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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 15.08.2019 г. 

1.1  Жътва на есенници   

По оперативни данни, към 15.08.2019 г. жътвата на основните есенни култури в 

страната е към своя край, като са добити 5 804 хил. тона пшеница, 537 хил. тона ечемик и 

400 хил. тона маслодайна рапица. Продукцията от пшеница и ечемик е съответно с 8,6% и 

7,6% над нивата, отчетени по същото време на миналата година, основно поради 

повишение на средните добиви. От друга страна, прибраните количества тритикале, ръж и 

маслодайна рапица са с между 2,1% и 11,9% по-малко на годишна база, като намалението 

на площите с тези култури е частично компенсирано от наблюдаваните по-високи средни 

добиви. 

Жътва на есенници към 15.08.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

  
  

15.08.2019 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 11 315 729 11 258 096 99,5% 5 804 102 516 -0,8% 0,4% 8,6% 8,2% 

ечемик 1 136 072 1 135 952 99,99% 537 253 473 -1,2% -0,4% 7,6% 8,0% 

масл. 
рапица 

1 529 769 1 521 226 99,4% 399 953 263 -16,7% -16,5% -11,9% 5,6% 

ръж  58 624 50 733 86,5% 10 867 214 -13,4% -9,0% -6,0% 3,4% 

тритикале 135 896 129 111 95,0% 41 614 322 -21,5% -3,7% -2,1% 1,6% 

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

 

Продукция от основни есенни култури към 15.08.2019 г., сравнено със същия 

период на 2018 г. 
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1.2 Реколта от пролетници 

Последните оперативни данни сочат повишение на средните добиви от декар спрямо 

година по-рано при повечето наблюдавани пролетни култури, с изключение на картофи, 

домати, силажна царевица и тютюни от типовете Ориенталски и Вирджиния. На този етап 

продукцията от овес, фасул и градински грах надхвърля миналогодишната в рамките на 2 – 

3 пъти, а тази от сорго – близо 37 пъти, което обаче се дължи донякъде на по-бързия темп 

на прибиране на реколтата тази година (макар засадените площи с фасул и градински грах 

да са съществено по-малко). Чувствително увеличение на годишна база се наблюдава и при 

прибраните до момента количества дини, пъпеши и тютюн Вирджиния – с между 28,3% и 

92,9%, а по-умерено – при картофи, пролетен ечемик, фуражен грах и тютюн от типовете 

Ориенталски и Бърлей – в границите от 0,9% до 14,3%. Същевременно, производството на 

пипер, силажна царевица, соя, домати и леща е с между 3% и 70,2% под нивата отпреди 

една година, в резултат от намаление на реколтираните площи и/или средния добив. 

Реколта от пролетници към 15.08.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

 
15.08.2019 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 43 726 55 798 1 276 -0,9% 8,8% 0,9% -7,2% 

домати 34 334 18 232 24 325 1 334 -11,5% -22,8% -45,6% -29,6% 

пипер 26 644 13 794 9 600 696 -4,4% -11,6% -3,0% 9,6% 

дини 37 021 25 414 43 415 1 708 5,6% 3,6% 28,3% 23,8% 

пъпеши 18 045 14 809 11 488 776 12,4% 7,9% 30,1% 20,7% 

фасул 17 522 7 740 957 124 -32,2% 65,7% 141,1% 45,9% 

градински грах 15 014 12 949 3 277 253 -43,8% 127,7% 206,8% 34,6% 

леща 11 480 7 176 775 108 -68,1% -72,6% -70,2% 9,1% 

соя 28 732 542 102 187 15,6% -59,2% -29,2% 73,1% 

овес 107 104 81 933 23 165 283 28,5% 80,7% 144,9% 35,4% 

сорго 35 887 4 847 3 435 709 69,2% 484,0% 3 593,5% 533,0% 

царевица 
силажна 

182 799 37 522 96 069 2 560 5,9% 25,3% -11,7% -29,5% 

пролетен 
ечемик 

29 273 23 626 8 224 348 2,8% -4,3% 9,8% 14,5% 

фуражен грах 157 525 125 454 32 205 257 -49,1% -35,7% 9,8% 71,3% 

лен 685 300 42 140 - - - - 

тютюн 
Oриенталски 

30 899 25 159 2 730 109 -3,8% 10,5% 3,3% -6,0% 

тютюн Бърлей 3 580 3 327 376 113 -7,9% -12,7% 14,3% 31,4% 

тютюн 
Вирджиния 

18 359 5 327 405 76 -25,5% 105,7% 92,9% -6,2% 

  Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 15.08.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Към средата на м. август 2019 г. се наблюдава значителен ръст на продукцията от 

вишни, кайсии и лавандула спрямо същия период на миналата година - с между 28,3% и 

84,9%, дължащ се на увеличение както на реколтираните площи до момента, така и на  

средните добиви от декар. Макар и по-слабо, повишение е налице и при производството на 

праскови и ягоди – съответно с 3% и 7,1%. Прибраните количества от останалите трайни 

насаждения и етерично-маслени култури са в границите от 10,3% (череши) до 82,4% 

(десертни лозя) по-малко на годишна база.  

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 15.08.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

  

15.08.2019 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 89 522 84 046 39 423 469 2,9% 5,1% -10,3% -14,6% 

вишни 13 770 12 719 4 265 335 3,5% 14,3% 28,3% 12,0% 

кайсии 27 832 27 244 17 324 636 1,8% 15,3% 48,3% 28,5% 

праскови 41 705 28 534 20 615 722 -0,9% -4,6% 3,0% 7,9% 

сливи 75 726 14 629 7 383 505 10,2% -6,4% -16,2% -10,3% 

ябълки 49 019 915 464 507 -0,4% -45,3% -39,1% 11,4% 

круши 4 824 588 239 406 -7,5% -36,5% -57,0% -32,3% 

ягоди 10 691 9 919 8 372 844 3,0% 2,4% 7,1% 4,6% 

малини 23 604 10 691 2 969 278 -1,2% -19,0% -49,6% -37,8% 
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15.08.2019 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) 

маслодайна 
роза 

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

лавандула 141 929 130 863 66 851 511 37,2% 40,2% 84,9% 32,0% 

лозя 
десертни 

45 376 750 370 494 0,0% -85,0% -82,4% 17,6% 

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

 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 15.08.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

2 Външна търговия с основни земеделски култури  

2.1 Износ на зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица  

2019/20 пазарна година 

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна от началото на пазарната 2019/20 

година до момента възлиза на 496,4 хил. тона (в т. ч. близо 98 хил. тона през последната 

седмица), като изостава със 7% на годишна база. При липса на преминали товари както 

през изминалата седмица, така и през същия период на миналия сезон, годишните 

изменения при експорта на рапица и ечемик през порта се запазват съответно: намаление с 

5% и увеличение около два пъти и половина.    
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Износ на пшеница, ечемик и рапица от „Пристанище Варна“ ЕАД, тона 

Продукти 01.07.2018 – 18.08.2018 01.07.2019 – 18.08.2019 Изменение  

пшеница 533 943 496 428 -7% 

ечемик 13 625 34 665 154,4% 

рапица 31 996 30 408 -5,0% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към 18 август 2019 г. 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 

Експортът на царевица и слънчоглед през Пристанище Варна остава в застой за 

поредна седмица. Общо изнесеното количество царевица през порта от началото на 

септември 2018 г. до 18 август 2019 г. бележи ръст от 48,2% на годишна база, докато при 

слънчогледа е налице намаление с 61,6%.   

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

Продукти 03.09.2017 – 18.08.2018 03.09.2018 – 18.08.2019 Изменение  

царевица 438 838 650 365 48,2% 

слънчоглед 306 392 117 609 -61,6% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

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

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

От началото на юли 2018 г. 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 № 32/2019, ще бъде 

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

2.2 Внос и износ на плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 32/2019, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 
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3 Цени  

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 14.08.2019 г. се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени на 

царевица и слънчоглед на седмична база, съответно с 0,4% и 1,6%, и същевременно 

поевтиняване на ечемика с 0,4%. Цените на пшеницата и рапицата се задържат на нивата 

от предходната седмица.  

Изкупните цени на пшеницата, ечемика, царевицата и слънчогледа се движат с 

между 3,9% и 15,4% под нивата отпреди една година, като най-чувствителен спад е налице 

при хлебната пшеница – с 15,4%. Само рапицата се търгува по-скъпо отколкото по същото 

време на миналата година, с 4,8%.  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 14.08.2019 г., 

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

  15.08.2018 07.08.2019 14.08.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 345 292 292 -15,4 0,0 

фуражна пшеница 305 274 274 -10,2 0,0 

ечемик 291 269 268 -7,9 -0,4 

царевица 300 278 279 -7,0 0,4 

слънчоглед 609 576 585 -3,9 1,6 

рапица 649 680 680 4,8 0,0 

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

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

14.08.2019 г. 
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3.2 Плодове и зеленчуци  

В рамките на последната седмица средните цени на едро на картофи, домати, пипер 

и дини бележат понижение с между 1% и 11,6%, най-значително при доматите от открити 

площи. Ябълките поскъпват с 6%, а средната цена на едро на прасковите се запазва на 

нивото от предходната седмица. 

Повечето основни плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата, се търгуват на 

по-високи цени отколкото по-същото време на миналата година, като повишението е в 

границите от 0,8% (праскови) до 28,7% (оранжерийни домати). Средните цени на едро на 

ябълките и пъпешите са съответно с 18,5% и 11,9% по-ниски на годишна база, докато тази 

на картофите е без промяна. 

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 16.08.2019 г., сравнено 

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

  17.08.2018 09.08.2019 16.08.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,61 0,65 0,61 0,0 -6,2 

картофи пресни * * * - - 

домати 
(оранжерийни) 

1,50 1,95 1,93 28,7 -1,0 

домати          
(открити площи) 

1,18 1,47 1,30 10,2 -11,6 

домати (внос) * * * - - 

пипер (зелен) 0,90 1,18 1,05 16,7 -11,0 

пипер (червен)  1,43 * 1,51 5,6 - 

дини 0,40 0,44 0,43 7,5 -2,3 

пъпеши 1,01 * 0,89 -11,9 - 

праскови 1,20 1,21 1,21 0,8 0,0 

череши * * * - - 

ябълки 1,30 1,00 1,06 -18,5 6,0 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  1,87 * * - - 

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

към 16.08.2019 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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