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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), общински служби по 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 12.08.2021 г. 

1.1 Жътва на есенници   

По оперативни данни, към 12.08.2021 г. жътвата на основните есенни култури е 

приключила в почти цялата страна, като са прибрани 7 087,8 хил. тона пшеница, 698,4 хил. 

тона ечемик и 376,2 хил. тона маслодайна рапица. Продукцията от трите култури е с между 

24,9% и 54,2% над отчетената по същото време на миналата година, главно в резултат от 

повишение на средните добиви. При производството на ръж и тритикале също е налице 

сериозно увеличение на годишна база – съответно с 48,2% и 68%, вследствие на 

съчетанието от повече засети и реколтирани площи и по-високи средни добиви. 

Жътва на есенници към 12.08.2021 г. 

   
  

12.08.2021 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 1 204 334 1 188 642 98,7% 7 087 820 596 2,3% 1,8% 54,2% 51,3% 

ечемик  130 581 130 462 99,9% 698 446 535 -5,4% -5,2% 24,9% 31,8% 

маслодайна 
рапица 

133 356 133 212 99,9% 376 160 282 16,2% 16,5% 46,3% 25,3% 

ръж  8 603 7 697 89,5% 18 784 244 25,4% 38,7% 48,2% 7,0% 

тритикале 17 868 17 270 96,7% 66 765 387 28,1% 31,2% 68,0% 28,1% 

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

Продукция от основни есенни култури към 12.08.2021 г., сравнено със същия 

период на 2020 г. 
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1.2 Площи и производство на царевица за зърно, маслодаен слънчоглед и 

тютюн 

Прибирането на реколтата от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно е в начален 

етап, като до момента са добити респективно 1 407 тона и 888 тона.  

Реколта от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно към 12.08.2021 г. 

  
  

12.08.2021 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) 

маслодаен 
слънчоглед 

837 579 562 0,07% 1 407 250 2,4% -96,1% -92,5% 89,4% 

царевица 
за зърно 

574 347 180 0,03% 888 493 -1,7% -24,1% -11,2% 16,8% 

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

 Забележка: Площи за реколтиране = Засети площи – Пропаднали площи 

 
Към 12 август 2021 г. събраното количество тютюн тип „Бърлей“ е с 35,1% повече на 

годишна база, което се дължи на по-високия добив от единица площ. Засега производството 

на Ориенталски тютюн е с 8,8% под миналогодишното, а при тип „Вирджиния“ намалението 

достига 55,7%, поради комбинация от по-малък размер реколтирани площи и съществено 

по-нисък среден добив.  

Площи и производство на тютюн към 12.08.2021 г. 

 12.08.2021 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Продукция 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Тютюн-
Ориенталски 

2 346 2 244 2 681 119 -10,3% -11,0% -8,8% 2,1% 

Тютюн-
Вирджиния 

991 681 283 42 -21,3% -20,1% -55,7% -44,6% 

Тютюн-
Бърлей 

205 155 358 231 -26,8% -39,9% 35,1% 124,2% 

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

1.3 Площи и производство на зеленчуци 

По оперативни данни, до момента са добити с около 7% по-малко картофи и 

краставици от открити площи спрямо година по-рано и с между 19,9% и 53,5% по-малко 

полски домати, пипер и зеле. Това е свързано с по-бавния темп на прибиране на реколтата 

през настоящата година и/или понижение на средния добив. На този етап продукцията от 

дини и пъпеши бележи ръст от респективно 18% и 34,7% на годишна база.  
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По отношение на оранжерийното производство на домати и краставици, от началото 

на годината досега се наблюдава увеличение съответно с 5,3% и 30,6% спрямо същия 

период на 2020 г.  В ход е второто зареждане с краставици и домати в оранжериите. 

Площи и производство от зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди към 12.08.2021 г. 

 
12.08.2021 Изменение на годишна база, % 

Засадени 
площи 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Засадени 
площи 
(дка) 

Реколтирани 
площи (дка) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

картофи 10 605 2 902 57 257 1 973 9,8% -23,2% -7,0% 21,1% 

домати на 
открито 

2 248 1 101 9 779 888 -18,0% -3,1% -19,9% -17,4% 

краставици 
на открито* 

507 423 5 262 1 244 -34,7% -33,8% -7,1% 40,4% 

пипер на 
открито 

2 695 981 5 511 562 4,4% -4,1% -33,3% -30,4% 

зеле 1 195 174 3 976 2 285 -12,1% -49,7% -53,5% -7,5% 

дини 4 960 2 678 49 093 1 833 7,3% 13,0% 18,0% 4,3% 

пъпеши 2 778 1 833 19 905 1 086 12,1% 17,2% 34,7% 14,9% 

домати в 
оранжерии 

457** 416** 34 525 8 299 0,7% -1,2% 5,3% 6,6% 

краставици 
в оранжерии 

396** 339** 37 732 11 130 43,5% 10,8% 30,6% 17,8% 

Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“, ИСАК и ОСЗ, обработени от МЗХГ 
* вкл.  и корнишони 
** Данните са за разгънати площи. 
Забележка: Данните за засадени площи с картофи от предходния бюлетин са ревизирани. 

1.4 Площи и производство от трайни насаждения  

Отчетената продукция от малини, ябълки и кайсии към 12.08.2021 г. е от 11,9% до 

над три пъти повече спрямо година по-рано, вследствие на по-високите средни добиви и по-

големия размер реколтирани площи (с изключение на малините). От друга страна, 

производството на сливи, праскови и круши изостава с между 18,3% и 39,6% на годишна 

база.  

В начална фаза е кампанията по прибиране на десертно грозде, като са добити 170 

тона. 

Площи и производство от трайни насаждения към 12.08.2021 г. 

  

12.08.2021 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

ябълки 4 788 18 163 906 12,5% 30,4% 16,0% 

круши 634 37 157 424 -33,9% -39,6% -8,6% 
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12.08.2021 Изменение на годишна база, % 

Площи за 
реколтиране 

(ха) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

Реколтирани 
площи (ха) 

Производство 
(тона) 

Среден 
добив 
(кг/дка) 

праскови 3 011 1 480 9 043 611 -11,2% -20,2% -10,1% 

сливи 9 289 1 208 8 079 669 -22,7% -18,3% 5,9% 

череши 9 767 9 767 45 880 470 -0,3% -5,1% -4,7% 

вишни 1 257 1 257 4 744 377 -4,4% -2,3% 2,2% 

кайсии 2 970 2 925 22 868 782 60,7% 235,3% 108,5% 

орехи 9 262 - - - * * * 

малини 1 939 869 2 166 249 -9,2% 11,9% 23,3% 

лозя винени 33 358 - - - * * * 

лозя десертни 2 768 32 170 531 * * * 

Източник: оперативни данни от областните дирекции „Земеделие“, ИСАК и ОСЗ, обработени от МЗХГ 
* Няма данни към същия период на 2020 г. 
Забележка: Намалението на площите за реколтиране при прасковите и кайсиите спрямо предходния бюлетин се 
дължи на увеличение на пропадналите площи.  

1.5 Площи и производство от етерично-маслени култури 

Последните оперативни данни сочат ръст на продукцията от лавандулови насаждения 

от 23,4% на годишна база, в резултат от увеличение както на реколтираните площи, така и 

на средния добив. 

   Площи и производство от етерично-маслени култури към12.08.2021 г. 

 
12.08.2021 Изменение на годишна база, % 

Площи за 

реколтиране  

(ха) 

Реколтирани 

площи (ха) 

Производство 

(тона) 

Среден 

добив 

(кг/дка) 

Реколтирани 

площи (ха) 

Производство 

(тона) 

Среден 

добив 

(кг/дка) 

лавандула 18 305 17 745 84 425 476 11,6% 23,4% 10,7% 

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

2. Външна търговия с основни земеделски култури  

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

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

ечемик и рапица)  

2021/22 пазарна година 

В рамките на последната седмица през Пристанище Варна1 са изнесени 90,1 хил. тона 

пшеница, докато товари с ечемик и рапица не са преминавали. Общо за периода от началото 

                                           
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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на пазарната 2021/22 година до средата на м. август 2021 г., износът на пшеница и ечемик 

през порта нараства съответно с 48,3% и 86,7% на годишна база.     

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

Продукти 05.07.2020 – 15.08.2020 05.07.2021 – 15.08.2021 
Изменение  

на годишна база 

пшеница 288 463 427 805 48,3% 

ечемик 28 160 52 572 86,7% 

рапица 0 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД    

До момента не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2021 

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

Основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – август 

(царевица и слънчоглед) 

2020/21 пазарна година 

При липса на отчетени количества за последната седмица, общият износ на царевица 

и слънчоглед през Пристанище Варна от началото на септември 2020 г. до момента се свива 

респективно с 38,6% и 58,5% спрямо същия период на предходната пазарна година.    

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

Продукти 31.08.2019 – 15.08.2020 31.08.2020 – 15.08.2021 
Изменение  

на годишна база 

царевица 583 306 358 276 -38,6% 

слънчоглед 86 612 35 980 -58,5% 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД  

Засега не е отчетен износ на царевица и слънчоглед – реколта `2020 от „Пристанище 

Бургас“ ЕАД.  

От началото на юли 2021 г. не е реализиран внос на пшеница, ечемик и рапица през 

наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас. 

По оперативни данни, през периода септември 2020 г. – 15 август 2021 г. през 

Пристанище Варна са внесени 4,2 хил. тона царевица и 5,6 хил. тона слънчоглед. Няма 

данни за доставки на двете култури през пристанищния терминал в Бургас.  

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

Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 30/2021, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за юни 2021 г. 
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2.2 Плодове и зеленчуци  

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

в Бюлетин № 30/2021, ще бъде направена след предоставяне на данни от Националния 

статистически институт. 

3. Цени 

3.1 Зърнени и маслодайни култури 

Средно за страната, към 11 август 2021 г. се наблюдава леко поскъпване на ечемика, 

пшеницата и рапицата с между 1,2% и 2,4% на седмична база. Изкупните цени на 

царевицата и слънчогледа се задържат на нивата от предходната седмица.  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 11.08.2021 г., 

лв./тон без ДДС 

  12.08.2020 04.08.2021 11.08.2021 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 325 350 357 9,8 2,0 

Фуражна пшеница 303 340 347 14,5 2,1 

Ечемик  280 329 333 18,9 1,2 

Царевица  289 402 402 39,1 0,0 

Слънчоглед  655 1 026 1 026 56,6 0,0 

Рапица  713 981 1 005 41,0 2,4 

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

Повишението на цените на царевицата, рапицата и слънчогледа спрямо година по-

рано е в границите от 39,1% до 56,6%. По-умерено са нараснали цените на пшеницата и 

ечемика – в рамките на 9,8% - 18,9%.  

Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

11.08.2021 г. 
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3.2 Плодове и зеленчуци  

При предлагането на едро на плодове и зеленчуци на тържищата се наблюдават 

разнопосочни седмични ценови колебания. Средните цени на едро на зеления пипер, зелето 

и ябълките се понижават от 1,5% до 8,7% на седмична база. Същевременно, прасковите 

поскъпват с 1,1%, а оранжерийните краставици и домати – съответно с 14,1% и 14,8%.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 13.08.2021 г., лв./кг 

  14.08.2020 06.08.2021 13.08.2021 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,71 * 0,67 -5,6 - 

картофи пресни * 0,72 * - - 

домати (оранжерийни) 1,48 1,55 1,78 20,3 14,8 

домати (открити площи) * * 1,59 - - 

домати (внос) 1,53 1,43 * - - 

краставици 
(оранжерийни) 

1,22 1,91 2,18 78,7 14,1 

краставици (открити 
площи) 

* * 1,55 - - 

пипер (зелен) 1,02 1,37 1,35 32,4 -1,5 

пипер (червен)  1,87 * * - - 

зеле 0,63 0,72 0,70 11,1 -2,8 

дини * * 0,47 - - 

пъпеши * * 0,98 - - 

праскови 1,45 1,75 1,77 22,1 1,1 

череши * * * - - 

ябълки  1,70 1,50 1,37 -19,4 -8,7 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * - * - - 

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

Към момента оранжерийните краставици се търгуват с близо 79% по-скъпо, отколкото 

по същото време на миналата година. Увеличение на годишна база бележат и средните цени 

на едро на зелето, оранжерийните домати, прасковите и зеления пипер – в интервала от 

11,1% до 32,4%. Само картофите и ябълките са поевтинели, съответно с 5,6% и 19,4%.  
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Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци към 13.08.2021 г. 
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