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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 25.07.2019 г. 

1.1  Жътва на есенници   

По оперативни данни, към 25.07.2019 г. продукцията от пшеница и ечемик е 

съответно с 10,3% и 8,4% над отчетената по същото време на миналата година, основно в 

резултат от повишение на средните добиви с по около 8%. От друга страна, производството 

на маслодайна рапица, тритикале и ръж е с между 4,7% и 13,9% под миналогодишното, 

като при първите две култури това се дължи на намаление на реколтираните площи, а при 

ръжта - на по-нисък среден добив. 

Жътва на есенници към 25.07.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

  
  

25.07.2019 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 11 315 779 10 431 128 92,2% 5 459 554 523 -0,8% 1,9% 10,3% 8,1% 

ечемик 1 135 883 1 118 870 98,5% 531 575 475 -1,2% 0,2% 8,4% 8,2% 

масл. 
рапица 

1 529 769 1 441 922 94,3% 381 933 265 -16,8% -19,1% -13,9% 6,4% 

ръж  58 679 20 219 34,5% 4 247 210 -13,3% 9,9% -5,5% -13,9% 

тритикале 136 886 79 590 58,1% 27 470 345 -20,6% -8,6% -4,7% 4,2% 

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

 

Продукция от основни есенни култури към 25.07.2019 г., сравнено със същия 

период на 2018 г. 
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1.2 Реколта от пролетници 

Към 25 юли 2019 г. производството на фасул, грах (фуражен и градински), пролетен 

ечемик, пъпеши, дини и овес е в границите от 1,2% до над четири пъти по-високо спрямо 

аналогичния период на 2018 г., като при повечето от тези култури се наблюдава 

увеличение както на реколтираните площи, така и на добивите от декар. Намаление на 

годишна база се отчита при продукцията от картофи, пипер, домати, леща и силажна 

царевица - с между 1,9% и 99,9%, най-значително при силажната царевица, чието 

прибиране току-що стартира.   

На този етап производството на трите наблюдавани типа тютюн е в рамките на 11% - 

38,1% над миналогодишното.    

Реколта от пролетници към 25.07.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

 
25.07.2019 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 31 812 41 200 1 295 -0,1% 14,9% -1,9% -14,6% 

домати 33 526 7 606 13 706 1 802 -12,3% -20,3% -38,8% -23,2% 

пипер 26 111 3 231 2 419 749 -5,1% -30,7% -28,4% 3,2% 

дини 36 999 10 711 18 484 1 726 9,7% 46,0% 70,7% 16,9% 

пъпеши 17 947 6 968 5 067 727 17,2% 43,3% 57,0% 9,5% 

фасул 17 522 989 86 87 -32,2% -6,8% 1,2% 8,7% 

градински грах 15 014 12 474 3 146 252 -43,8% 179,9% 339,4% 56,5% 

леща 11 480 3 801 437 115 -68,1% -81,3% -79,5% 9,5% 

соя 28 270 160 25 156 - - - - 

овес 106 450 31 359 8 716 278 28,1% 60,0% 121,3% 38,3% 

сорго 35 887 480 96 200 - - - - 

царевица 
силажна 

182 699 20 4 200 6,1% -99,1% -99,9% -89,8% 

пролетен 
ечемик 

29 273 17 851 6 774 379 2,8% 9,1% 27,5% 16,6% 

фуражен грах 155 805 79 843 21 477 269 -49,6% -22,9% 12,1% 45,4% 

тютюн 
Oриенталски 

30 879 22 274 1 628 73 -3,9% 19,5% 38,1% 15,9% 

Тютюн Бърлей 3 580 3 210 211 66 -7,9% -5,6% 11,1% 17,9% 

тютюн 
Вирджиния 

18 359 1 370 138 100 -21,7% 95,7% 16,0% -41,2% 

  Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 25.07.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Последните оперативни данни сочат намаление на прибраните количества от 

повечето трайни насаждения и етерично-маслени култури спрямо година по-рано, което се 

дължи предимно на по-късното прибиране на реколтата, а при някои култури и на по-

ниските средни добиви. По-значителен спад на производството е налице при сливите, 

малините, ябълките, крушите и маслодайната роза – с между 23% и 80,9%, а по-умерен - 

при прасковите, черешите и вишните – в рамките на 5,8% - 14,7%. Комбинацията от 

съществено увеличение на площите и на средния добив води до ръст на продукцията от 

лавандула с над 90% на годишна база. Макар и по-слабо, нараства и производството на 

кайсии и ягоди - съответно с 3,1% и 4%.   

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 25.07.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

  

25.07.2019 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 82 482 38 743 470 3,0% 3,2% -11,8% -14,4% 

вишни 13 622 8 241 2 631 319 3,5% -17,0% -14,7% 2,6% 

кайсии 27 804 20 846 11 956 574 2,1% -10,7% 3,1% 15,5% 

ябълки 49 156 50 16 320 0,5% -80,8% -75,0% 30,1% 

праскови 42 570 19 455 14 487 745 1,4% -8,7% -5,8% 3,2% 

сливи 72 875 3 038 1 179 388 6,5% -14,7% -46,3% -37,1% 
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25.07.2019 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) 

круши 4 809 94 34 365 -5,4% -71,5% -80,9% -32,3% 

ягоди 10 689 9 427 8 066 856 3,0% -2,7% 4,0% 6,9% 

малини 23 941 5 379 1 346 250 0,3% -40,6% -59,2% -31,3% 

маслодайна 
роза 

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

лавандула 142 018 120 428 62 277 517 37,4% 47,9% 90,4% 28,6% 

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

 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 25.07.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

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 

През последната седмица през Пристанище Варна1 са изнесени 95 хил. тона пшеница 

и 4,4 хил. тона ечемик. Така, износът на пшеница през порта от началото на пазарната 

                                           
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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2019/20 година до момента изпреварва миналогодишния с 1,2%, докато при ечемика е 

налице намаление с 26,5%. Все още не е реализиран експорт на рапица от новата реколта.  

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

Продукти 01.07.2018 – 28.07.2018 01.07.2019 – 28.07.2019 Изменение  

пшеница 239 242 242 224 1,2% 

ечемик 13 625 10 015 -26,5% 

рапица 0 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

От началото на м. юли 2019 г. до момента не е осъществен износ на пшеница, 

ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.   

Основни зърнени и маслодайни култури -  царевица и слънчоглед 

2018/19 пазарна година 

Общият износ на царевица през Пристанище Варна от м. септември 2018 г. досега 

бележи ръст от 48,2% на годишна база, докато при слънчогледа се наблюдава спад от 

61,6%. 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 – 28.07.2018 03.09.2018 – 28.07.2019 Изменение  

царевица 438 838 650 365 48,2% 

слънчоглед 306 392 117 609 -61,6% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

До момента не е реализиран износ на царевица и слънчоглед – реколта `2018 през 

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

От началото на съответните пазарни години до момента не е отчетен внос на зърнени 

и маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.  

Информацията за търговията с основните зърнени и маслодайни култури по данни на 

Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 28/2019, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за месец май 2019 г.    

2.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 28/2019, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 
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3 Цени  

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

През последната седмица се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени 

на фуражна пшеница, ечемик, царевица и рапица, в рамките на 0,6% - 1,1%. 

Същевременно, слънчогледът и хлебната пшеница поевтиняват, съответно с 0,3% и 0,7%. 

Към момента хлебната пшеница, царевицата, слънчогледът и ечемикът се търгуват 

на цени, с между 3,8% и 4,6% под нивата отпреди една година. Средната изкупна цена на 

фуражната пшеница е без промяна на годишна база, а тази на рапицата се повишава с 

4,7%.    

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 24.07.2019 г., 

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

  25.07.2018 17.07.2019 24.07.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 304 294 292 -3,9 -0,7 

фуражна пшеница 274 271 274 0,0 1,1 

ечемик 282 266 269 -4,6 1,1 

царевица 290 276 279 -3,8 1,1 

слънчоглед 603 578 576 -4,5 -0,3 

рапица 641 667 671 4,7 0,6 

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

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

24.07.2019 г. 
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3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 26.07.2019 г. средните цени на едро на прасковите, пресните картофи, ябълките 

и зеления пипер се понижават с между 4,5% и 7,1% на седмична база. Сред продуктите, за 

които е отчетено предлагане на тържищата в страната, само оранжерийните домати 

поскъпват спрямо предходната седмица, с 29,8%. 

Ябълките се търгуват с 31% по-евтино отколкото по същото време на миналата 

година, докато при прасковите, зеления пипер, пресните картофи и оранжерийните домати 

е налице увеличение от 9,6% до 73% (най-значително при оранжерийните домати).  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 26.07.2019 г., сравнено 

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

  27.07.2018 19.07.2019 26.07.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  * * * - - 

картофи пресни 0,69 0,87 0,83 20,3 -4,6 

домати 
(оранжерийни) 

1,26 1,68 2,18 73,0 29,8 

домати          
(открити площи) 

1,32 * * - - 

домати (внос) * * * - - 

пипер (зелен) 1,26 1,56 1,45 15,1 -7,1 

пипер (червен)  * * * - - 

дини 0,34 * * - - 

пъпеши 0,89 * * - - 

праскови 1,15 1,32 1,26 9,6 -4,5 

череши * * * - - 

ябълки 1,45 1,06 1,00 -31,0 -5,7 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

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

към 26.07.2019 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  
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