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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. текуща информация 

относно товарите с основни зърнени и маслодайни култури, преминали границите на 

страната чрез основните пристанища.   
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1 Външна търговия с основни земеделски култури  

1.1 Зърнени и маслодайни култури 

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли - юни (пшеница, 

ечемик и рапица)  

През периода 17 – 23 февруари 2020 г. през Пристанище Варна1 са изнесени 51,9 

хил. тона пшеница и 23,5 хил. тона ечемик. Общият експорт на пшеница през порта от 

началото на текущия пазарен сезон до момента изостава с 4,6% на годишна база, докато 

при ечемика и рапицата е налице ръст от съответно над два пъти и половина и 7,3%.   

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

Продукти 01.07.2018 – 23.02.2019 01.07.2019 – 23.02.2020 Изменение 

пшеница 1 227 184 1 170 710 -4,6% 

ечемик 25 682 65 942 156,8% 

рапица 120 053 128 793 7,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Към 23 февруари 2020 г. не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица през 

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

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед)  

При отчетени 10 хил. тона за последната седмица, общо изнесеното количество 

царевица през пристанище Варна от началото на септември 2019 г. досега надхвърля с 

1,4% нивото отпреди една година. От друга страна, експортът на слънчоглед през порта се 

свива с 40,5% на годишна база, като остава в застой за поредна седмица.      

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

Продукти 03.09.2018 – 23.02.2019 03.09.2019 – 23.02.2020 Изменение 

царевица 389 427 394 739 1,4% 

слънчоглед 108 118 64 285 -40,5% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

До този момент не е отчетен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2019 от 

„Пристанище Бургас“ ЕАД. 

От началото на месец юли 2019 г. до момента не е осъществяван внос на зърнени и 

маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.  

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

Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 6/2020, ще бъде 

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

2019 г.      

1.2 Плодове и зеленчуци 

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

публикувана в Бюлетин № 6/2020, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 

2 Цени 

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 19 февруари 2020 г. средните изкупни цени на основните зърнени култури 

(хлебна и фуражна пшеница, ечемик и царевица) в страната са без промяна спрямо 

предходната седмица. При търговията със слънчоглед се наблюдава леко понижение на 

цената на седмична база, с 1,7%.      

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 19.02.2020 г., 

лв./тон без ДДС 

  20.02.2019 12.02.2020 19.02.2020 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 368 342 342 -7,1 0,0 

фуражна пшеница 348 328 328 -5,7 0,0 

ечемик * 300 300 - 0,0 

царевица 278 282 282 1,4 0,0 

слънчоглед 566 703 691 22,1 -1,7 

рапица * * * - - 

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

Пшеницата продължава да се изкупува на малко по-ниски ценови нива спрямо 

година по-рано - със 7,1% за хлебната и с 5,7% за фуражната. Същевременно, 

слънчогледът е поскъпнал с 22,1%, а царевицата – с 1,4%. 

 



5 

 

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

19.02.2020 г. 

 

2.2 Плодове и зеленчуци  

В рамките на последната седмица се отчитат разнопосочни изменения на средните 

цени на едро на основните плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата по това време 

на годината. Ябълките, картофите и оранжерийните домати поевтиняват с между 0,7% и 

10,9%, докато вносните домати и червеният пипер поскъпват респективно с 5,2% и 10,7%.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 21.02.2020 г., лв./кг 

  22.02.2019 14.02.2020 21.02.2020 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,93 0,83 0,82 -11,8 -1,2 

домати (оранжерийни) * 2,75 2,45 - -10,9 

домати (внос) 2,30 2,33 2,45 6,5 5,2 

пипер (зелен) * * * - - 

пипер (червен, внос)  * 3,07 3,40 - 10,7 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

праскови * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки 0,95 1,38 1,37 44,2 -0,7 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

Източник: данни на ДКСБТ, обработени от МЗХГ 
* Няма данни 
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В сравнение с аналогичния период на миналата година, цената на картофите бележи  

спад от 11,8%, а вносните домати и ябълките – увеличение респективно с 6,5% и 44,2%.  

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци 

към 21.02.2020 г. 
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