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маслодайни култури, преминали границите на страната чрез основните пристанища, които 

нямат статистически характер.   
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1 Външна търговия с основни земеделски култури  

1.1 Зърнени и маслодайни култури 

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

година, стартираща през м. юли) 

През последната седмица през Пристанище Варна не е реализиран експорт на 

пшеница, ечемик и рапица. Въпреки това, общото количество пшеница, преминало през 

порта от 01.07.2015 г. до 07.02.2016 г. е с 58,4% повече спрямо същия период на 

предходната пазарна година, възлизайки на 1 288 хил. тона. В същото време, износът на  

ечемик и рапица се осъществява с по-бавни темпове от миналогодишния - съответно с 29% 

и 44% по-малко.  

Износ на пшеница, ечемик и рапица от Пристанище Варна, тона 

Продукти  01.07.2014 – 07.02.2015 01.07.2015 – 07.02.2016 Изменение  

пшеница 813 221 1 288 007 58,4% 

ечемик 182 882 129 819 -29,0% 

рапица 157 515 88 335 -43,9% 

Източник: Пристанище Варна 

От началото на настоящата маркетингова година досега през Пристанище Бургас са 

експортирани едва 6 хил. тона пшеница и 3,2 хил. тона ечемик, а износ на рапица все още 

не е реализиран.  

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

стартираща през м. септември)  

Общо за периода 01.09.2015 г. – 07.02.2016 г., износът на царевица през 

Пристанище Варна изостава с 66,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 25%, като 

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

Износ на царевица и слънчоглед от Пристанище Варна, тона 

Продукти  01.09.2014 – 07.02.2015 01.09.2015 – 07.02.2016 Изменение  

царевица 993 097 331 439 -66,6% 

слънчоглед 117 573 88 148 -25,0% 

Източник: Пристанище Варна 

През Пристанище Бургас засега не е реализиран износ на царевица и слънчоглед. 
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Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 

01.07.2015 г. до 07.02.2016 г. не е осъществяван такъв през пристанищата Варна и Бургас.  

1.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 3/2016, ще бъде направена в следващия оперативен анализ, след 

публикуване на данните от Националния статистически институт. 

 

 

2 Цени 

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 03.02.2016 г. се отчита леко понижение на средните изкупни цени на 

слънчоглед, царевица и хлебна пшеница - с между 0,1% и 1,4% на седмична база, докато 

тези на фуражната пшеница, ечемика и рапицата остават без промяна. 

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 03.02.2016 г., 

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

  04.02.2015 27.01.2016 03.02.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична 

база 
% 

Хлебна пшеница 330 296 292 -11,5 -1,4 

Фуражна пшеница 280 272 272 -2,9 0,0 

Ечемик 250 273 273 9,2 0,0 

Царевица 260 272 269 3,5 -1,1 

Слънчоглед 628 705 704 12,1 -0,1 

Рапица 583 689 689 18,2 0,0 

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

 

Изкупните цени на повечето от наблюдаваните основни зърнени и маслодайни 

култури се движат над нивата отпреди една година. По-чувствително увеличение на 

годишна база се наблюдава при ечемика, слънчогледа и рапицата (с между 9,2% и 18,2%) а 

по-слабо – при царевицата (с 3,5%). Същевременно, при средните изкупни цени на 

хлебната и фуражната пшеница се отчита намаление съответно с 11,5% и 2,9%.  
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

03.02.2016 г. 

 

 

2.2 Плодове и зеленчуци 

Към 05.02.2016 г. средната цена на едро на картофи на тържищата в страната 

нараства с 3,3% спрямо предходната седмица и със 17% спрямо същия период на 

предходната година. От друга страна, при вносните домати се наблюдава спад от 14,5% на 

седмична и 25% - на годишна база.    

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 05.02.2016 г., 
сравнено с предходната седмица и със същия период на 2015 г., лв./кг 

  06.02.2015 29.01.2016 05.02.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична 

база 
% 

картофи 0,53 0,60 0,62 17,0 3,3 

домати (внос) 2,28 2,00 1,71 -25,0 -14,5 

пипер (зелен) * * * -  -  

дини * * * -  -  

пъпеши * * * -  -  

череши * * * -  -  

ябълки * * * - - 

праскови * * * -  - 

сливи * * * -  -  

круши * * * -  -  

десертно грозде * * * -  -  

Източник: данни на ДКСБТ, обработени от МЗХ 
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Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 05.02.2016 г. 
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