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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 10.08.2017 г. 

1.1 Жътва на есенници 

По оперативни данни, към 10.08.2017 г. продукцията от пшеница е със 7,3% над 

отчетената по същото време на 2016 г., като повишението на средния добив с 10,7% 

изцяло компенсира лекото намаление на реколтираните площи. Същевременно, 

производството на ечемик и рапица намалява съответно с 13,7% и 7,5% на годишна база, 

основно поради редуциране на реколтираните площи. Към момента, средният добив от 

ечемик е със 7,5% по-висок от миналогодишния, а този от рапица – с 3,1% по-нисък.  

Жътва на есенници към 10.08.2017 г., сравнено със същия период на 2016 г. 

  
  

10.08.2017 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 10 994 820 10 855 937 99,0% 5 710 084 526 -2,5% -3,1% 7,3% 10,7% 

ечемик 1 307 693 1 302 306 99,6% 619 113 475 -19,5% -19,7% -13,7% 7,5% 

масл. 
рапица 

1 616 531 1 599 944 99,0% 455 979 285 -3,7% -4,5% -7,5% -3,1% 

ръж  62 641 46 435 74,0% 10 856 234 -7,2% -21,2% -8,9% 15,8% 

тритикале 149 825 140 235 94,0% 49 047 350 7,0% 3,6% 10,8% 7,0% 

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

 

Продукция от основни есенни култури към 10.08.2017 г., сравнено със същия 

период на 2016 г. 

 

1.2 Реколта от пролетници 

По оперативни данни, към 10.08.2017 г. продукцията от картофи, дини и пипер е с 

между 0,9% и 18,6% над нивата отпреди една година. Най-значително увеличение е 

налице при пипера, в резултат на комбинация от по-бързо прибиране на реколтата и по-
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висок среден добив. От друга страна, при пъпешите и доматите се отчита изоставане на 

производството на годишна база, съответно с 19% и 38,7%. 

 Към момента, средните добиви от домати, пипер и картофи са в рамките на 2,6% - 

26,1% по-високи спрямо миналата година, докато тези от дини и пъпеши се понижават, 

съответно със 7,3% и 18,2%. 

Реколта от пролетници към 10.08.2017 г., сравнено със същия период на 

2016 г. 

 10.08.2017 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 104 248 27 421 39 865 1 454 -13,0% -20,0% 0,9% 26,1% 

домати 36 079 15 770 19 878 1 261 -19,1% -40,2% -38,7% 2,6% 

пипер 29 261 10 539 6 794 645 -21,9% 10,8% 18,6% 7,1% 

дини 36 667 17 004 33 205 1 953 20,4% 11,1% 3,0% -7,3% 

пъпеши 13 718 7 658 6 065 792 2,3% -0,9% -19,0% -18,2% 

фасул 41 525 20 009 3 666,00 183 21,9% 79,8% 105,7% 14,4% 

градински грах 30 508 22 661 8 615 380 28,1% 52,6% 47,3% -3,6% 

леща 40 922 26 012 3 312 127 112,5% 50,0% 43,6% -4,5% 

соя 115 055 1 244 212 170 -20,7% -16,3% 6,0% 26,9% 

овес 108 992 67 557 16 620 246 1,4% 20,1% 24,2% 3,4% 

сорго 25 612 475 97 203 -4,8% 137,5% 51,6% -36,6% 

царевица силажна 162 561 42 660 99 382 2 330 -3,6% 29,1% 13,7% -11,9% 

пролетен ечемик 46 001 30 347 11 765 388 48,5% 16,5% 51,6% 30,2% 

фуражен грах 305 422 259 139 81 967 316 193,6% 224,9% 150,2% -23,1% 

лен 1 059 700 59 84 17,7% 115,4% 436,4% 147,1% 

тютюн ориенталски 31 521 16 990 1 527 90 -37,1% -55,5% -55,5% 0,0% 

тютюн Бърлей 6 328 6 140 504 82 1,9% 24,8% 9,3% -12,8% 

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

Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 10.08.2017 г., 

сравнено със същия период на 2016 г. 
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1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Оперативните данни към 10.08.2017 г. сочат значителен ръст на продукцията от 

кайсии, лавандула и малини спрямо същия период на 2016 г. - с между 44,2% и 98,6%. При 

кайсиите това се дължи изцяло на повишаване на средния добив, а при малините и 

лавандулата – на съчетание от увеличение както на реколтираните площи, така и на 

средните добиви. Производството на маслодайна роза, ягоди и череши също нараства на 

годишна база, в рамките на 3,5% - 12,1%. Същевременно, продукцията от вишни, круши, 

праскови, сливи и ябълки е с между 7,1% и 80,2% под нивата отпреди една година. Най-

значителен спад е налице при ябълките, който обаче е свързан с по-бавния темп на 

прибиране на реколта `2017, докато при средния добив засега се отчита увеличение. 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 10.08.2017 г., 

сравнено със същия период на 2016 г. 

 

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 10.08.2017 г., 

сравнено със същия период на 2016 г. 

 10.08.2017 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 78 991 69 835 32 335 463 1,7% 3,3% 12,1% 8,7% 

вишни 13 895 9 605 2 924 304 1,9% -10,9% -7,1% 4,1% 

кайсии 28 595 25 981 23 169 892 0,6% -1,4% 44,2% 46,2% 

ябълки 45 900 210 122 580 -3,8% -84,2% -80,2% 25,8% 

праскови 39 760 21 684 16 343 754 -2,6% -34,1% -36,5% -3,7% 

сливи 61 944 5 007 3 068 613 1,1% -68,4% -60,2% 26,1% 
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 10.08.2017 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) 

круши 4 037 495 266 538 -3,5% -26,0% -18,9% 9,8% 

ягоди 9 998 9 316 7 610 817 -2,5% -1,2% 11,3% 12,7% 

малини 21 917 8 979 4 297 479 25,7% 26,2% 98,6% 57,6% 

маслодайна 
роза 

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

лавандула 78 471 64 555 26 034 403 46,7% 31,8% 62,8% 23,6% 

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

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) 

2017/18 пазарна година 

През последната седмица през Пристанище Варна1 са изнесени 162 хил. тона 

пшеница и 10,5 хил. тона рапица, докато износ на ечемик не е реализиран. Общо от 

началото на новата 2017/18 пазарна година до момента, износът на пшеница през порта 

възлиза на 412 хил. тона, а този на рапица – на 17 хил. тона, съответно с 19,9% и 74,9% 

по-малко на годишна база. От друга страна, износът на ечемик нараства над 13 пъти 

спрямо аналогичния период на предходната година.       

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

Продукти  03.07.2016 – 13.08.2016 03.07.2017 – 13.08.2017 Изменение  

пшеница 514 320 411 951 -19,9% 

ечемик 5 855 77 884 1 230,2% 

рапица 67 927 17 082 -74,9% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към момента през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 

1, не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица.   

2016/17 пазарна година 

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - 

по морски, речен и сухоземен път), през периода юли 2016 г. – май 2017 г. износът на 

пшеница от страната нараства с 20,5% на годишна база, до 4 055,4 хил. тона, а този на 

рапица - с 53,5%, до 489,7 хил. тона. Същевременно, експортираното количество ечемик се 

свива с 36,2%, възлизайки на 283,9 хил. тона.     

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

стартираща през м. септември)  

Общо за периода 01.09.2016 г. – 13.08.2017 г., износът на царевица и слънчоглед 

през Пристанище Варна е съответно с 64,8% 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 – 13.08.2016 01.09.2016 – 13.08.2017 Изменение  

царевица 586 673 206 584 -64,8% 

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. 

По предварителни данни на НСИ, през периода септември 2016 г. – май 2017 г. 

извън страната са реализирани 883,2 хил. тона царевица и 522,6 хил. тона слънчоглед, 

съответно с 28,5% и 3,1% по-малко на годишна база. 

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

01.07.2016 г. до 13.08.2017 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни 

терминали във Варна и Бургас.  

Според предварителни данни на НСИ, за периода от началото на пазарната 

2016/2017 година (м. юли 2016 г. за пшеница, ечемик и рапица и м. септември 2016 г. за 

царевица и слънчоглед) до м. май 2017 г. в страната са внесени, както следва: пшеница – 

28,8 хил. тона, ечемик – 15,7 хил. тона, рапица – 32,2 хил. тона, царевица – 246,6 хил. 

тона  и слънчоглед – 197,5 хил. тона. При всички от основните зърнени и маслодайни 

култури се наблюдава увеличение на импорта спрямо съответния период на предходната 

маркетингова година – от 6,5% при пшеницата до осем пъти при царевицата. 

Чувствителният ръст при импорта на царевицата се дължи основно на увеличените 

доставки през периода март – май 2017 г.     

2.2 Плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през периода януари – май 2017 г. в страната са 

внесени 133,1 хил. тона пресни зеленчуци и 99 хил. тона пресни плодове, съответно с 3,6% 

повече и с 5,2% по-малко спрямо същия период на 2016 г.  

Ръстът на вноса на пресни зеленчуци се дължи основно на нарастване на доставките 

на картофи и домати, съответно с 3,8 хил. тона или 17,5% и с 4,9 хил. тона или 13,8%. 

Сред останалите продукти, значително увеличение е налице при вноса на гъби (над 

двадесет пъти), чесън и спанак (около два пъти), а по-умерено – при този на марули, тикви 

и патладжани – с между 10,6% и 39,1%. Сред традиционно внасяните в по-големи 
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количества зеленчуци, намаление на вноса се наблюдава при краставиците, морковите и 

репите, лука, някои видове гъби, пиперките и зелето – от 2,4% при краставиците до 25,2% 

при зелето.    

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци през периода януари - май 

2017 г., сравнено със същия период на 2016 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари - май 

2016 г. 
януари - май 

2017 г. 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 128 547 133 132 3,6% 

пресни плодове 104 468 99 026 -5,2% 

Износ 
пресни зеленчуци 12 511 14 368 14,8% 

пресни плодове 14 834 10 222 -31,1% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 2016 г.), обработени от МЗХГ 

Бележка: „пресни зеленчуци“ включва търговията по тарифни кодове от 07010000 до 07099990, а „пресни 
плодове“ – търговията по тарифни кодове от 08010000 до 08109075. 

При пресните плодове водещ остава вносът на видове, каквито не се произвеждат в 

страната, като цитрусови плодове и банани (общо 59,6 хил. тона или около 60% от общия 

внос на пресни плодове за петте месеца на 2017 г.). Съществен дял заемат и доставките на 

ябълки, които обаче намаляват с 1,9% на годишна база, до 22,2 хил. тона. Сред останалите 

плодове, намаление спрямо съответния период на 2016 г. се отчита при импорта на пъпеши 

(с 11,4%), грозде (с 12,7%), праскови и нектарини (с 39,3%) и дини (с 42,7%), а 

увеличение – при този на ягоди, круши, сливи, вишни, черупкови плодове, малини, дюли и 

череши – с между 12,7% и близо три пъти, най-значително при черешите.      

През периода януари – май 2017 г., износът на пресни зеленчуци бележи ръст от 

14,8% на годишна база, до 14,4 хил. тона, докато този на пресни плодове намалява с 

31,1%, до 10,2 хил. тона.  

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

пресни 
зеленчуци 

пресни 
плодове 

пресни 
зеленчуци 

пресни 
плодове 

Внос Износ 

януари - май 
2016 г. 

януари - май 
2017 г. 



 

 

9 

 

Най-значителен принос за увеличение на общия износ на пресни зеленчуци в 

рамките на периода имат доматите – с 2 147 тона или над два пъти повече, следвани от 

чесъна, пиперките, зелето, тиквите, картофите и патладжаните, при които се отчита ръст в 

границите от 24,1% (краставици) до над три пъти (патладжани). От друга страна, износът 

на праз, краставици, лук, моркови и репи, карфиол и гъби се свива с между 20,1% и 

96,9%, най-чувствително при гъбите.     

Спадът на общия износ на плодове през периода януари - май 2017 г. се дължи 

основно на регистрираното намаление на експорта на ябълки (с 98,1%), дини (със 78,4%) и 

цитрусови плодове (с 18,6%), което включва и реекспорт на продукти, които не са 

произведени в България. В сравнение с аналогичния период на 2016 г. се наблюдава 

увеличение на експорта на ягоди (с 27,7%), кайсии (с 40,6%), черупкови плодове (с 

50,5%), пъпеши (с 83,3%) и вишни (над три пъти).    

3. Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 09.08.2017 г. средните изкупни цени на пшеницата (хлебна и фуражна) и 

царевицата отбелязват леко понижение на седмична база, в рамките на 1,4% - 3,4%, 

докато тези на слънчогледа, рапицата и ечемика остават без промяна.     

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 09.08.2017 г., 

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

  10.08.2016 02.08.2017 09.08.2017 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 253 276 272 7,5 -1,4 

Фуражна пшеница 244 264 255 4,5 -3,4 

Ечемик 237 249 249 5,1 0,0 

Царевица 278 292 288 3,6 -1,4 

Слънчоглед 653 613 613 -6,1 0,0 

Рапица 660 664 664 0,6 0,0 

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

Сравнявайки със същия период на 2016 г., изкупните цени на рапица, царевица, 

пшеница (хлебна и фуражна) и ечемик нарастват с между 0,6% и 7,5%, най-чувствително 

при хлебната пшеница. Сред наблюдаваните основни зърнени и маслодайни култури, 

единствено при изкупната цена на слънчогледа се отчита понижение на годишна база, с 

6,1%. 



 

 

10 

 

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури  

към 09.08.2017 г. 

 

 

3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 11.08.2017 г. средните цени на едро на домати (полски и оранжерийни), 

картофи, зелен пипер и праскови на тържищата в страната се понижават с между 0,8% 

(оранжерийни домати) и 19,6% (полски домати) на седмична база. Същевременно, дините и 

ябълките поскъпват, съответно с 13% и 18,3%. 

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 11.08.2017 г., сравнено 

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

  12.08.2016 04.08.2017 11.08.2017 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,60 0,55 0,53 -11,7 -3,6 

домати (полски) 1,42 1,07 0,86 -39,4 -19,6 

домати (оранжерийни) 1,61 1,24 1,23 -23,6 -0,8 

пипер (зелен) 0,90 1,13 0,99 10,0 -12,4 

дини 0,41 0,23 0,26 -36,6 13,0 

пъпеши * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки 0,95 1,42 1,68 76,8 18,3 

праскови 1,35 1,09 0,95 -29,6 -12,8 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде (внос) * * * - - 

  Източник: данни на ДКСБТ, обработени от МЗХГ 
  * Няма данни 
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Средните цени на едро на картофи, домати (полски и оранжерийни), праскови и 

дини са с между 11,7% и 36,6% под нивата отпреди една година, докато при зеления пипер 

и ябълките се наблюдава повишение на стойностите, съответно с 10% и 76,8%.   

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 11.08.2017 г. 

 

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65 75

картофи  

домати (полски) 

домати (оранжерийни) 

пипер (зелен) 

дини 

праскови 

ябълки  

Изменение на 
седмична база 
% 

Изменение на 
годишна база 
% 



 

 

12 

 

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 

 

Справка за хода на жътвата 
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Справка за реколтата от пролетници 
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Справка за реколтата от трайни насаждения 
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