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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 13.07.2017 г. 

1.1 Жътва на есенници 

По оперативни данни, към 13.07.2017 г. продукцията от ечемик, пшеница и 

маслодайна рапица е с между 17,5% и 39,1% по-малко спрямо отчетеното по същото време 

на 2016 г, което се дължи основно на по-бавния темп на прибиране на реколтата. Към 

момента, при пшеницата и ечемика се отчита по-висок среден добив спрямо предходната 

година, съответно със 7,8% и 7,9%, а при рапицата по-нисък – с 3,2%. 

Жътва на есенници към 13.07.2017 г., сравнено със същия период на 2016 г. 

  
  

13.07.2017 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

% 
реколтирани 

площи 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Площи за 
реколтиране 

(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

пшеница 10 997 139 5 839 214 53% 3 055 344 523 -2,5% -26,6% -20,8% 7,8% 

ечемик 1 308 839 1 206 378 92% 578 241 479 -19,4% -23,5% -17,5% 7,9% 

масл. 
рапица 

1 639 648 945 447 58% 263 908 279 -2,4% -35,4% -39,1% -5,7% 

ръж  62 641 4 530 7% 918 203 -9,1% -18,7% -10,9% 9,7% 

тритикале 149 825 40 900 27% 15 275 373 7,0% -33,4% -31,4% 3,0% 

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

 

Продукция от основни есенни култури към 13.07.2017 г., сравнено със същия 

период на 2016 г. 
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1.2 Реколта от пролетници 

По оперативни данни, към 13.07.2017 г. са прибрани 25,2 хил. тона картофи, 9,9 хил. 

тона домати, 3,3 хил. тона дини, 688 тона пъпеши и 348 тона пипер. Продукцията от 

картофи, пипер, пъпеши и дини е с между 6,5% и 65,6% по-ниска, спрямо същия период на 

2016 г., вследствие на все още малкото реколтирани площи, а при някой култури – в 

съчетание и с по-ниски средни добиви. От друга страна, производството на домати е 

значително по-високо на годишна база - с 41,1%, поради увеличение както на 

реколтираните площи, така и на средния добив. 

Към момента, при пъпешите, пипера и дините се отчита по-нисък среден добив 

спрямо реколта `2016 (с между 10,1% и 50,8%), докато при картофите средният добив е с 

28,5% над миналогодишния по това време. 

Реколта от пролетници към 13.07.2017 г., сравнено със същия период на 2016 г. 

 13.07.2017 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засети 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

картофи 103 550 15 899 25 224 1 587 -13,0% -27,2% -6,5% 28,5% 

домати 34 557 5 625 9 881 1 757 -22,5% 27,4% 41,1% 10,8% 

пипер 26 851 496 348 701 -30,3% -19,1% -33,3% -17,7% 

дини 33 588 2 429 3 267 1 345 11,6% -30,1% -65,6% -50,8% 

пъпеши 11 948 1 103 688 624 -10,5% -39,9% -46,0% -10,1% 

фасул 41 061 375 154,00 410 20,3% 120,6% 1000,0% 419,0% 

градински грах 26 332 15 915 6 758 425 11,0% 32,3% 43,9% 9,0% 

леща 36 503 6 027 990 164 89,6% 313,1% 415,6% 24,2% 

овес 105 745 6 096 1 785 293 -1,6% -22,1% -13,9% 10,6% 

царевица силажна 156 190 3 050 6 468 2 120 -4,2% 454,5% 516,0% 11,1% 

пролетен ечемик 44 030 6 790 2 757 406 42,2% -38,4% -27,6% 17,3% 

фуражен грах 282 960 108 425 37 335 344 171,8% 170,0% 65,9% -38,6% 

тютюн Ориент. 28 436 10 000 343 34 -43,3% -52,4% -69,1% -35,8% 

тютюн Бърлей 6 322 2 200 76 35 1,8% -31,3% -39,7% -10,3% 

  Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

По оперативни данни, към 13.07.2017 г. продукцията от малини и круши значително 

надхвърля отчетената по същото време на 2016 г., съответно с два и осем пъти. При 

маслодайната роза, ягодите, черешите и вишните увеличението на производството е по-

умерено, с между 3,5% и 15,3%. Същевременно, продукцията от кайсии, праскови, 

лавандула и сливи намалява с между 24,7% и 96,9% на годишна база. 
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Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 13.07.2017 г., 

сравнено със същия период на 2016 г. 

  

13.07.2017 Изменение на годишна база, % 

Плододаващи 
площи (дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

череши 78 991 68 791 32 020 465 1,4% 2,9% 12,3% 9,2% 

вишни 13 705 8 990 2 675 298 0,7% 25,1% 15,3% -7,7% 

кайсии 27 109 13 525 10 953 810 -4,2% -41,8% -24,7% 29,4% 

праскови 37 856 6 279 4 083 650 -6,9% -34,5% -30,2% 6,6% 

сливи 61 994 43 11 244 3,9% -95,5% -96,9% -33,5% 

круши 4 052 59 8 136 0,3% 96,7% 700,0% 216,3% 

ягоди 9 995 8 898 7 344 825 -2,5% -3,3% 10,7% 14,4% 

малини 21 911 4 655 2 101 451 26,7% 42,5% 105,2% 44,1% 

маслодайна 
роза 

34 498 34 498 12 944 375 4,9% 4,9% 3,5% -1,6% 

лавандула 78 202 14 518 4 158 286 53,1% -30,7% -40,6% -14,4% 

Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ 
 

При повечето от трайните насаждения засега се отчита повишение на средния добив 

спрямо предходната година, най-чувствително при крушите (с над три пъти), малините (с 

44,1%) и кайсиите (с 29,4%). По-ниски средни добиви се наблюдават при маслодайната 

роза (с 1,6%), вишните (със 7,7%), лавандулата (с 14,4%) и сливите (с 33,5%).  

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 13.07.2017 г., 

сравнено със същия период на 2016 г. 
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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 оперативна информация, през първите две седмици на новата 2017/18 пазарна 

година през Пристанище Варна1 са изнесени общо 27,5 хил. тона пшеница, със 76,2% по-

малко спрямо същия период на 2016 г. (115,5 хил. тона). През порта все още не е 

осъществен експорт на ечемик и рапица.  

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

Продукти  03.07.2016 – 16.07.2016 03.07.2017 – 16.07.2017 Изменение  

пшеница 115 542 27 500 -76,2% 

ечемик 0 0 - 

рапица 20 000 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

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

ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, не е реализиран износ на пшеница, ечемик и 

рапица.   

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

стартираща през м. септември)  

Общо за периода 01.09.2016 г. – 16.07.2017 г. износът на царевица и слънчоглед 

през Пристанище Варна е съответно с 65,6% и 41,4% по-малко на годишна база, като през 

изминалата седмица не са преминавали товари с тези култури през порта. 

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

Продукти  01.09.2015 – 16.07.2016 01.09.2016 – 16.07.2017 Изменение  

царевица 586 673 201 836 -65,6% 

слънчоглед 219 344 128 618 -41,4% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

От началото на текущата 2016/17 маркетингова година не е отчетен износ на 

царевица и слънчоглед от „Пристанище Бургас“ 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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Информацията за търговията на основните зърнени и маслодайни култури по данни 

на Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 28/2017, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за м. май 2017 г. 

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

01.07.2016 г. до 16.07.2017 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 № 28/2017, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 

3. Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 12.07.2017 г. изкупните цени на хлебна и фуражна пшеница и ечемик се 

увеличават с между 0,7% и 1,1% спрямо предходната седмица, докато при слънчогледа се 

отчита понижение с 0,5%. Средно за страната, царевицата се изкупува на същата цена, 

регистрирана през предходната седмица.     

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури  

към 12.07.2017 г. 
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Спрямо същия период на 2016 г., изкупните цени на царевица, ечемик, рапица и 

пшеница (хлебна и фуражна) бележат повишение в границите от 2,1% и 10,5%, най-

значително при фуражната пшеница. Единствено при слънчогледа се отчита спад с 6,7% на 

годишна база. 

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 12.07.2017 г., 

сравнено с предходната седмица и със същия период на 2016 г., лв./тон без ДДС 

  13.07.2016 05.07.2017 12.07.2017 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 253 277 279 10,3 0,7 

Фуражна пшеница 239 261 264 10,5 1,1 

Ечемик 235 243 245 4,3 0,8 

Царевица 288 294 294 2,1 0,0 

Слънчоглед 657 616 613 -6,7 -0,5 

Рапица 635 670 670 5,5 0,0 

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

3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 14.07.2017 г. средните цени на едро на ябълки, зелен пипер, картофи и 

оранжерийни домати са с между 3,1% и 19,3% над нивата от предходната седмица, най-

значително при оранжерийните домати.  

Предлагането на едро на картофи, зелен пипер и ябълки на тържищата в страната е 

на цени с между 23,3% и 52% по-високи на годишна база. Същевременно, оранжерийните 

домати поевтиняват с 13,3%.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 14.07.2017 г., сравнено с 

предходната седмица и със същия период на 2016 г., лв./кг 

  15.07.2016 07.07.2017 14.07.2017 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,60 0,77 0,74 23,3 -3,9 

домати (полски) * * 1,38 - - 

домати (оранжерийни) 1,35 1,45 1,17 -13,3 -19,3 

пипер (зелен) 1,27 1,68 1,62 27,6 -3,6 

дини * * 0,40 - - 

пъпеши * * * - - 

череши 2,70 2,22 * - - 

ябълки 1,02 1,60 1,55 52,0 -3,1 

ябълки (внос) * * * - - 

праскови 1,15 * 1,15 0,0  

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде (внос) * * * - - 

  Източник: данни на ДКСБТ, обработени от МЗХГ 
  * Няма данни 
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Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 14.07.2017 г. 

 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

картофи  

домати (оранжерийни) 

пипер (зелен) 

ябълки  

Изменение на 
седмична база 
% 

Изменение на 
годишна база 
% 



 

 

10 

 

4. Приложение – справки за хода на жътвата на основни зърнени и маслодайни 

култури, реколта от пролетници и реколта от трайни насаждения и етерично-

маслени култури по области 
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Справка за реколтата от пролетници 
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Справка за реколтата от трайни насаждения 
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