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1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 12.07.2018 г. 

1.1 Жътва на есенници 

Падналите валежи възпрепятстваха жътвата на някой есенни култури в страната. 

Оперативните данни към 12.07.2018 г. показват, че са реколтирани със 7% по-малко площи 

с пшеница спрямо отчетените по същото време на 2017 г., а при площите с тритикале, 

ечемик и ръж намалението е по-съществено - от 12,3% до 18,2%. При тези култури (с 

изключение на ръжта) се наблюдава и по-нисък среден добив - с между 4,4% (при 

пшеницата) и 11,8% (при маслодайната рапица). В резултат, прибраните количества 

пшеница, тритикале, ръж и ечемик са под миналогодишните, като най-съществено е 

намалението при ечемика – с 22,1%. 

До момента, единствено реколтата от маслодайна рапица е над нивото отпреди една 

година (с близо 33%), което се дължи основно на по-ранното й прибиране. 

Жътва на есенници към 12.07.2018 г., сравнено със същия период на 2017 г. 

  
  

12.07.2018 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 11 421 182 5 429 085 48% 2 716 230 500 3,9% -7,0% -11,1% -4,4% 

ечемик 1 152 665 1 019 864 88% 450 369 442 -11,9% -15,5% -22,1% -7,7% 

масл. 
рапица 

1 843 791 1 425 068 77% 350 374 246 12,5% 50,7% 32,8% -11,8% 

ръж  67 679 3 705 5% 889 240 8,0% -18,2% -3,2% 18,2% 

тритикале 173 301 35 867 21% 12 667 353 15,7% -12,3% -17,1% -5,4% 

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

 

Площи за реколтиране при основни есенни култури към 12.07.2018 г., сравнено 

със същия период на 2017 г. 
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1.2 Реколта от пролетници 

Прибраната продукция (към 12.07.2018 г.) от пролетен ечемик, дини, домати, 

картофи, пъпеши и пипер е с между 7,5% и 69,8% повече спрямо година по-рано, 

вследствие предимно на увеличение на реколтираните площи. Изключение правят дините и 

доматите, при които по-високите средни добиви напълно компенсират късното прибиране 

на реколтата. От друга страна, при производството на леща, овес, силажна царевица, грах 

(градински и фуражен) и фасул се отчита спад в рамките на 50% - 99% на годишна база, 

вследствие на по-малко реколтирани площи в комбинация с по-ниски средни добиви 

(единствено при силажната царевица средният добив към момента е по-висок). 

Реколтата от тютюн тип „Ориенталски“ е с 49% по-висока в сравнение с аналогичния 

период на 2017 г. Това увеличение се дължи както на повечето реколтирани площи (с 

34,5%), така и на по-високия среден добив (с 11,8%).  

Реколта от пролетници към 12.07.2018 г., сравнено със същия период на 2017 г. 

 12.07.2018 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 100 025 19 990 32 678 1 635 -3,4% 25,7% 29,6% 3,0% 

домати 38 188 4 310 11 439 2 654 10,5% -23,4% 15,8% 51,1% 

пипер 27 528 1 153 591 512 2,5% 132,5% 69,8% -27,0% 

дини 33 716 2 417 3 719 1 539 0,4% -0,5% 13,8% 14,4% 

пъпеши 15 313 1 670 973 583 28,2% 51,4% 41,4% -6,6% 

фасул 25 857 40 1 30 -37,0% -89,3% -99,4% -92,7% 

градински 
грах 

26 534 4 101 617 150 0,8% -74,2% -90,9% -64,7% 

леща 35 985 4 202 489 116 -1,4% -30,3% -50,6% -29,3% 

овес 82 880 2 956 739 250 -21,6% -51,5% -58,6% -14,7% 

царевица 
силажна 

171 896 260 746 2 870 10,1% -91,5% -88,5% 35,4% 

пролетен 
ечемик 

27 979 8 550 2 964 347 -36,5% 25,9% 7,5% -14,5% 

фуражен 
грах 

306 878 64 446 10 852 168 8,5% -40,6% -70,9% -51,2% 

тютюн 
Oриентaлски 

32 118 13 449 511 38 12,9% 34,5% 49,0% 11,8% 

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

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Оперативните данни сочат значителен ръст на продукцията от круши, лавандула и 

сливи спрямо същия период на 2017 г. – от три до над двадесет пъти, поради увеличение 

на средните добиви, в съчетание с нарастване на реколтираните площи. При ягодите, 

малините, вишните, маслодайната роза и черешите увеличението на производство на 
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годишна база е в рамките на 4,5% - 37%. Поради по-ниските средни добиви от декар, към 

момента се отчита намаление на реколтата от кайсии и праскови на годишна база, 

съответно с 8,3% и 15,6%. 

През последната седмица са реколтирани и 150 дка с ябълки, при среден добив от 33 

кг/дка. 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 12.07.2018 г., 

сравнено със същия период на 2017 г. 

 

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 12.07.2018 г., 

сравнено със същия период на 2017 г. 

  

12.07.2018 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 87 030 79 761 43 852 550 10,2% 15,9% 37,0% 18,3% 

вишни 13 158 9 745 3 036 312 -4,0% 8,4% 13,5% 4,7% 

кайсии 27 211 20 086 10 046 500 0,4% 48,5% -8,3% -38,3% 

ябълки 48 919 150 5 33 - - - - 

праскови 41 946 6 297 3 448 548 10,8% 0,3% -15,6% -15,7% 

сливи 67 966 548 258 470 9,6% 1 174,4% 2 245,5% 92,6% 

круши 5 084 87 27 315 25,5% 47,5% 237,5% 131,6% 

ягоди 10 376 9 686 7 671 792 3,8% 8,9% 4,5% -4,0% 
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12.07.2018 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) 

малини 23 693 5 790 2 205 381 8,1% 24,4% 5,0% -15,5% 

маслодайна 
роза 

35 701 35 578 15 889 447 3,5% 3,1% 22,8% 19,2% 

лавандула 103 363 33 963 15 827 466 32,2% 133,9% 280,6% 62,9% 

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

 

2 Външна търговия с основни земеделски култури  

2.1 Износ на зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли - юни (пшеница, 

ечемик и рапица) 

2018/19 пазарна година 

През първите две седмици на пазарната 2017/18 година през Пристанище Варна1 са 

изнесени общо 72,7 хил. тона пшеница, с над два пъти повече спрямо същия период на 

2017 г. През порта все още не е осъществен експорт на ечемик и рапица.     

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

Продукти 02.07.2017 – 15.07.2017 02.07.2018 – 15.07.2018 Изменение 

пшеница 27 500 72 700 164,4% 

ечемик 0 0 - 

рапица 0 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.  

2017/18 пазарна година 

По предварителни данни на НСИ, за периода юли 2017 г. – април 2018 г. от страната 

са изнесени общо 4 374,8 хил. тона пшеница, 350,6 хил. тона ечемик и 423,9 хил. тона 

рапица. В сравнение със същия период на предходната година, експортът на пшеница и 

ечемик нараства съответно със 7,5% и с 24,6%, докато този на рапица е с 13,3% по-малко. 

                                           
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 с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед) 

Общо за периода 01.09.2017 г. – 15.07.2018 г. износът на царевица и слънчоглед 

през Пристанище Варна е нараснал с малко над два пъти 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  04.09.2016 – 15.07.2017 04.09.2017 – 15.07.2018 Изменение  

царевица 181 836 419 889 130,9% 

слънчоглед 119 827 291 535 143,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

До момента не е регистриран износ на царевица и слънчоглед от „Пристанище 

Бургас“ ЕАД. 

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

2017 – април 2018 г. възлиза на 1 210,5 хил. тона, а този на слънчоглед – 684,5 хил. тона, 

като се наблюдава увеличение с по около 40% и при двете култури.  

2.2 Внос на зърнени и маслодайни култури 

От началото на текущия сезон до 15 юли 2018 г. не е осъществен внос на зърнени и 

маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.  

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли - юни 

(пшеница, ечемик и рапица) 

Според предварителните данни на НСИ, от юли 2017 г. до април 2018 г. вносът на 

пшеница в страната възлиза на 50,1 хил. тона, с над 87% повече спрямо същия период на 

миналия сезон. При вноса на рапица се отчита по-слабо увеличение – с 4,8%, до 33,7 хил. 

тона, докато този на ечемик се свива с 66,2%, до 5,3 хил. тона.        

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед) 

Данните на НСИ сочат, че в рамките на периода септември 2017 г. – април 2018 г. 

вносът на царевица намалява с 87,7% на годишна база, до 19,1 хил. тона, а този на 

слънчоглед – с близо 30%, до 131,1 хил. тона.      

2.3 Плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през първите четири месеца на 2018 г. вносът на 

пресни зеленчуци нараства с 5,4% спрямо същия период на предходната година, до 109,5 

хил. тона, а този на пресни плодове - с 19,8%, до 98,2 хил. тона.  
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Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци през периода януари – април 2018 г., 

сравнено със същия период на 2017 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари - 

април 2017 г. 
януари – 

април 2018 г. 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 103 893 109 531 5,4% 

пресни плодове 82 001 98 196 19,8% 

Износ 
пресни зеленчуци 11 736 20 426 74,0% 

пресни плодове 8 671 18 682 115,5% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 2017 г. и 2018 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. 

Най-голям принос за нарастването на общия внос на пресни зеленчуци имат 

увеличените доставки на домати (с 5,5 хил. тона или 19,8%) и краставици (с 3,8 хил. тона 

или 39,2%). Съществено повишение се регистрира също и при импорта на тикви и пиперки 

– съответно с 21,3% и с 48,8%. Същевременно, вносът на лук, моркови, картофи, гъби и 

трюфели намалява в рамките на 6,7% - 26,4%, най-чувствително при картофите. 

Около 73% от вноса на пресни плодове през периода януари – април 2018 г. се 

формират от цитрусови плодове и банани - общо 71,8 хил. тона, което е с 19,3 хил. тона 

или около 37% повече на годишна база. Сред останалите плодове, внасяни в по-големи 

количества по това време на годината, значително увеличение спрямо същия период на 

2017 г. се отчита при кивито (с 12,4%), гроздето (с 21%), крушите (с 28,7%), дините и 

пъпешите (с над два пъти), а намаление – при ягодите (с 9,3%) и ябълките (с 25,6).    

През първите четири месеца на 2018 г. от страната са изнесени 20,4 хил. тона 

пресни зеленчуци (ръст от 74% на годишна база) и 18,7 хил. тона пресни плодове (над два 

пъти повече). 

При пресните зеленчуци, най-значително увеличение на годишна база бележи 

експортът на бобови зеленчуци (до 6,4 хил. тона, при едва 696 тона за същия период на 

2017 г.) и сладката царевица (над три пъти, до 2,3 хил. тона). В сравнение със същия 

период на миналата година, чувствително нарастват и реализираните извън страната 

количества домати, краставици и пиперки – от 21,3% до 76%. От друга страна, износът на 

патладжан, зеле и картофи се свива с между 3,1% и 91,3% (картофи).  

В рамките на наблюдавания период, износът на пресни плодове представлява главно 

реекспорт на продукти, които не са произведени в България. Това включва 17 хил. тона 

цитрусови плодове – близо три пъти повече спрямо четирите месеца на 2017 г. Съществено 

увеличение на изнесените количества на годишна база се наблюдава и при кайсиите (с 

12,2%), ябълките (почти три пъти), пъпешите (със седем пъти), а намаление - при 

черупковите плодове (с 26,8%), ягодите (с 42,3%), сливите (с 30,3%) и бананите (с 

86,6%).  
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Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 

  

 

3 Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 11.07.2018 г. се регистрира седмично понижение на средната изкупна цена на 

слънчоглед (с 3,6%), докато при останалите наблюдавани зърнени и маслодайни култури е 

налице повишение с между 0,3% (при царевицата) и 3,2% (при хлебната пшеница).  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 11.07.2018 г., 

сравнено с предходната седмица и със същия период на 2017 г., лв./тон без ДДС 

  12.07.2017 04.07.2018 11.07.2018 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 279 284 293 5,0 3,2 

фуражна пшеница 264 272 276 4,5 1,5 

ечемик 245 276 279 13,9 1,1 

царевица 294 289 290 -1,4 0,3 

слънчоглед 613 581 560 -8,6 -3,6 

рапица 670 635 645 -3,7 1,6 

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

 

Спрямо аналогичния период на 2017 г., изкупните цени на пшеницата (хлебна и 

фуражна) и ечемика отбелязват увеличение - от 4,5% до 14%. Цените на царевицата, 

рапицата и слънчогледа се понижават на годишна база в границите от 1,4% до 8,6%.  
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

11.07.2018 г. 

 

3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 06.07.2018 г. средните цени на едро на ябълки, оранжерийни домати, праскови 

и дини на борсите в страната бележат понижение от 1,2% до 9,8% спрямо предходната 

седмица, докато картофите поскъпват с 2,8%.  

През изминалата седмица на тържищата в страната се предлагат вече и пъпеши, като 

средната им цена на едро е 0,97 лв./кг. 

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 13.07.2018 г., сравнено 

с предходната седмица и със същия период на 2017 г., лв./кг 

  14.07.2017 06.07.2018 13.07.2018 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,74 0,71 0,73 -1,4 2,8 

картофи пресни * * * - - 

домати (открити 
площи) 

1,38 * 1,36 -1,4 - 

домати 
(оранжерийни) 

1,17 1,32 1,27 8,5 -3,8 

пипер (зелен) 1,62 * 1,42 -12,3 - 

пипер (червен)  * * * - - 

дини 0,40 0,41 0,37 -7,5 -9,8 

пъпеши * * 0,97 - - 
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  14.07.2017 06.07.2018 13.07.2018 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

праскови 1,15 1,32 1,25 8,7 -5,3 

череши * * * - - 

ябълки 1,55 1,68 1,66 7,1 -1,2 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

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

Средните цени на едро на картофи, полски домати, дини и зелен пипер са с между 

1,4% и 12,3% под нивата отпреди една година. Същевременно, при ябълките, 

оранжерийните домати и прасковите се наблюдава повишение на стойностите с между 7,1% 

и 8,7%.   

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци  

към 13.07.2018 г. 
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4 Приложение – справки за ход на жътвата на основни зърнени и маслодайни 

култури и реколта от пролетници и трайни насаждения по области 

 

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