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служат само като ориентир за текущото състояние на пазара, в т. ч.: оперативна 
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1. Проведени основни селскостопански мероприятия към 13.10.2016 г. 

1.1 Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно 

По оперативни данни, към 13.10.2016 г. са прибрани около 1 677 хил. тона маслодаен 

слънчоглед - с близо 13% повече спрямо отчетеното по същото време на 2015 г., което се 

дължи на комбинация от по-бърз темп на прибиране на реколтата (98% реколтирани площи, 

при 92% година по-рано) и по-висок среден добив (с 5,2%). При царевицата към този 

момент се отчита ръст на продукцията от 26,2% на годишна база, до близо 1 927 хил. тона, 

свързан главно с по-ранно прибиране на реколтата. 

Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 13.10.2016 г., сравнено 

със същия период на 2015 г. 

  
  

13.10.2016 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

% 
реколт
ирани 
площи 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

маслодаен 
слънчоглед 

7 606 470 7 482 323 98,0% 1 676 980 224 0,3% 7,3% 12,9% 5,2% 

царевица за 
зърно 

4 227 504 3 623 177 86,0% 1 926 769 532 -0,4% 26,0% 26,2% 0,2% 

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

Продукция от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 13.10.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 
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1.2  Реколта от пролетници 

Оперативните данни към 13.10.2016 г. сочат увеличение на производството на домати 

и дини съответно с 1,4% и 18,1% на годишна база. Същевременно, при продукцията от 

пипер, пъпеши и картофи се наблюдава спад с между 3,4% и 13,4%, най-значителен при 

картофите.     

Сравнявайки със същия период на 2015 г., средният добив от домати, пипер, дини и 

пъпеши нараства с между 2,2% и 19%, докато този от картофи е с 2,1% по-нисък.  

Реколта от пролетници към 13.10.2016 г., сравнено със същия период на 2015 г. 

  

13.10.2016 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

картофи 120 621 91 378 121 546 1 330 -2,6% -11,6% -13,4% -2,1% 

домати 44 721 41 632 110 461 2 653 -3,3% -0,8% 1,4% 2,2% 

пипер 39 103 37 742 58 234 1 543 -11,6% -9,1% -3,4% 6,2% 

дини 30 493 29 680 59 725 2 012 5,3% 2,6% 18,1% 15,0% 

пъпеши 13 418 12 846 13 604 1 059 -19,7% -22,7% -8,0% 19,0% 

фасул 34 118 32 086 4 545 142 13,7% 12,0% 15,8% 3,6% 

градински грах 19 123 17 153 6 505 379 36,0% 30,7% 26,3% -3,6% 

леща 19 402 19 402 2 527 130 23,9% 27,9% 24,5% -3,0% 

соя 145 258 134 739 17 769 132 -47,5% -40,6% -35,8% 8,2% 

ориз 100 376 18 050 11 180 619 -10,3% -36,8% -47,2% -16,6% 

овес 107 717 97 717 21 536 220 -16,6% -17,2% -13,9% 3,8% 

сорго 28 981 16 479 3 552 216 -30,3% -45,3% -56,5% -20,3% 

шарен 
слънчоглед 

79 222 57 955 10 614 183 -31,4% -30,2% -14,4% 22,8% 

царевица 
силажна 

168 275 163 099 367 979 2 256 -5,8% 6,2% 31,2% 23,5% 

пролетен 
ечемик 

30 976 30 871 9 132 296 -66,1% -63,6% -63,1% 1,4% 

фуражен грах 105 569 104 303 40 398 387 30,9% 38,1% 23,8% -10,4% 

захарно цвекло 883 *  *  *  4104,8% - - - 

памук 35 573 14 568 1 419 97 106,2% - - - 

лен 900 825 61 74 28,6% 17,9% -12,9% -26,0% 

тютюн ориент. 48 915 44 908 6 054 135 -31,8% -36,9% -34,6% 3,8% 

тютюн Бърлей 6 110 5 468 798 146 -39,3% -43,5% -67,8% -43,0% 

тютюн 
Вирджиния 

36 578 33 060 4 885 148 -17,6% -11,7% -2,6% 10,4% 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
* Няма данни 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 13.10.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

Продукция от основни сортове тютюн към 13.10.2016 г., сравнено със същия 

период на 2015 г. 

 

 

1.4 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

По оперативни данни, към 13.10.2016 г. производството на ягоди, сливи, малини, 

праскови, ябълки, вишни, круши и череши е с между 1,8% и 22% по-ниско спрямо 

отчетеното година по-рано. Сред основните наблюдавани овощни култури, само при 

кайсиите е налице ръст на продукцията на годишна база – с 5,5%. 
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На този етап продукцията от десертни и винени лозя е съответно с 16,7% и 18,8% 

под нивата отпреди една година, в резултат от намаление както на реколтираните площи, 

така и на средния добив. 

Към момента продукцията от маслодайна роза и лавандула нараства съответно с 

44,5% и 7,1% на годишна база. 

Засега най-значително увеличение на средния добив спрямо реколта `2015 се отчита 

при маслодайната роза (с 44,9%), а намаление - при черешите и крушите (съответно с 

19,7% и 18,9%). 

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 13.10.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

13.10.2016 Изменение на годишна база, % 

Плододаващи 
площи (дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Плододаващи 
площи (дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

череши 77 712 72 833 30 794 423 2,2% -2,8% -22,0% -19,7% 

вишни 13 684 11 225 3 213 286 3,4% -2,8% -11,8% -9,5% 

кайсии 28 418 26 606 16 122 606 2,4% 1,6% 5,5% 3,8% 

ябълки 48 480 36 905 30 166 817 -0,2% 5,3% -9,2% -13,8% 

праскови 42 470 42 229 34 784 824 -1,6% -1,7% -8,0% -6,4% 

сливи 62 011 58 372 30 702 526 -3,6% 0,0% -3,7% -3,7% 

круши 4 321 3 382 1 609 476 -3,8% 2,6% -16,8% -18,9% 

ягоди 10 256 10 055 7 327 729 -5,1% -5,7% -1,8% 4,1% 

малини 17 452 15 872 6 136 387 17,5% 11,0% -4,9% -14,2% 

маслодайна 
роза 

32 875 32 875 12 510 381 -0,3% -0,3% 44,5% 44,9% 

лавандула 53 494 52 077 16 695 321 5,9% 8,5% 7,1% -1,2% 

лозя винени 508 799 423 421 223 126 527 -5,2% -5,7% -18,8% -13,9% 

лозя 
десертни 

49 765 44 915 23 985 534 -2,4% -7,4% -16,7% -10,1% 

   Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
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Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 13.10.2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г. 

 

2 Есенна кампания  

По оперативни данни, към 13.10.2016 г. е извършена предсеитбена подготовка на       

9 002 887 дка, а дълбока оран – на 3 651 749 дка, при съответно 8 104 025 дка и 4 901 029 

дка година по-рано. 

Засетите площи с тритикале, маслодайна рапица, ечемик и ръж изостават с между 

1,4% и 44,3% в сравнение с отчетените по същото време на 2015 г. Сред основните 

есенници, единствено сеитбата на пшеница се движи с по-бързи темпове спрямо миналата 

година, като са засети с около 22% повече площи.  

Засети площи с есенници към 13.10.2016 г.,  

сравнено със същия период на 2015 г., дка 

Култура 15.10.2015 13.10.2016 Изменение, % 

пшеница 3 363 235 4 092 942 21,7% 

ечемик 587 225 536 672 -8,6% 

маслодайна рапица 1 437 603 1 381 760 -3,9% 

ръж 21 407 11 930 -44,3% 

тритикале 31 060 30 637 -1,4% 

            Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХ 
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3 Външна търговия с основни земеделски култури  

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

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

година, стартираща през м. юли) 

През последната седмица през Пристанище Варна1 са изнесени 11,5 хил. тона рапица, 

докато експорт на пшеница и ечемик не е реализиран. Общо за периода от началото на 

пазарната 2016/17 година до момента износът на рапица през порта нараства близо три 

пъти на годишна база, до 193,2 хил. тона, а този на пшеница – с 8,6%, до 814,3 хил. тона. 

От друга страна, експортът на ечемик през пристанището се свива с 91% спрямо 

аналогичния период на предходната година.     

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

Продукти  04.07. – 16.10.2015 04.07. – 16.10.2016 Изменение  

пшеница 749 635 814 350 8,6% 

ечемик 66 838 6 035 -91,0% 

рапица 64 580 193 215 199,2% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

През изминалата седмица, за първи път от началото на настоящия пазарен сезон, е 

регистриран износ на пшеница през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал 

Бургас – Изток 1, в размер на 2,4 хил. тона. До момента все още не е осъществяван експорт 

на ечемик и рапица от пристанището.  

По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени 

култури (по морски, речен и сухоземен път), през първия месец на текущата 2016/17 

пазарна година (м. юли 2016 г.) от страната са изнесени общо 588,5 хил. тона пшеница, 

123,4 хил. тона ечемик и 134,7 хил. тона рапица. В сравнение със същия месец на 

предходната година, експортът на пшеница и рапица се увеличава съответно със 76,9% и 

7,5%, докато този на ечемик намалява с 34,8%. 

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

стартираща през м. септември)  

2016/17 пазарна година 

През изминалата седмица през Пристанище Варна са изнесени 22,7 хил. тона 

царевица и 31,6 хил. тона слънчоглед. За периода от началото на пазарната 2016/17 година 

до 16.10.2016 г. износът на царевица през порта изостава с 50,8% на годишна база, докато 

този на слънчоглед нараства с 87,5%.     

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

Продукти  01.09. – 16.10.2015 01.09. – 16.10.2016 Изменение  

царевица 108 515 53 432 -50,8% 

слънчоглед 27 473 51 509 87,5% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

От началото на 2016/17 пазарна година не е отчетен износ на царевица и слънчоглед 

от „Пристанище Бургас“ ЕАД. 

2015/16 пазарна година 

По предварителни данни на НСИ, общият износ на царевица за периода септември 

2015 г. – юли 2016 г. е в размер на 1 327,8 хил. тона, а този на слънчоглед – 675,4 хил. 

тона, съответно с 37,2% и 24,5% по-малко на годишна база. 

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

01.07.2016 г. до 16.10.2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни 

терминали във Варна и Бургас.  

3.2 Плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през периода януари – юли 2016 г. в страната са 

внесени 155,7 хил. тона пресни зеленчуци и 177,6 хил. тона пресни плодове, съответно с 

8,6% и с 15,1% повече спрямо същия период на 2015 г.  

Най-голям принос за увеличението на общия внос на пресни зеленчуци има ръстът на 

доставките на лук, моркови, краставици, пиперки и домати - с между 5% и 28,7%, най-

значителен при доматите. Съществено намаление на вноса се наблюдава при картофите - с 

28,1%.   

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци през периода януари - юли 2016 г., 

сравнено със същия период на 2015 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари - юли 

2015 г. 
януари - юли 

2016 г. 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 143 295 155 653 8,6% 

пресни плодове 154 355 177 637 15,1% 

Износ 
пресни зеленчуци 11 388 20 413 79,2% 

пресни плодове 20 999 24 890 18,5% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 2015 г.), обработени от МЗХ 

Бележка: „пресни зеленчуци“ включва търговията по тарифни кодове от 07010000 до 07099990, а „пресни плодове“ 

– търговията по тарифни кодове от 08010000 до 08109075. 

Традиционно, при пресните плодове водещ е вносът на видове, каквито не се 

произвеждат в страната, като цитрусови плодове и банани. Съществен дял заемат и 
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доставките на дини и ябълки, които нарастват съответно с 13,5% и 15,6% спрямо първите 

седем месеца на 2015 г. Увеличение на годишна база се наблюдава и при вноса на круши, 

грозде, праскови, ягоди, кайсии, сливи и вишни - от 10,8% до три пъти. От друга страна, 

при импорта на череши, пъпеши, черупкови плодове и малини се отчита намаление с между 

0,7% и 87,2%.     

През периода януари – юли 2016 г. износът на пресни зеленчуци бележи ръст от 

79,2% спрямо съшия период на 2015 г., до 20,4 хил. тона, а този на пресни плодове – с 

18,5%, до 24,9 хил. тона.  

Сред основните изнасяни зеленчуци, най-чувствително увеличение на годишна база 

се наблюдава при домати, краставици, зеле и пиперки – с между 28,7% и 68,4%. Още по-

значителен ръст е налице при износа на гъби – над единадесет пъти. Същевременно, 

изнесеното количество картофи намалява с 91,4%.  

Нарастването на общия износ на пресни плодове в рамките на периода се дължи 

основно на регистрирания ръст при цитрусовите плодове (представляващ реекспорт). От 

произвежданите в страната плодове, най-значително увеличение на износа спрямо седемте 

месеца на 2015 г. се наблюдава при ябълките (над осем пъти), ягодите (над четири пъти) и 

черупковите плодове (близо три пъти), следвано от това при прасковите (69,1%), кайсиите 

(34,2%) и дините (25,2%). От друга страна, изнесените количества грозде, череши и 

пъпеши са с между 38,6% и 89,5% по-малко на годишна база.   

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 

 

 

4 Цени 

4.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 12.10.2016 г. при средните изкупни цени на ечемик, слънчоглед и рапица се 

наблюдава повишение в рамките на 0,4% – 4,1% спрямо предходната седмица. 
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Същевременно, при пшеницата (хлебна и фуражна) и царевицата е налице леко 

поевтиняване, съответно с 0,4% и 0,8%. 

Като цяло, изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават 

да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите 

от 3,3% (царевица) до 10,8% (ечемик).  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 12.10.2016 г.,  

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

  14.10.2015 05.10.2016 12.10.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 283 254 253 -10,2 -0,4 

Фуражна пшеница 268 246 244 -8,2 -0,8 

Ечемик 268 239 240 -10,8 0,4 

Царевица 270 261 260 -3,3 -0,4 

Слънчоглед 692 623 631 -10,0 1,3 

Рапица 689 653 680 -5,2 4,1 

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

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

12.10.2016 г. 

 

4.2 Плодове и зеленчуци 

Към 14.10.2016 г. средните цени на едро на ябълки, зелен пипер, десертно грозде и 

оранжерийни домати се понижават с между 2,1% и 5,7% на седмична база, докато тези на 

праскови и полски домати се покачват съответно със 7,1% и 21,5%. Средната цена на едро 

на картофи остава на нивото от предходната седмица.  
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Средните цени на едро на ябълки, десертно грозде и зелен пипер са с между 3,1% и 

12,6% под нивата, отчетени по същото време на 2015 г. Поскъпване на годишна база се 

наблюдава при оранжерийните домати (с 3,1%) и картофите (с 5,3%).   

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 14.10.2016 г., сравнено с 

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

  16.10.2015 07.10.2016 14.10.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,57 0,60 0,60 5,3 0,0 

домати (оранжерийни) 1,60 1,75 1,65 3,1 -5,7 

домати (полски) * 1,07 1,30 - 21,5 

пипер (зелен) 1,03 0,93 0,90 -12,6 -3,2 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки  0,98 0,97 0,95 -3,1 -2,1 

праскови * 1,40 1,50 - 7,1 

сливи * * * - - 

круши * 1,63 * - - 

десертно грозде 1,40 1,40 1,35 -3,6 -3,6 

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

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 14.10.2016 г. 
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Приложение – справки за реколтата от слънчоглед и царевица и проведени 

основни селскостопански мероприятия по области 

 
Справка за хода на жътвата 
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