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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 12.09.2019 г. 

1.1 Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно 

Последните оперативни данни към 12.09.2019 г. за новата реколта (2019 г.) от 

маслодаен слънчоглед и царевица сочат ръст на продукцията съответно със 17,3% и над 

два пъти на годишна база, който се дължи изцяло на изпреварващия темп на прибиране на 

реколтата през настоящата кампания. Засега и при двете култури средните добиви от декар 

остават под нивото от предходната година.  

Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 12.09.2019 г., сравнено 

със същия период на 2018 г. 

  
  

12.09.2019 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) 

маслодаен 
слънчоглед 

7 434 845 6 308 159 84,9% 1 457 346 231 1,3% 32,4% 17,3% -11,5% 

царевица 
за зърно 

4 558 757 1 496 904 32,8% 1 010 212 675 11,2% 174,8% 140,8% -12,3% 

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

 
Продукция от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 12.09.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

1.2 Реколта от пролетници 

Според оперативните данни, средните добиви от повечето пролетни култури са по-

високи от отчетените по същото време на 2018 г. В комбинация с повече реколтирани 

площи до момента при голяма част от тях, това допринася за по-голям обем на 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

маслодаен слънчоглед царевица за зърно 

Продукция, тона 
13.09.2018 

Продукция, тона 
12.09.2019 



 

4 

 

производството в границите от 6,7% (пипер) до над четири пъти (шарен слънчоглед) на 

годишна база. Към момента продукцията от картофи, фуражен грах, силажна царевица, 

домати, тютюн от типовете „Ориенталски“ и „Бърлей“, фасул и леща се движи в рамките на  

0,7% и 61,4% под миналогодишната, поради по-малко реколтирани площи и/или по-нисък 

среден добив. 

Реколта от пролетници към 12.09.2019 г., сравнено със същия период на 2018 г. 

 
12.09.2019 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 102 166 64 245 87 070 1 355 -0,8% -1,6% -0,7% 0,8% 

домати 34 374 31 999 56 270 1 758 -11,4% -3,4% -18,4% -15,6% 

пипер 26 724 24 232 29 168 1 204 -4,1% 1,7% 6,7% 5,0% 

дини 37 021 32 219 58 009 1 800 5,6% 6,9% 20,6% 12,8% 

пъпеши 17 967 17 538 16 155 921 11,9% 12,6% 32,2% 17,3% 

фасул 17 656 15 784 1 953 124 -31,7% -28,8% -31,8% -3,9% 

градински грах 16 049 14 079 3 407 242 13,3% 55,5% 85,8% 19,8% 

леща 11 480 11 228 1 261 112 -68,0% -66,1% -61,4% 13,1% 

соя 28 732 13 632 2 822 207 15,6% 33,7% 43,0% 6,7% 

овес 103 644 98 627 26 887 273 22,5% 56,8% 99,4% 27,6% 

сорго 35 887 10 405 4 649 447 69,2% 65,4% 261,2% 118,0% 

шарен 
слънчоглед 

59 776 34 567 8 273 239 63,3% 336,2% 385,5% 11,2% 

царевица 
силажна 

179 469 134 327 339 714 2 529 0,2% -9,6% -8,9% 0,7% 

пролетен 
ечемик 

29 273 28 393 9 594 338 2,8% 3,3% 15,8% 12,3% 

фуражен грах 157 525 149 049 37 058 249 -49,0% -38,2% -6,7% 50,9% 

памук 29 799 280 6 21 - - - - 

лен 685 300 42 140 -14,4% 0,0% 40,0% 40,0% 

тютюн 
Oриенталски 

30 904 30 654 4 556 149 -6,0% 1,2% -24,2% -24,7% 

тютюн Бърлей 3 580 3 560 606 170 -7,9% -6,7% 15,4% 23,2% 

тютюн 
Вирджиния 

18 359 15 107 1 566 104 -27,1% -19,8% -27,2% -8,8% 

  Източник: оперативни данни от областните служби „Земеделие“, обработени от МЗХГ 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 12.09.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Към 12 септември 2019 г. се наблюдава значителен ръст на прибраната реколта от 

вишни, кайсии и лавандула спрямо същия период на миналата година - с между 22,5% и 

82,1%, дължащ се на увеличение както на реколтираните площи, така и на средните 

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

ягоди, десертни лозя и праскови – в рамките на 2,6% - 14,7%. Прибраните на този етап 

количества от останалите трайни насаждения, обхванати от оперативното наблюдение, са в 

границите от 0,6% (винени лозя) до 56,3% (круши) по-малко на годишна база. Това е 

свързано основно с отчетения по-нисък среден добив към момента, а при ябълките и 

крушите – и с намаление на реколтираните площи.  

Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 12.09.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

  

12.09.2019 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 12 832 4 298 335 3,5% 11,2% 22,5% 10,2% 

кайсии 27 832 27 629 17 408 630 1,8% 14,9% 42,7% 24,3% 

праскови 41 705 36 006 26 787 744 -1,0% -1,9% 14,7% 17,0% 

сливи 76 231 50 754 28 537 562 10,3% 5,2% -2,2% -7,1% 

ябълки 49 019 6 543 4 258 651 -0,4% -39,9% -43,3% -5,5% 

круши 4 824 1 938 909 469 -7,6% -32,4% -56,3% -35,4% 
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12.09.2019 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) 

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

малини 23 667 20 384 8 650 424 -1,0% 1,2% 2,6% 1,4% 

маслодайна 
роза 

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

лавандула 142 984 133 692 67 481 505 38,3% 35,7% 82,1% 34,3% 

лозя винени 466 077 74 556 44 467 596 -0,6% 8,6% -0,6% -8,6% 

лозя десертни 45 376 20 956 13 583 648 -3,0% -6,4% 12,7% 20,4% 

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

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 12.09.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

2 Есенна кампания  

Към 12.09.2019 г. е извършена предсеитбена подготовка на 2 501 507 дка и дълбока 

оран на 1 091 211 дка, съответно с 14,4% и 18% по-малко спрямо същия период на 2018 г. 

Засети са 123 131 дка със зимна маслодайна рапица, 2 570 дка с пшеница и 1 100 

дка с ечемик. В сравнение с отчетените по същото време на 2018 г., засетите площи с 

маслодайна рапица изостават с 65,3%. Сеитбата на пшеница и ечемик през настоящата 

година стартира на по-ранен етап спрямо предходната година.  
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3 Външна търговия с основни земеделски култури  

3.1 Износ на зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица  

2019/20 пазарна година 

През периода 9 – 15 септември 2019 г. през Пристанище Варна1 са изнесени 14,6 

хил. тона пшеница, докато експортът на ечемик и рапица продължава да е в застой. От 

началото на настоящата пазарна година до момента, износът на пшеница през порта е с 

21,7% под отчетения за същия период на миналия сезон, докато този на рапица и ечемик е 

респективно с 2,7% и над два пъти повече.      

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

Продукти 01.07.2018 – 15.09.2018 01.07.2019 – 15.09.2019 Изменение  

пшеница 865 911 678 376 -21,7% 

ечемик 13 625 34 665 154,4% 

рапица 78 146 80 246 2,7% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към 15 септември 2019 г. не е осъществен 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 (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - 

по морски, речен и сухоземен път), през пазарната 2018/19 година се отчита намаление на 

износа и при трите основни есенни култури. През изминалия сезон извън страната са 

реализирани общо 4 097,1 хил. тона пшеница, 202,1 хил. тона ечемик и 356,3 хил. тона 

рапица, съответно с 13,8%, 44,5% и 18% по-малко спрямо 2017/18 година.   

Основни зърнени и маслодайни култури - царевица и слънчоглед 

2019/20 пазарна година 

През последната седмица се наблюдава активизиране на износа на царевица през 

„Пристанище Варна“ ЕАД, продиктувано от началото на жътвената кампания, като са 

натоварени 33,5 хил. тона (при липса на експорт за първите две седмица на предходния 

сезон). Износ на слънчоглед от новата реколта през порта все още не е осъществен.   

 

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

Продукти 02.09.2018 – 15.09.2018 02.09.2019 – 15.09.2019 Изменение  

царевица 0 33 547 - 

слънчоглед 0 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

През първите две седмица на 2019/20 година не е реализиран износ на царевица и 

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

2018/19 пазарна година 

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

изнесени 2 006,3 хил. тона царевица, с 47,3% повече на годишна база. Същевременно, 

износът на слънчоглед е отбелязал намаление от 21,9%, до 619 хил. тона.    

3.2 Внос на зърнени и маслодайни култури 

От началото на м. юли 2019 г. до 15 септември 2019 г. не е отчетен 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 през 

изтеклата 2018/19 година възлиза на 49,5 хил. тона, с 12% по-малко спрямо предходния 

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

съответно с 89%, до 583 тона и със 70,4%, 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. – юни 2019 г. сочат нарастване на 

вноса на слънчоглед на годишна база с 53,3%, достигайки 289,4 хил. тона. При царевицата 

също е налице увеличение, но по-умерено – със 17,1%, до 25,9 хил. тона.     

3.3 Внос и износ на плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през първото полугодие на 2019 г. вносът на 

пресни зеленчуци е с 1,4% по-малко спрямо същия период на предходната година, до 160,4 

хил. тона, докато този на пресни плодове отбелязва леко нарастване (12,2%).  

Намалението на общия внос на пресни зеленчуци се дължи основно на по-малките 

доставки на домати – със 7,7 хил. тона (14%), пиперки – с 2,7 хил. тона (18%) и 

краставици и корнишони – с 1,7 хил. тона (10,8%). Понижение се отчита и при вноса на 

зеле, гъби, тикви, моркови, патладжани и чесън  - с между 6,1% - 71,2%, най-значително 

при чесъна. Импортът на лук и шалот нараства с 6,3 хил. тона (51,2%), а този на картофи - 
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с 4,6 хил. тона (17,7%).  

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

сравнено със същия период на 2018 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари - юни 

2018 г. 
януари – юни 

2019 г. 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 162 696 160 419 -1,4% 

пресни плодове 155 457 174 438 12,2% 

Износ 
пресни зеленчуци 27 763 22 120 -20,3% 

пресни плодове 30 388 26 332 -13,3% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 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. 

 

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

90,2 хил. тона (51,7% от целия внос на пресни плодове през първите шест месеца на 2019 

г.) - с 2,7% повече на годишна база. Сравнително голям дял заемат и доставките на ябълки 

(23%), при които се отчита годишен ръст от над два пъти до 40,1 хил. тона. Сред 

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

повишение се наблюдава при импорта на сливи (с над два пъти), ягоди (с 57,2%), киви (с 

13,6%) и череши (5,3%), а намаление – при този на черупкови плодове, пъпеши, дини, 

грозде, праскови, круши и вишни, в границите от 7,3% до 67,7%, най-чувствително при 

вишните.  

През периода януари - юни 2019 г. от страната са изнесени 22,1 хил. тона пресни 

зеленчуци и 26,3 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 20,3% и 13,3% по-малко в 

сравнение със същия период на предходната година. 

Най-голям принос за понижението на общия износ на пресни зеленчуци в рамките на 

периода има по-ниската реализация на бобови зеленчуци - с 4,6 хил. тона (56,4%) и 

сладка царевица – с 2,2 хил. тона (92,3%). Свиване се отчита и при тиквите, патладжана и 

доматите – съответно със 17,3%, 18% и 19,3%. Същевременно, износът на гъби, 

краставици, зеле и картофи нараства с между 5,4% и 88,6%, а този на лук и шалот - над 

седем пъти.  

Износът на пресни плодове през първото полугодие на 2019 г. представлява 

предимно реекспорт на продукти, които не се произвеждат в България. Това включва 14,7 

хил. тона цитрусови плодове (56% от целия износ на пресни плодове за периода) – с 3,7 

хил. тона (20,3%) по-малко спрямо същия период на 2018 г., което е главна причина за 

редукцията на общия експорт на пресни плодове. В рамките на периода, съществено 

понижение се отчита и при износа на дини (с 1,1 хил. тона или 13,6%), следван от този на 

кайсии, черупкови плодове и праскови.  
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Същевременно, чувствително нараства износът на ябълки и малини - с над четири 

пъти на годишна база, а този на грозде, ягоди, сливи и череши – от 29,5% до 64,4%. 

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 

  

4 Цени  

4.1 Зърнени и маслодайни култури 

През последната седмица се наблюдава намаление между 0,4% - 2,3% на седмична 

база на изкупните цени на ечемика, хлебната пшеница и царевицата, докато рапицата и 

фуражната пшеница леко поскъпват, съответно с 0,3% и 0,4%. При изкупуването на 

слънчоглед не е отчетена ценова промяна в сравнение с предходната седмица. 

Спрямо година по-рано, изкупните цени на наблюдаваните зърнени и маслодайни 

култури се търгуват с между 1,5% и 17,3% по-евтино.  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 11.09.2019 г., 

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

  12.09.2018 04.09.2019 11.09.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 341 287 282 -17,3 -1,7 

фуражна пшеница 315 264 265 -15,9 0,4 

ечемик 294 268 267 -9,2 -0,4 

царевица 259 260 254 -1,9 -2,3 

слънчоглед 549 539 539 -1,8 0,0 

рапица 680 668 670 -1,5 0,3 

Източник: данни на САПИ ЕООД (средноседмични цени), обработени от МЗХГ 
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

11.09.2019 г. 

 

4.2 Плодове и зеленчуци  

Към 13 септември 2019 г. е налице повишение на цените на едро на повечето от 

основните плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата в страната. Поскъпването е от 

7,1% при зеления пипер до 21,8% при пъпешите. Единствено средната цена на 

оранжерийните домати регистрира 4,2%-но намаление спрямо миналата седмица. Ябълките 

запазват ценовите си равнища от предходния отчетен период. 

Към момента ябълките, пипера (зелен и червен), дините, доматите (оранжерийно и 

полско производство) и пъпешите се търгуват по-евтино (с между 7,5% и 33%) отколкото 

по същото време на миналата година, като най-чувствителен спад се отчита при цената на 

оранжерийните домати. Единствено картофите поскъпват на годишна база – с 5%.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 13.09.2019 г., сравнено 

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

  14.09.2018 05.09.2019 13.09.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,60 0,55 0,63 5,0 14,5 

картофи пресни * * * - - 

домати 
(оранжерийни) 

2,06 1,44 1,38 -33,0 -4,2 

домати          
(открити площи) 

1,32 0,95 1,06 -19,7 11,6 

домати (внос) * * * - - 

пипер (зелен) 1,20 0,98 1,05 -12,5 7,1 

пипер (червен)  1,40 1,12 1,26 -10,0 12,5 
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  14.09.2018 05.09.2019 13.09.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

дини 0,60 0,43 0,49 -18,3 14,0 

пъпеши 1,27 0,78 0,95 -25,2 21,8 

праскови 1,71 1,19 * - - 

череши * * * - - 

ябълки 1,06 0,98 0,98 -7,5 0,0 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  1,42 * * - - 

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

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 13.09.2019 г. 
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5 Приложение – справки за ход на жътвата на основни зърнени и маслодайни 

култури и реколта от пролетници и трайни насаждения по области  

 

 
 

 



 

14 

 

 
 

 

 

 



 

15 

 

 
 

 

 

 



 

16 

 

 
 


