравнение с 172-174 долара/тон в началото на юли. 

В Украйна 50% от пшеницата вече е прибрана, въпреки дъждовете. 

Важна новина при украинската продукция от пшеница и ечемик е очакването, 

че реколтата ще бъде с влошени качествени показатели.  

Френската  пшеница с доставка на порт Руан към 22.07.2016г. бе 165 

евро/тон, а ФОБ на Констанца – 152,90 евро/тон. 

През изминалата седмица не е осъществен износ на пшеница за трети 

страни от България. 
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Изкупната цена на хлебна пшеница към 21.07. бе 255 лв./тон за района 

на Добрич, като от началото на месеца и съответно от началото на новата 

маркетингова година се е понижила с 15 лв./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 

14.07.2016г. 260 

21.07.2016г. 255 
Източник: DG AGRI – Unit C4 price data cereals 

Ечемик  

Жътвата на ечемика  в страната практически е завършена. До момента са 

прибрани 99% от предвидените за реколтиране площи. През изминалата 

седмица беше осъществен значителен износ на ечемик от България за Либия, 

на сравнително висока експортна цена от 198 долара/тон. 

Цената на ечемик ФОБ Руан към 21.07.2016г. бе с цена 136 евро/тон, 

украинския фуражен ечемик бе 133 евро/тон за ФОБ котировка. 

В България, за изминалата седмица изкупната цена на ечемик е 225 

лв./тон, което представлява сериозен спад и то само за седмица с 25 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 

14.07.2016г. 250 

21.07.2016г. 225 
    Източник: DG AGRI – Unit C4 price data cereals 
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Царевица  

 

Френската царевица ФОБ Бордо към 21.07 бе 161 евро/тон. 

Фючърсните цени на европейския пазар бяха както следва: 

o Доставка през август 2016г. – 171,75 евро/тон 

o Доставка през ноември 2016г. – 165 евро/тон 

o Доставка през януари 2017г. – 167,50 евро/тон  

Цените на американската царевица продължават да падат провокирани 

от цените на другите фуражни култури в САЩ, които достигнаха най-ниското 

си ниво от есента на 2014г. 

Изкупната цена на царевица за района на Плевен към момента се 

задържа на нивото си от началото на юли – 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 

                   14.07.2016 310 

21.07.2016г. 310 
      Източник: DG AGRI - Unit C4 price data cereals 

 

 

Рапица 

 

До момента в страната са прибрани 95% от предвидените за реколтиране 

площи. Цената на рапица ФОБ Мосел продължи с покачването си, като към 

21.07.2016г. бе 364 евро на тон, при 362 към 14.07.2016г. и 360 евро/тон 

към 08.07.2016г.  

Фючърсната цена на европейския пазар за доставка през август  е 363 

евро/тон, а за доставка през ноември - 366, 25 евро/тон.  
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Слънчоглед 

 

През изминалата седмица от страната беше осъществен износ на черен 

маслодаен слънчоглед на експортна цена от 417 долара/тон.  

Френския маслодаен слънчоглед продължава да понижава цената си и 

доставен до пристанище Сент Назар и към 21.07.2016г. бе с ФОБ цена 365 

евро/тон, при 370 евро/тон към 14.07.2016г. и 375 евро/тон към 08/07/2016г.  

Украинския маслодаен слънчоглед към 21.07. на черноморско 

пристанище бе с цена от 420 долара/тон или позиция близка от последните 2-3 

седмици. 

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

ЕС на 22.07. и ФОБ котировка при доставка от юли до септември бе с цена от 

820 долара/тон, котировката на украинското слънчогледово масло към 

22.07.2016г. на пристанище Иличовск бе 775 долара/тон или понижение с 10 

долара за тон на седмична база.  

 


