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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 

пристанища.   
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1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 19.05.2016 г. 

1.1 Проведени мероприятия при есенници   

Проведени мероприятия при есенници към 19.05.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

  

21.05.2015 19.05.2016 
Изменение 
на годишна 

база, % 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Площи, 
подхранени 

с азотни 
мин. торове 

(дка) 

Площи, 
третирани с 
хербициди 

(дка) 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Площи, 
подхранени 

с азотни 
мин. торове 

(дка) 

Площи, 
третирани с 
хербициди 

(дка) 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

пшеница 10 441 702 9 297 985 8 357 007 11 312 255 11 005 650 9 970 280 8,3% 

ечемик 1 718 048 1 493 536 1 382 672 1 630 695 1 586 095 1 452 320 -5,1% 

масл. рапица 1 612 575 1 323 787 1 034 635 1 693 446 1 636 455 1 263 737 5,0% 

ръж  53 371 35 348 18 473 68 887 50 472 20 641 29,1% 

тритикале 113 398 99 269 69 986 139 881 121 739 81 124 23,4% 

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

 

По оперативни данни, към 19.05.2016 г. площите за реколтиране с пшеница и 

маслодайна рапица са съответно с 8,3% и 5% повече в сравнение със същия период на 2015 

г., докато тези с ечемик намаляват с 5,1%.  

Площи за реколтиране при основни есенни култури към 19.05.2016 г., сравнено със 

същия период на 2015 г. 
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1.2 Засети площи с пролетници 

Засети площи с пролетници към 19.05.2016 г.,  

сравнено със същия период на 2015 г.       

  

Засети площи, дка 
Изменение на годишна 

база, % 
21.05.2016 19.05.2016 

маслодаен слънчоглед 6 639 510 7 315 843 10,2% 

царевица за зърно 3 837 824 4 049 947 5,5% 

пролетен ечемик 70 217 29 196 -58,4% 

овес 120 007 77 412 -35,5% 

фуражен грах 46 110 100 330 117,6% 

царевица силажна 105 857 139 238 31,5% 

шарен слънчоглед 63 833 72 382 13,4% 

соя 211 318 134 010 -36,6% 

фасул 19 388 30 112 55,3% 

леща 15 114 19 185 26,9% 

картофи 77 783 89 161 14,6% 

домати 18 673 15 061 -19,3% 

пипер 14 532 12 173 -16,2% 

градински грах 9 614 19 836 106,3% 

сорго 20 029 17 082 -14,7% 

памук 2 224 28 497 1181,3% 

лен 700 900 28,6% 

дини 19 316 22 123 14,5% 

пъпеши 11 981 8 354 -30,3% 

ориз 72 600 39 115 -46,1% 

захарно цвекло 21 * - 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
 * Няма данни 

        

Според оперативни данни, към 19.05.2016 г. сеитбата на маслодаен слънчоглед и 

царевица се движи с по-бързи темпове, като засетите площи са съответно с 10,2% и 5,5% 

повече спрямо същия период на предходната година. От друга страна, засетите площи с 

пролетен ечемик изостават с 58,4% на годишна база. 

Към този момент засадените площи с дини и картофи са съответно с 14,5% и 14,6% 

повече спрямо същия период на 2015 г., докато тези с пипер, домати и пъпеши намаляват с 

между 16,2% и 30,3%.  
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1.3 Разсадени площи с тютюн  

 

Към 19.05.2016 г. са разсадени 1 530 дка с тютюн тип „Бърлей“, 5 600 дка с тютюн 

тип „Вирджиния“ и 22 470 дка с тютюн тип „Ориенталски“. И при трите вида тютюн се 

наблюдава намаление на площите спрямо година по-рано, най-значително при тип „Бърлей“ 

– с около 65%.  

Разсадени площи с тютюн към 19.05.2016 г.,  

сравнено със същият 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 оперативни данни, през периода 01.07.2015 г. – 22.05.2016 г. през Пристанище 

Варна1 са изнесени общо 1 598,2 хил. тона пшеница (25 хил. тона през последната 

седмица), което е с 32,6% повече спрямо същия период на предходната маркетингова 

година. От друга страна, експортът на ечемик и рапица през порта намалява съответно с 

около 17% и 44% на годишна база, като през последната седмица не са преминавали товари 

с двете култури.    

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

Продукти  01.07.2014 – 22.05.2015 01.07.2015 – 22.05.2016 Изменение  

пшеница 1 205 106 1 598 167 32,6% 

ечемик 182 882 152 589 -16,6% 

рапица 157 515 88 335 -43,9% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

                                           
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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От началото на настоящата пазарна година до момента през „Пристанище Бургас“ 

ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 9,3 хил. тона пшеница и 3,2 хил. 

тона ечемик, а експорт на рапица не е реализиран.   

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

стартираща през м. септември)  

Общо за периода 01.09.2015 г. – 22.05.2016 г., износът на царевица през 

Пристанище Варна изостава с 51,8% на годишна база, а този на слънчоглед – с 33,7%, като 

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

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

Продукти  01.09.2014 – 22.05.2015 01.09.2015 – 22.05.2016 Изменение  

царевица 1 087 692 524 055 -51,8% 

слънчоглед 183 521 121 727 -33,7% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

През „Пристанище Бургас“ ЕАД засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед. 

Информацията за общия износ на основните зърнени и маслодайни култури по данни 

на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 19/2016, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за търговията през март 2016 г.  

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

01.07.2015 г. до 22.05.2016 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 № 19/2016, ще бъде направена към средата на м. юни 2016 г., след 

публикуване на данните от Националния статистически институт. 

 

 

3 Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 18.05.2016 г. средните изкупни цени на пшеница (хлебна и фуражна) се 

задържат на нивата от предходната седмица. Същевременно, при слънчогледа се отчита 

леко повишение с 0,3%, а при царевицата – понижение с 0,4%.   
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Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 18.05.2016 г., 

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

  20.05.2015 11.05.2016 18.05.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 312 269 269 -13,8 0,0 

Фуражна пшеница 269 254 254 -5,6 0,0 

Ечемик * * * - - 

Царевица 272 266 265 -2,6 -0,4 

Слънчоглед 684 653 655 -4,2 0,3 

Рапица * * * - - 

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

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

18.05.2016 г. 

 

Изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури са под нивата отпреди 

една година, като намалението на годишна база е в границите от 2,6% при царевицата до 

13,8% при хлебната пшеница.  

3.2 Плодове и зеленчуци 

Към 20.05.2016 г. средните цени на едро на ябълки, пресни картофи и домати 

(оранжерийни и внос) намаляват с между 1,7% и 24,1% на седмична база. Същевременно, 

при цената на едро на вносни картофи се отчита леко повишение с 4,1%.  

Спрямо същия период на 2015 г., средните цени на едро на ябълки, картофи и 

оранжерийни и вносни домати се понижават, в рамките на 7,9 – 25,8%.    

 

-20 -10 0 10

Хлебна пшеница 

Фуражна пшеница 

Ечемик 

Царевица 

Слънчоглед 

Рапица 

Изменение на 
седмична база 
% 

Изменение на 
годишна база 
% 



8 

 

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 20.05.2016 г., сравнено с 

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

  22.05.2015 13.05.2016 20.05.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи (внос) * 0,73 0,76 - 4,1 

картофи (пресни) 1,22 1,18 0,98 -19,7 -16,9 

домати (оранжерийни) 2,25 2,20 1,67 -25,8 -24,1 

домати (внос) 1,62 1,55 1,26 -22,2 -18,7 

пипер (зелен) * * * -  -  

дини * * * -  -  

пъпеши * * * -  -  

череши * * 4,15 -  -  

ябълки  1,26 1,18 1,16 -7,9 -1,7 

праскови * * * -  -  

сливи * * * -  -  

круши * * * -  -  

десертно грозде * * * -  -  

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

  Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 20.05.2016 г. 
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4 Приложение – справки за проведени мероприятия на основни зърнени и 

маслодайни култури по области 

 
Проведени мероприятия при есенниците 
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Засети площи с пролетници и проведени мероприятия 
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