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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”, Интегрираната система за администриране и контрол 

(ИСАК) 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 мероприятия в растениевъдството към 13.08.2020 г. 

1.1 Жътва на есенници  

По оперативни данни, към 13 август 2020 г. жътвата на основните есенни култури в 

страната е към своя край, като са прибрани 4 598 хил. тона пшеница, 559 хил. тона ечемик 

и 257 хил. тона маслодайна рапица. Производството на ечемик и ръж е съответно с 2,5% и 

16,7% повече спрямо отчетеното по същото време на 2019 г., като при ечемика това се 

дължи изцяло на по-големия размер реколтирани площи, а при ръжта се наблюдава и по-

висок среден добив. На този етап продукцията от пшеница, рапица и тритикале е под 

миналогодишната.   

Жътва на есенници към 13.08.2020 г. 

  
  

13.08.2020 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

% 
реколтирани 

площи 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Пшеница* 1 176 719 1 168 184 99,3% 4 597 993 394 4,0% 3,8% -20,8% -23,6% 

ечемик 
(вкл. 
пролетен)* 

138 059 137 619 99,7% 559 094 406 18,5% 18,7% 2,5% -13,7% 

маслодайна 
рапица* 

114 732 114 338 99,7% 257 053 225 -25,0% -24,8% -35,7% -14,4% 

ръж  6 861 5 549 80,9% 12 679 228 17,0% 9,4% 16,7% 6,5% 

тритикале 13 945 13 163 94,4% 39 752 302 2,6% 2,0% -4,5% -6,2% 

Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“ и ИСАК, обработени от МЗХГ 
Забележка: Площи за реколтиране = Засети площи – Пропаднали площи 
*Информацията е съгласно подадени данни от ОДЗ към 14.08.2020 г. 
**Площите за реколтиране при пшеница, ръж и тритикале намаляват поради увеличение на пропадналите площи 

Продукция от основни есенни култури към 13.08.2020 г., сравнено със същия 

период на 2019 г. 
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1.2 Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно 

Кампанията по прибиране на реколтата от слънчоглед и царевица за зърно стартира 

по-рано спрямо 2019 г. Към 13 август 2020 г. са реколтирани 14 291 ха със слънчоглед и 

237 ха с царевица, от които са добити съответно 18 855 тона и 1 000 тона.  

Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 13.08.2020 г. 

  
  

13.08.2020 

Площи за 
реколтиране (ха) 

Реколтирани площи 
(ха) 

% реколтирани 
площи 

Продукция (тона) 
Среден 
добив 
(кг/дка) 

маслодаен слънчоглед 818 113 14 291 1,8% 18 855 132 

царевица за зърно 584 385 237 0,4% 1 000 422 

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

1.3 Площи и производство на тютюн 

Последните оперативните данни сочат годишен ръст на производството на тютюн тип 

„Ориенталски“ със 7,7% (поради по-висок среден добив) и на тип „Вирджиния“ с 57,8% 

(вследствие на увеличение на реколтираните площи). Към момента продукцията от тютюн 

тип „Бърлей“ е с 29,5% по-малко спрямо аналогичния период на 2019 г.  

Площи и производство на тютюн към 13.08.2020 г. 

 13.08.2020 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Тютюн-
Ориенталски 

2 614 2 520 2 941 117 -15,4% 0,2% 7,7% 7,3% 

Тютюн-
Вирджиния 

1 259 852 639 75 -31,4% 59,9% 57,8% -1,3% 

Тютюн-
Бърлей 

280 258 265 103 -21,8% -22,5% -29,5% -8,8% 

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

1.4 Площи и производство на зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди 

Към средата на м. август прибраните количества картофи и пъпеши са съответно с 

10,4% и 28,6% повече на годишна база, което се дължи основно на повишения среден 

добив (при пъпешите и на по-големия размер реколтирани площи).  

Засега продукцията от дини, пипер и домати от открити площи изостава с между 

4,2% и 49,8% спрямо година по-рано. Това се обяснява с по-късното прибиране на 

реколтата тази година, а при доматите и с по-ниските средни добиви.  
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Площи и производство на зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди към 13.08.2020 г. 

 
13.08.2020 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

картофи 9 659 3 781 61 597 1 629 -5,2% -13,5% 10,4% 27,7% 

домати на 
открито 

2 740 1 136 12 215 1 075 -20,2% -37,7% -49,8% -19,4% 

пипер на 
открито 

2 581 1 023 8 257 807 -3,1% -25,8% -14,0% 15,9% 

дини 4 624 2 369 41 613 1 757 24,9% -6,8% -4,2% 2,9% 

пъпеши 2 479 1 564 14 772 945 37,4% 5,6% 28,6% 21,8% 

ягоди на 
открито 

698 698 5 263 754 -34,7% -29,6% -37,1% -10,7% 

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

1.5 Площи и производство на домати в оранжерии, краставици и зеле 

До момента в оранжериите са произведени 32 773 тона домати и 28 902 тона 

краставици. В ход е второто зареждане с краставици и домати в оранжериите. 

Прибрани са 5 662 тона краставици от открити площи (вкл. корнишони) и 8 547 тона 

зеле. 

Площи и производство на оранжерийни домати, краставици (от открити площи и 

оранжерии) и зеле към 13.08.2020 г. 

  

Засадени площи  

(ха) 

Реколтирани площи 

(ха) 

Производство  

(тона) 

Среден добив 

(кг/дка) 

домати в оранжерии 454 421** 32 773 7 785 

краставици в оранжерии 276 306** 28 902 9 445 

краставици на открити площи* 777 639 5 662 886 

зеле 1 359 346 8 547 2 470 

Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“ и ИСАК 
Забележка: За културите оранжерийни домати, краставици и зеле не може да се изчисли изменение на годишна 
база, тъй като те са включени в оперативното наблюдение от 2020 г. 
* вкл. и корнишони 
** Данните са за разгънати реколтирани площи.  

1.6 Площи и производство от трайни насаждения  

Според оперативните данни, към 13 август 2020 г. продукцията от круши, вишни, 

череши и сливи бележи ръст от 8,8% до 33,9% на годишна база, като се наблюдава 

увеличение както на реколтираните площи (с изключение на крушите), така и на средните 

добиви.  

На този етап добитите количества малини, праскови, кайсии и ябълки са с между 

34,8% и 73,1% под нивата отпреди една година, поради по-бавния темп на прибиране на 

реколтата и/или по-ниските добиви от площ до момента. 
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Площи и производство от трайни насаждения към 13.08.2020 г. 

  

13.08.2020 Изменение на годишна база, % 

Засадени площи 
(вкл. млади, 

неплододаващи) 
(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

ябълки 3 490 16 125 781 -82,5% -73,1% 54,0% 

круши 604 56 260 464 -4,8% 8,8% 14,3% 

праскови 2 951 1 666 11 325 680 -41,6% -45,1% -5,8% 

сливи 11 139 1 563 9 883 632 6,8% 33,9% 25,1% 

череши 10 881 9 799 48 328 493 16,6% 22,6% 5,1% 

вишни 1 594 1 315 4 855 369 3,4% 13,8% 10,1% 

кайсии 3 110 1 820 6 821 375 -33,2% -60,6% -41,0% 

малини 1 940 957 1 936 202 -10,5% -34,8% -27,3% 

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

1.7 Площи и производство от етерично-маслени култури 

Събраната продукция от лавандулови насаждения до момента възлиза на 68 427 тона 

– с 2,4% повече на годишна база, като по-големият размер реколтирани площи компенсира 

по-ниския среден добив от декар.   

Площи и производство от етерично-маслени култури към 13.08.2020 г. 

 
13.08.2020 Изменение на годишна база, % 

Засадени площи 

(вкл. млади, 

неплододаващи)  

(ха) 

Реколтирани 

площи (ха) 

Производство 

(тона) 

Среден 

добив 

(кг/дка) 

Реколтирани 

площи (ха) 

Производство 

(тона) 

Среден 

добив 

(кг/дка) 

лавандула 20 889 15 901 68 427 430 21,5% 2,4% -15,9% 

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

2. Външна търговия с основни земеделски култури  

2.1 Износ на зърнени и маслодайни култури 

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

ечемик и рапица)  

2020/21 пазарна година 

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на текущия пазарен 

сезон до 13 август 2020 г. е в размер на 266,9 хил. тона (в т. ч. 6,5 хил. тона реализирани 

през последната седмица), което е с 43,1% по-малко на годишна база. Независимо от 

                                           
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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наблюдавания близо едномесечен застой, експортът на ечемик през порта е с 46,1% над 

отчетения по същото време на миналата година. Все още не е реализиран износ на рапица 

от новата реколта.   

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

Продукти 29.06.2019 – 16.08.2019 29.06.2020 – 16.08.2020 Изменение на годишна база 

пшеница 468 928 266 913 -43,1% 

ечемик 34 665 50 660 46,1% 

рапица 30 408 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

До момента не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2020 

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

2019/20 пазарна година 

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - 

по морски, речен и сухоземен път), през периода юли 2019 г. – май 2020 г. от страната са 

изнесени 4 906,5 хил. тона пшеница, 296,6 хил. тона ечемик и 366,2 хил. тона рапица. И 

при трите основни есенни култури се отчита увеличение на експорта в сравнение със същия 

период на предходния сезон, както следва: пшеница - с 23%, ечемик – с 48,5% и рапица – 

с 2,8%.  

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед) 

2019/20 пазарна година 

Общо за периода от началото на м. септември 2019 г. до момента, експортът на 

царевица и слънчоглед през Пристанище Варна намалява съответно с 14,4% и 29,3% на 

годишна база, като през последната седмица не са преминавали товари.   

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

Продукти 03.09.2018 – 16.08.2019 03.09.2019 – 16.08.2020 Изменение на годишна база 

царевица 706 265 604 857 -14,4% 

слънчоглед 117 609 83 116 -29,3% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

Засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2019 от „Пристанище 

Бургас“ ЕАД.  

Според предварителните данни на НСИ, от септември 2019 г. до май 2020 г. извън 

страната са реализирани 2 483,3 хил. тона царевица и 641,7 хил. тона слънчоглед, което е 

респективно с 53,9% и 9,5% повече на годишна база.     
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2.2 Внос на зърнени и маслодайни култури 

От началото на съответните пазарни години до сега не е регистриран 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) 

По предварителни данни на НСИ, през периода юли 2019 г. – май 2020 г. е 

реализиран внос на 50 хил. тона пшеница, 1,5 хил. тона ечемик и 16,7 хил. тона рапица. 

Макар и при трите основни есенни култури да се отчита увеличение на импорта спрямо 

същия период на предходния сезон (с 4,8% при пшеницата, близо три пъти при ечемика и с 

56,7% при рапицата), като цяло доставените количества остават малки.       

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед)   

 През деветте месеца на настоящия пазарен сезон в страната са внесени 17 хил. тона 

царевица – с 32,9% по-малко на годишна база. Същевременно, доставките на слънчоглед от 

чужбина нарастват над два пъти и половина, достигайки 742,4 хил. тона.    

2.3 Внос и износ на плодове и зеленчуци 

По предварителни данни на НСИ, през периода януари – май 2020 г. в страната са 

внесени 141,9 хил. тона пресни зеленчуци и 130,2 хил. тона пресни плодове, което 

представлява незначително увеличение в сравнение със същия период на 2019 г. 

(съответно с 0,6% и 0,7%).  

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци през периода януари – май 

2020 г., сравнено със същия период на 2019 г., тона 

 Поток  Продукти  
януари – май 

2019 
януари - май  

2020 
Изменение  

Внос 
пресни зеленчуци 141 111 141 922 0,6% 

пресни плодове 129 299 130 185 0,7% 

Износ 
пресни зеленчуци 18 965 18 060 -4,8% 

пресни плодове 17 953 19 450 8,3% 

Източник: данни на НСИ (предварителни данни за 2019 г. и 2020 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 зеленчуци, най-значително в количествено изражение нарастват 

доставките на домати – с 2,6 хил. тона (6,7%), пиперки – с близо 1,8 хил. тона (19,1%) и 

краставици и корнишони – с 1,6 хил. тона (11,5%). Повишение се отчита и при импорта на 

моркови, тикви, патладжани и чесън - в границите от 3,5% до 73,8%. От друга страна, 
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вносът на лук и шалот намалява с 22,4%, а този на картофи и зеле - съответно с 1,5% и 

9,7%. 

Около 70% от общия внос на пресни плодове за първите пет месеца на 2020 г. се 

формира от цитрусови плодове и банани - общо 91,2 хил. тона, което е с 10,1% повече на 

годишна база. Вносът на ябълки се свива с близо една трета в сравнение с аналогичния 

период на 2019 г., възлизайки на 24,3 хил. тона. Сред останалите плодове, доставките на 

грозде, черупкови плодове, дюли, сливи, пъпеши и дини нарастват в диапазона от 24,6% до 

99,6%, а тези на кайсии, малини, вишни, праскови и череши намаляват с между 7,4% и 

77,6%. 

През периода януари – май 2020 г. износът на пресни зеленчуци намалява с 4,8% на 

годишна база, до 18,1 хил. тона, докато този на пресни плодове се увеличава с 8,3%, до 

19,5 хил. тона. 

Понижението на общия износ на пресни зеленчуци се дължи главно на спад на 

реализираните извън страната бобови зеленчуци с 3,1 хил. тона или 97% (основно на грах). 

Намаление се наблюдава и при експорта на лук и картофи, съответно с 36,2% и 41,6%. 

Същевременно, износените количества домати, краставици, пиперки, тикви, зеле и моркови 

са с между 10,9% и 35,5% повече. 

Отчитаният износ на пресни плодове по това време на годината представлява 

основно реекспорт на продукти, които не са произведени в България. Само цитрусовите 

плодове формират над 82% от целия износ за петте месеца на 2020 г., като количеството се 

повишава с 8,4% на годишна база. Износът на ябълки е с 19,1% по-малко в сравнение с 

петте месеца на 2019 г., докато при ягодите и гроздето е налице ръст от респективно 16,5% 

и три пъти.  

Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, тона 
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3. Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Пазарът на основните зърнени и маслодайни култури в страната е спокоен, като към 

12 август 2020 г. леки седмични изменения се регистрират само при изкупните цени на 

хлебната пшеница (повишение с 0,3%) и слънчогледа (понижение с 1,8%).    

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 12.08.2020 г., 

лв./тон без ДДС 

  14.08.2019 05.08.2020 12.08.2020 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

хлебна пшеница 292 324 325 11,3 0,3 

фуражна пшеница 274 303 303 10,6 0,0 

ечемик 268 280 280 4,5 0,0 

царевица 279 289 289 3,6 0,0 

слънчоглед 585 667 655 12,0 -1,8 

рапица 680 713 713 4,9 0,0 

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

Спрямо година по-рано, ечемикът, царевицата и рапицата са поскъпнали в рамките 

на 3,6% - 4,9%, а пшеницата и слънчогледът – с 10,6% - 12%.  

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

12.08.2020 г. 

 

3.2 Плодове и зеленчуци  

Към 14 август 2020 г. средните цени на едро на домати (вносни и оранжерийни) и 
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седмична база. Известно увеличение на ценовите стойности се наблюдава при картофите, 

оранжерийните краставици, зелето, прасковите и червения пипер – в рамките на 2,9% - 

8,1%. Средната цена на едро на ябълките се запазва на нивото от предходната седмица.   

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 14.08.2020 г., лв./кг 

  16.08.2019 07.08.2020 14.08.2020 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,61 0,69 0,71 16,4 2,9 

картофи (пресни) * * * - - 

домати 
(оранжерийни) 

1,93 1,71 1,48 -23,3 -13,5 

домати (внос) * 1,68 1,53 - -8,9 

краставици 
(оранжерийни) 

1,72 1,16 1,22 -29,1 5,2 

пипер (зелен) 1,05 1,17 1,02 -2,9 -12,8 

пипер (червен)  1,51 1,73 1,87 23,8 8,1 

зеле 0,47 0,59 0,63 34,0 6,8 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

праскови 1,21 1,35 1,45 19,8 7,4 

череши * * * - - 

ябълки 1,06 1,70 1,70 60,4 0,0 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

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

Измененията на цените на годишна база също са разнопосочни. Зеленият пипер, 

оранжерийните краставици и оранжерийните домати се търгуват от 2,9% до 29,1% по-

евтино отколкото по същото време на миналата година. От друга страна, ябълките са 

поскъпнали с 60,4%, а картофите, прасковите, червеният пипер и зелето - с между 16,4% и 

34%.  
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Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци към 14.08.2020 г. 
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