
 

Министерство на земеделието и храните 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативен анализ  

за основни земеделски култури  

 

(Бюлетин № 1/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 4 януари 2017 г. 

  



2 

 

 

Съдържание 

1 Външна търговия с основни земеделски култури .......................................................... 3 

1.1 Зърнени и маслодайни култури ............................................................................... 3 

1.2 Плодове и зеленчуци .............................................................................................. 4 

2 Цени ......................................................................................................................... 4 

2.1 Зърнени и маслодайни култури ............................................................................... 4 

2.2 Плодове и зеленчуци .............................................................................................. 5 

 

 

 

 

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 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 на изтеклата 2016 г. през Пристанище Варна1 са изнесени 

6,6 хил. тона пшеница, а експорт на ечемик и рапица не е осъществен. Общо за периода от 

началото на пазарната 2016/17 година до 01.01.2017 г., експортът на пшеница през порта 

нараства с 20,9% на годишна база, до 1 286,2 хил. тона, а този на рапицата - над три пъти, 

до 216,5 хил. тона. Същевременно, износът на ечемик се свива с 88,3%. 

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

Продукти  04.07.2015 – 01.01.2016 04.07.2016 – 01.01.2017 Изменение  

пшеница 1 063 773 1 286 195 20,9% 

ечемик 118 559 13 916 -88,3% 

рапица 70 207 216 457 208,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

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

ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, са изнесени 15 хил. тона пшеница, а експорт 

на ечемик и рапица все още не е реализиран.   

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

стартираща през м. септември)  

През последната седмица на Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица 

и слънчоглед за износ. Общо за периода 01.09.2016 г. – 01.01.2017 г., износът на царевица 

и слънчоглед през порта е съответно с 39,9% и 49,3% по-малко спрямо същия период на 

предходната маркетингова година.    

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

Продукти  01.09.2015 – 01.01.2016 01.09.2016 – 01.01.2017 Изменение  

царевица 285 602 171 710 -39,9% 

слънчоглед 106 276 53 901 -49,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

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

от „Пристанище Бургас“ ЕАД. 

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

на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 49/2016, ще бъде 

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

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

01.07.2016 г. до 01.01.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни 

терминали във Варна и Бургас.  

1.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 49/2016, ще бъде направена към средата на м. януари 2017 г., 

след публикуване на данните от Националния статистически институт. 

2 Цени 

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 28.12.2016 г. средните изкупни цени на наблюдаваните основни зърнени и 

маслодайни култури остават без промяна спрямо предходната седмица. Изкупните цени на 

пшеница (хлебна и фуражна), ечемик, рапица и слънчоглед продължават да се движат под 

нивата отпреди една година, като най-съществен спад се наблюдава при слънчогледа - с 

8%. Изключение прави изкупната цена на царевицата, която е с 6,3% по-висока спрямо 

година по-рано. 

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

28.12.2016 г. 
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Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 28.12.2016 г.,  

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

  30.12.2015 21.12.2016 28.12.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 295 285 285 -3,4 0,0 

Фуражна пшеница 272 263 263 -3,3 0,0 

Ечемик 268 253 253 -5,6 0,0 

Царевица 272 289 289 6,3 0,0 

Слънчоглед 733 674 674 -8,0 0,0 

Рапица 703 690 690 -1,8 0,0 

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

 

2.2 Плодове и зеленчуци 

Към 30.12.2016 г. средната цена на едро на картофите нараства със 7,6% спрямо 

предходната седмица. Още по-значително поскъпване на седмична база се отчита при 

оранжерийните и вносните домати - съответно с 18,9% и 39,5%. Същевременно, средната 

цена на едро на ябълките се понижава с 4,4%.     

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 30.12.2016 г., сравнено с 

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

  31.12.2015 23.12.2016 30.12.2016 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  * 0,66 0,71 - 7,6 

домати (оранжерийни) * 1,85 2,20 - 18,9 

домати (внос) * 1,47 2,05 - 39,5 

пипер (зелен) * * * - - 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки  * 1,35 1,29 - -4,4 

праскови * * * - - 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде (внос) * * * - - 

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

Поради липса на данни за цените на плодове и зеленчуци към края на м. декември 

2015 г., годишно сравнение не е направено.   
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Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 30.12.2016 г. 
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