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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 05.12.2019 г. 

1.1 Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно 

По оперативни данни, към 05.12.2019 г. жътвата на царевица за зърно и маслодаен 

слънчоглед на практика е приключила. Продукцията от царевица възлиза на 3 115,1 хил. 

тона - с 0,8% над отчетената по същото време на 2018 г., като по-големият размер засети 

площи компенсира понижението на средния добив. При слънчогледа се наблюдава леко 

намаление на производството на годишна база, до 1 710,4 хил. тона, поради по-ниския 

добив от единица площ.  

Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 05.12.2019 г. 

  
  

05.12.2019 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 7 434 844 100,00% 1 710 377 230 1,2% 1,2% -9,4% -10,5% 

царевица 
за зърно 

4 556 457 4 539 516 99,63% 3 115 065 686 11,2% 11,0% 0,8% -9,1% 

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

 
Продукция от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 05.12.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

1.2 Реколта от пролетници 

Приключва прибирането на реколтата от пролетници.  

Според последните оперативни данни, производството на повечето от основните 

пролетни култури е по-високо от отчетеното година по-рано, вследствие на увеличение на 

реколтираните площи и/или средния добив. Ръстът на продукцията е в границите от 2% до 

над два пъти, най-значителен при соргото, овеса, памука и шарения слънчоглед. От друга 
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страна, добитите количества домати, фасул, леща, фуражен грах и тютюн тип 

„Ориенталски“ са под миналогодишните.  

Реколта от пролетници към 05.12.2019 г. 

 
05.12.2019 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 102 786 102 534 147 482 1 438 -1,1% -1,4% 5,2% 6,7% 

домати 34 426 34 117 66 750 1 957 -11,3% -12,1% -25,4% -15,2% 

пипер 26 772 26 452 44 099 1 667 -4,0% -3,3% 2,0% 5,4% 

дини 37 021 36 962 65 518 1 773 5,6% 7,4% 9,6% 2,1% 

пъпеши 17 967 17 929 16 665 930 11,9% 12,9% 26,4% 12,0% 

фасул 17 656 17 412 2 086 120 -31,6% -31,6% -38,2% -9,8% 

градински грах 16 049 14 549 3 454 237 8,7% 19,8% 36,1% 13,4% 

леща 11 480 11 408 1 267 111 -67,8% -66,3% -61,8% 13,3% 

соя 28 732 26 712 5 056 189 15,6% 7,6% -2,9% -10,0% 

ориз 103 873 102 520 64 897 633 2,1% 1,2% 4,3% 3,1% 

овес 106 644 104 295 28 291 271 46,6% 52,9% 88,3% 23,2% 

сорго 35 887 33 687 8 589 255 69,2% 132,1% 132,9% 0,4% 

шарен 
слънчоглед 

59 776 59 776 13 382 224 63,3% 63,3% 64,8% 0,9% 

царевица 
силажна 

179 469 170 469 449 117 2 635 0,2% -3,7% 6,5% 10,6% 

пролетен 
ечемик 

29 273 29 253 9 832 336 2,8% 2,7% 16,2% 13,1% 

фуражен грах 157 525 152 342 37 708 248 -50,4% -45,7% -14,0% 59,0% 

памук 30 724 29 514 2 572 87 6,1% 53,8% 73,9% 13,0% 

лен 685 300 42 140 128,3% 0,0% 40,0% 40,0% 

тютюн 
Oриенталски 

30 904 30 904 4 738 153 -7,1% -7,1% -15,1% -8,9% 

тютюн Бърлей 3 580 3 580 933 261 -7,9% -7,9% 52,5% 66,2% 

тютюн 
Вирджиния 

18 359 16 557 2 624 159 -27,7% -19,3% 23,7% 54,4% 

  Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“, обработени от МЗХГ 
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Продукция от основни пролетници - зеленчукови култури към 05.12.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 

 

Продукция от основни сортове тютюн към 05.12.2019 г., сравнено със същия 

период на 2018 г. 

 

1.3 Трайни насаждения и етерично-маслени култури 

Към края на кампанията по прибиране на реколтата данните за отделните видове 

трайни насаждения и етерично-маслени култури сочат разнопосочни тенденции спрямо 

миналата година. В резултат от увеличение както на реколтираните площи, така и на 

средните добиви от декар, продукцията от праскови, кайсии, вишни и лавандула бележи 

ръст от 18% до 88,9% на годишна база. Макар и по-слабо, нараства и производството на 

ягоди и малини. По-съществено намаление на прибраните количества в сравнение с година 

по-рано се наблюдава при маслодайната роза и крушите.  
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Реколта от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 05.12.2019 г.  

  

05.12.2019 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 84 071 39 425 469 2,9% 5,1% -10,3% -14,6% 

вишни 13 770 12 832 4 298 335 3,5% 8,0% 18,0% 9,5% 

кайсии 27 832 27 653 17 425 630 1,8% 15,0% 42,9% 24,3% 

праскови 41 705 40 923 30 507 745 -1,0% 6,2% 20,9% 13,7% 

сливи 76 201 72 210 41 403 573 9,9% 11,9% -6,4% -16,4% 

ябълки 49 134 47 609 50 324 1 057 -2,1% -3,6% -12,3% -9,0% 

круши 4 824 4 551 2 501 549 -12,1% -15,5% -32,4% -20,1% 

ягоди 10 691 9 931 8 376 843 3,1% -0,3% 3,7% 3,9% 

малини 23 569 22 086 10 222 463 -1,4% -0,8% 4,5% 5,5% 

маслодайна 
роза 

37 516 37 488 12 230 326 5,1% 5,2% -23,2% -27,1% 

лавандула 142 984 141 905 71 461 504 38,3% 37,9% 88,9% 37,0% 

лозя винени 466 077 460 218 240 202 522 -0,6% 0,6% -11,3% -11,8% 

лозя десертни 45 376 45 040 26 677 592 -4,1% -2,1% -4,9% -3,0% 

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

 

Продукция от трайни насаждения и етерично-маслени култури към 05.12.2019 г., 

сравнено със същия период на 2018 г. 
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2. Есенна кампания  

Към 05.12.2019 г. е извършена предсеитбена подготовка на 13 921 760 дка с 

есенници и дълбока оран на 7 266 266 дка, при съответно 14 177 376 дка и 7 011 918 дка 

по същото време на 2018 г.  

На този етап засетите площи с ечемик са с 12,9% повече спрямо година по-рано, 

докато при маслодайната рапица и тритикалето се наблюдава намаление. Площите с 

пшеница и ръж са близки до миналогодишните. 

Засети площи с есенници към 05.12.2019 г., дка 

Култура  06.12.2018 05.12.2019 Изменение 

пшеница 10 935 944 11 002 472 0,6% 

ечемик 1 054 722 1 190 738 12,9% 

маслодайна рапица 1 667 363 1 187 487 -28,8% 

ръж 53 254 53 271 0,03% 

тритикале 115 050 107 792 -6,3% 

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

3. Външна търговия с основни земеделски култури  

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик и рапица  

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на пазарната 

2019/20 година до момента възлиза на малко над 1 млн. тона (в т. ч. 36,7 хил. тона през 

последната седмица), изоставайки с 10,2% на годишна база. Същевременно, експортът на 

ечемик и рапица през порта бележи ръст от съответно 79,3% и 7,3%, независимо от 

наблюдавания застой за поредна седмица.   

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

Продукти 01.07.2018 – 08.12.2018 01.07.2019 – 08.12.2019 Изменение  

пшеница 1 114 574 1 000 641 -10,2% 

ечемик 23 682 42 455 79,3% 

рапица 120 053 128 793 7,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към 8 декември 2019 г. не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица през 

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

                                           
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 - царевица и слънчоглед 

През изминалата седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с 

царевица и слънчоглед за износ. Общо за периода от началото на 2019/20 пазарна година 

досега, експортът на двете култури през порта се свива респективно с 14,8% и 50,1% на 

годишна база.      

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

Продукти 02.09.2018 – 08.12.2018 02.09.2019 – 08.12.2019 Изменение  

царевица 295 942 252 167 -14,8% 

слънчоглед 62 617 31 261 -50,1% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

До момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед през „Пристанище Бургас“ 

ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.  

От началото на м. юли 2019 г. до момента не е регистриран 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 № 45/2019, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за месец септември 

2019 г.    

3.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 45/2019, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 

4. Цени  

4.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 4 декември 2019 г. средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни 

култури  като цяло се задържат на нивата от предходната седмица. Само при търговията с 

хлебна пшеница и слънчоглед се отчита незначителна ценова промяна в посока нагоре (с 

по 0,3%).      

В сравнение с аналогичния период на 2018 г., пшеницата (хлебна и фуражна) и 

ечемикът са поевтинели с между 7,7% и 19,1%, докато царевицата и слънчогледът са 

поскъпнали, съответно с 1,1% и 12,6%. 
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Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 04.12.2019 г.,  

лв./тон без ДДС 

  05.12.2018 27.11.2019 04.12.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 340 312 313 -7,9 0,3 

фуражна пшеница 324 299 299 -7,7 0,0 

ечемик 350 283 283 -19,1 0,0 

царевица 264 267 267 1,1 0,0 

слънчоглед 524 588 590 12,6 0,3 

рапица * 683 683 - 0,0 

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

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

04.12.2019 г. 

 

4.2 Плодове и зеленчуци  

През последната седмица се наблюдава леко увеличение на средните цени на едро 

на картофи, оранжерийни домати и пипер на тържищата в страната, в рамките на 2,9% - 

4% на седмична база, и същевременно понижение на тази на ябълките с 3,4%.  

Към момента картофите се търгуват с 9% по-евтино спрямо година по-рано, а 

ябълките и оранжерийните домати - съответно с 8,6% и 15,7% по-скъпо.  
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Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 06.12.2019 г., лв./кг 

  07.12.2018 29.11.2019 06.12.2019 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,78 0,69 0,71 -9,0 2,9 

картофи пресни * * * - - 

домати 
(оранжерийни) 

2,17 2,44 2,51 15,7 2,9 

домати          
(открити площи) 

* * * - - 

домати (внос) 1,62 * * - - 

пипер (зелен) * 1,24 1,29 - 4,0 

пипер (червен)  * 1,47 1,52 - 3,4 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

праскови (внос) * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки 1,05 1,18 1,14 8,6 -3,4 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  *  1,22 * - - 

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

към 06.12.2019 г. 
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5. Приложение – справки за реколтата от слънчоглед и царевица, предсеитбена 

подготовка и дълбока оран и ход на есенната сеитба, по области  
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