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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 11.07.2019 г. 

1.1  Жътва на есенници   

Последните оперативни данни към 11.07.2019 г. сочат ръст на продукцията от 

пшеница и ечемик респективно с 22,9% и 11,9% на годишна база, което се дължи на  

комбинация от изпреварващ темп на прибиране на реколтата от двете култури и повишение 

на средните добиви. Същевременно, производството на маслодайна рапица, ръж и 

тритикале е с между 13,8% и 33,4% под миналогодишното, основно вследствие на 

намаление на реколтираните площи, а при тритикалето и ръжта - и на малко по-ниски 

добиви от декар. 

Жътва на есенници към 11.07.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

  
  

11.07.2019 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 11 315 991 6 329 734 55,9% 3 338 688 527 -0,9% 16,6% 22,9% 5,4% 

ечемик 1 136 223 1 048 523 92,3% 504 123 481 -1,4% 2,8% 11,9% 8,8% 

масл. 
рапица 

1 539 618 896 923 58,3% 234 203 261 -16,5% -37,1% -33,2% 6,1% 

ръж  58 679 2 557 4,4% 592 231 -13,3% -31,0% -33,4% -3,8% 

тритикале 136 664 31 471 23,0% 10 917 347 -21,1% -12,3% -13,8% -1,7% 

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

 

Продукция от основни есенни култури към 11.07.2019 г., сравнено със същия 

период на 2018 г. 
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1.2 Реколта от пролетници 

На този етап при почти всички наблюдавани пролетни култури, с изключение на 

картофите и Ориенталския тютюн, се отчитат по-високи средни добиви спрямо година по-

рано. Това допринася за нарастване на продукцията от пролетен ечемик, дини, пъпеши, 

фасул, фуражен и градински грах в границите от 27,5% до над три пъти. Поради по-късно 

прибиране на реколтата, производството на картофи, домати, пипер и Ориенталски тютюн 

изостава с между 7,8% и 38,6% на годишна база.  

Реколта от пролетници към 11.07.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

 
11.07.2019 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 101 866 17 901 26 927 1 504 1,8% -10,5% -17,6% -8,0% 

домати 33 526 2 796 8 211 2 936 -12,2% -35,1% -28,2% 10,6% 

пипер 26 111 563 363 644 -5,1% -51,2% -38,6% 25,8% 

дини 35 322 3 137 6 942 2 213 4,8% 29,8% 86,7% 43,8% 

пъпеши 17 247 2 284 1 595 698 12,6% 36,8% 63,9% 19,7% 

фасул 17 522 35 3 89 -32,2% -12,5% 200,0% 196,7% 

градински грах 15 014 7 483 1 865 249 -43,4% 82,5% 202,3% 66,0% 

овес 106 450 2 370 746 315 28,4% -19,8% 0,9% 26,0% 

пролетен 
ечемик 

29 273 8 600 3 780 439 4,6% 0,6% 27,5% 26,5% 

фуражен грах 155 805 53 864 15 401 286 -49,2% -16,4% 41,9% 70,2% 

тютюн 
Oриенталски 

30 879 13 087 471 36 -3,9% -2,7% -7,8% -5,3% 

тютюн 
Вирджиния 

18 359 1 370 107 78 - - - - 

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

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Към 11 юли 2019 г. прибраните количества от повечето наблюдавани трайни 

насаждения и етерично-маслени култури са в диапазона от 17% (череши) до 77,8% 

(круши) под нивата отпреди една година. Намалението е в резултат на по-малкото 

реколтирани площи до момента (с изключение на маслодайната роза), в съчетание с по-

ниски средни добиви при някой култури. От друга страна, продукцията от ягоди, праскови, 

сливи и лавандула надхвърля миналогодишната с между 2,8% и 57,4%.  
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Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 11.07.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

  

11.07.2019 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 89 617 78 511 36 411 464 3,0% -1,6% -17,0% -15,6% 

вишни 13 622 7 575 2 361 312 3,5% -22,3% -22,2% 0,0% 

кайсии 27 804 12 651 6 729 532 2,2% -37,0% -33,0% 6,4% 

праскови 42 570 6 617 3 901 590 1,5% 5,1% 13,1% 7,7% 

сливи 72 151 1 340 402 300 6,2% 144,5% 55,8% -36,2% 

круши 4 809 45 6 134 -5,4% -48,3% -77,8% -57,5% 

ягоди 10 689 9 129 7 889 864 3,0% -5,8% 2,8% 9,1% 

малини 23 941 3 908 739 189 1,0% -32,5% -66,5% -50,4% 

маслодайна 
роза 

37 516 37 488 12 230 326 5,1% 5,4% -23,0% -27,1% 

лавандула 142 018 45 445 24 915 548 37,4% 33,8% 57,4% 17,6% 

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

 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 11.07.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 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  

2019/20 пазарна година 

От началото на новия пазарен сезон до 14 юли 2019 г. експортът на пшеница през 

Пристанище Варна възлиза на 117 хил. тона (реализирани през последната седмица), което 

представлява ръст от 60,9% на годишна база. До момента през порта са изнесени и 5,7 хил. 

тона ечемик (при липса на износ по същото време на 2018 г.), докато товари с рапица все 

още не са преминавали. 

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

Продукти 01.07.2018 – 14.07.2018 01.07.2019 – 14.07.2019 Изменение  

пшеница 72 700 116 981 60,9% 

ечемик 0 5 654 - 

рапица 0 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

През първите две седмици на настоящата 2019/20 година не е реализиран износ на 

пшеница, ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас 

– Изток 1.   

2018/19 пазарна година 

По предварителни данни на НСИ, през периода юли 2018 г. – април 2019 г. от 

страната са изнесени общо 3 775,9 хил. тона пшеница, 167,4 хил. тона ечемик и 356,3 хил. 

тона рапица. И при трите култури се отчита намаление на експорта спрямо същия период 

на миналия сезон както следва: пшеница - с 13,7%, ечемик - с 52,2% и рапица - с 15,9%.   

Основни зърнени и маслодайни култури -  царевица и слънчоглед 

Общият износ на царевица през Пристанище Варна от началото на 2018/19 пазарна 

година досега надхвърля с 39,4% миналогодишния, докато при слънчогледа се наблюдава 

спад от 59,7%. През изминалата седмица през порта не са преминавали товари с двете 

култури за експорт.    

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

Продукти 03.09.2017 – 14.07.2018 03.09.2018 – 14.07.2019 Изменение  

царевица 438 838 611 877 39,4% 

слънчоглед 291 535 117 609 -59,7% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  
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До момента не е осъществен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2018 през 

„Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.  

По предварителни данни на НСИ, през периода септември 2018 г. - април 2019 г. 

извън страната са реализирани 1 484 хил. тона царевица, което е с 22,6% повече на 

годишна база. Същевременно, износът на слънчоглед се свива с 23,5%, до 525 хил. тона.    

2.2 Внос на зърнени и маслодайни култури 

От началото на юли 2018 г. досега 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, вносът на пшеница в страната от юли 2018 г. 

до април 2019 г. възлиза на 45,9 хил. тона, с 8,5% по-малко спрямо същия период на 

миналия сезон. При доставките на ечемик и рапица се отчита по-значително намаление, 

съответно с 90% до 530 тона и с 68,3%, до 10,7 хил. тона.        

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед) 

Данните на НСИ за периода септември 2018 г. – април 2019 г. сочат близо двукратно 

увеличение на вноса на слънчоглед на годишна база, до 255,1 хил. тона. При царевицата 

също е налице нарастване, но незначително - с 0,3%, до 19,1 хил. тона.     

2.3 Плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през първите четири месеца на 2019 г. вносът на 

пресни зеленчуци намалява с 0,6% спрямо същия период на предходната година, до 111,4 

хил. тона, докато този на пресни плодове се повишава с 14,2%, до 112,2 хил. тона.  

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци през периода януари – април 2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари - 

април 2018 г. 
януари – 

април 2019 г. 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 112 073 111 382 -0,6% 

пресни плодове 98 195 112 163 14,2% 

Износ 
пресни зеленчуци 20 426 16 151 -20,9% 

пресни плодове 18 680 16 923 -9,4% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 2018 г. и 2019 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. 
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Лекото намаление на общия внос на пресни зеленчуци се дължи основно на по-

малките доставки на домати – с 5,5 хил. тона (16,3%), краставици и корнишони – с близо 2 

хил. тона (14,4%) и пиперки – с 1,9 хил. тона (21,9%). Понижение се отчита и при вноса на 

гъби, зеле, праз, тикви, моркови и чесън - с между 3,7% - 77,3%, най-значително при 

чесъна. От друга страна, вносът на картофи нараства с 6,3 хил. тона (35,1%), а този на лук 

и шалот - с 3,5 хил. тона (44,6%).  

При пресните плодове водещ остава вносът на цитрусови плодове и банани с общо 

72,5 хил. тона (64,7% от целия внос на пресни плодове през първите четири месеца на 

2019 г.) - с 1% повече на годишна база. Сравнително голям дял заемат и доставките на 

ябълки, при които се отчита годишен ръст от 94,3%, до 27,6 хил. тона. Сред останалите 

плодове, внасяни в по-големи количества по това време на годината, повишение се 

наблюдава при импорта на ягоди (с 37,4%), киви (с 8,2%) и дини (с 12%), а намаление – 

при този на грозде (с 22,1%) и круши (с 43,5%). 

През периода януари - април 2019 г. от страната са изнесени 16,2 хил. тона пресни 

зеленчуци и 16,9 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 20,9% и 9,4% по-малко в 

сравнение със същия период на миналата година. 

Намалението на общия експорт на пресни зеленчуци е най-вече вследствие на спад 

на реализираните извън страната бобови зеленчуци - с 3,3 хил. тона (51,9%) и сладка 

царевица – с 2,1 хил. тона (93,2%). Свиване се отчита и при експорта на домати, тикви и 

патладжани – в рамките на 4,1% - 28,5%. От друга страна, износът на картофи нараства 

близо петнадесет пъти на годишна база, до 200,8 тона (при едва 13,8 тона за първите 

четири месеца на 2018 г.), а този на зеле, краставици и корнишони, лук и шалот - с между 

34,9% и 74,4%.  

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 
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Износът на пресни плодове през първите четири месеца на 2019 г. представлява 

предимно реекспорт на продукти, които не са произведени в България. Това включва 14,5 

хил. тона цитрусови плодове (86% от целия износ на пресни плодове за периода) – с 14,4% 

по-малко спрямо същия период на 2018 г. Експортът на ябълки нараства над четири пъти 

на годишна база, а този на сливи, ягоди и малини – от 24,8% до два пъти. Изнесените 

количества грозде и черупкови плодове са респективно с 34,1% и 25% и по-малко.    

3 Цени  

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

В рамките на последната седмица средната изкупна цена на хлебната пшеница 

бележи спад от 7,9%. При фуражната пшеница и ечемика се отчита по-слабо поевтиняване 

на седмична база – съответно с 1,8% и 0,4%, а цените на царевицата, слънчогледа и 

рапицата остават без промяна.    

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 10.07.2019 г., 

сравнено с предходната седмица и със същия период на 2018 г., лв./тон без ДДС 

  11.07.2018 03.07.2019 10.07.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 293 315 290 -1,0 -7,9 

фуражна пшеница 276 276 271 -1,8 -1,8 

ечемик 279 269 268 -3,9 -0,4 

царевица 290 276 276 -4,8 0,0 

слънчоглед 560 587 587 4,8 0,0 

рапица 645 668 668 3,6 0,0 

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

 

Към момента изкупните цени на пшеницата, ечемика и царевицата се движат с 

между 1% и 4,8% под нивата отпреди една година, докато при слънчогледа и царевицата е 

налице повишение, респективно с 4,8% и 3,6%. 
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

10.07.2019 г. 

 

3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 12.07.2019 г. на тържищата в страната се наблюдава покачване на средните 

цени на едро на ябълки, пресни картофи, череши и оранжерийни домати в границите от 2% 

до 11% спрямо предходната седмица.  

Предлагането на едро на зелен пипер, пресни картофи и оранжерийни домати е на 

цени, с между 7% и 26,8% по-високи на годишна база. От друга страна, ябълките са 

поевтинели с 38%.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 12.07.2019 г., сравнено 

с предходната седмица и със същия период на 2018 г., лв./кг 

  13.07.2018 05.07.2019 12.07.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  * * * - - 

картофи пресни 0,73 0,83 0,85 16,4 2,4 

домати 
(оранжерийни) 

1,27 1,45 1,61 26,8 11,0 

домати          
(открити площи) 

1,36 * * - - 

домати (внос) * 1,30 * - - 

пипер (зелен) 1,42 * 1,52 7,0 - 

пипер (червен)  * * * - - 

дини 0,37 * * - - 

-10 -5 0 5 10

Хлебна пшеница 

Фуражна пшеница 

Ечемик 

Царевица 

Слънчоглед 

Рапица 

Изменение на 
седмична база 
% 

Изменение на 
годишна база 
% 
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  13.07.2018 05.07.2019 12.07.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

пъпеши 0,97 * * - - 

праскови 1,25 * * - - 

череши * 2,38 2,52 - 5,9 

ябълки 1,66 1,01 1,03 -38,0 2,0 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

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

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 12.07.2019 г. 
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Изменение на 
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Изменение на 
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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 
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