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РЕЗЮМЕ 

 
Проектното моделиране в зърнения сектор 

е извършено на основата на база данни за пери-

ода от 1998  до 2014 година. Основните източ-

ници на данни, използвани в модела продължа-

ват да са: НСИ, МЗХ – Агростатистика и ди-

рекция “Стратегии, анализи, планиране и паза-

ри”, ЕВРОСТАТ, FAPRI, FAO и USDA, експер-

тен подход с теренни проучвания и представи-

телни стопанства. Моделът включва – пшени-

ца, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, 

които са наблюдавани по отношение на основ-

ни показатели, свързани с тяхното развитие. 

Значението на разглежданите сектори и на 

петте култури в тях през 2014 година продъл-

жава да е ключово за българското земеделие, 

като очакванията са въпреки полаганите усилия 

те да продължат да доминират селскостопанс-

кия отрасъл у нас.  

След актуализирането на модела, вземайки 

под внимание последните данни и актуалните 

предвиждания за макроикономическата обста-

новка и развитието на цените в ЕС, бяха напра-

вени предвиждания за развитието на секторите 

до 2020 година, допускайки нормални клима-

тични условия. 

Въпреки, че промените в ОСП, въвеждане-

то на изисквания за екологизация, полагането 

на повече приоритетност за зеленчукопроиз-

водството и животновъдството от страна на 

българското правителство, не се очакват резки 

промени в размера на площите със зърнени и 

маслодайни култури.  

Световните финансови пазари, обезценя-

ването на еврото спрямо долара, се очаква да 

има отражение и в цените на зърнените и мас-

лодайните култури в ЕС, а от там и в България. 

Пазарът остава твърде нестабилен и колеблив, 

вследствие на икономическите и политически 

неизвестности, както и на трудната прогнози-

руемост на производството. Все пак за 2015/16 

година, изгледите за световната реколта са 

добри, което ще осигури доставките на култу-

рите и съответно, въпреки прогнозите за ръст, 

не може да се очаква рязък скок в цените, кои-

то няма да достигнат нивата от 2011/2012 годи-

на. 

Българските производители продължават 

да са силно зависими от световните пазари, 

поради факта, че основната част от продукция-

та отива за директен износ. Те също така са 

силно зависими и от колебанията на пазарите 

на ресурси. Този тип производство е в голяма 

степен механизиран, производителите имат 

висока степен на техническа обезпеченост, кое-

то е благоприятно от гледна точка на контрола 

на разходите за производство.  

 

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ 

Основните допускания за развитието на 

макроикономическите показатели, използвани 

при разработването на предвижданията са 

представени в Таблица 1. Те включват данни за 

БВП, население, национален доход, валутни 

курсове, инфлация и т.н. 

Тези макроикономически показатели участват 

във формирането на производството, потребле-

нието, търговията и тяхната динамика, най-вече 

на международните валутни пазари, се отразява 

на търговските показатели. В тези макроико-

номически стойностни показатели не са вклю-

чени нестойностните променливи, като различ-

ни забрани за търговия, болести при животни-

те, политически и икономически кризи, на кои-

то икономическите агенти и вземащите реше-

ния могат да бъдат чувствителни. 
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Таблица 1. Предвиждания на основни макроикономически показатели 

Източник: САРА, на основата на прогнози от IHSGlobalInsight), НСИ и национални експертни оценки 

 

 

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗЪРНЕНИЯ И МАСЛОДАЙНИЯ СЕКТОР 

Очакванията за предлагането и търгови-

ята със зърнени и маслодайни култури за па-

зарната 2015/2016 в световен мащаб са за ми-

нимално увеличение. Съгласно предвиждания-

та на Департамента по земеделие на САЩ гло-

балното предлагане на пшеница ще бъде мини-

мално по-високо. Общото производство на 

пшеница се предвижда да бъде 718,9 мил.тона, 

което е рекордно високо. Производството в ЕС 

и други големи страни производители, като 

Индия, Русия и Украйна, обаче се предвижда 

да е по-ниско от миналогодишното. Увеличе-

ние се очаква на производството в Китай, Тур-

ция, Мароко, Австралия, Иран и Сирия. Търсе-

нето на пшеница в световен мащаб през 

2015/2016 също се очаква да е по-високо, дори 

и минимално, от миналогодишното.  

По отношение на маслодайните култури, 

очаква се спад на производството в САЩ в 

сравнение с миналата година (2,6% по-малко), 

най-вече поради очакванията за по-малко про-

изводство на соя. Световното производство на 

маслодайни култури също се предвижда да бъ-

де минимално по-ниско от миналогодишното. 

Фиг.1 Цени на зърнените култури, долари на тон 

 

Източник: FAPRI 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номинален БВП (млн лв) 80884,21 82501,89 84976,95 87526,25 90152,04 92856,60 

Реален БВП (млн. лв) 80253,72 80967,20 82536,41 84571,71 86896,24 89394,03 

Население  (мил.) 7,12 7,03 6,96 6,86 6,78 6,69 

Обменен курс лв/евро 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Реален БВП/човек 11421,23 11633,21 12033,26 12481,98 12983,13 13529,63 

Средногодишна инфлация 0,79 1,90 2,96 3,49 3,75 3,87 
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По отношение на цените на междуна-

родните пазари, очакванията за силна реколта в 

САЩ ще задържат цените на нивата от пред-

ходната година, като единствено при царевица-

та може да се очаква едно по-слабо увеличение. 

Причините за това са и в по-силният долар, 

което създава по-добри експортни условия за 

страните от ЕС, където междувременно цените 

ще бъдат по-високи. За поредна година се 

очаква понижение и в цената на соята, което 

идва от силното предлагане на соя, заради ви-

соката възвращаемост, която фермерите в Бра-

зилия и САЩ генерират в последните години. 

Изненада има и при царевицата, където проме-

ните в политиката и намалението при използ-

ването на царевица за биоетанол в САЩ все 

още не довеждат до намаление в цените, които 

се задържат в растяща посока, най-вече заради 

силното търсене на фураж от животновъдство-

то. 

 

 

ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОРИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Площи 

Площите с пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед и рапица достигат най-високия си 

дял от използваемата земеделска площ в стра-

ната през 2013 г – 61%. През 2014 се наблюдава 

намаляване в размера на реколтираните площи-

те със зърнени и маслодайни култури, като ця-

ло поради изключително лошите климатични 

условия. Най-много са площите с пшеница, 

като през годините те варират между 1,1 – 1,25 

млн.ха. Налице е увеличение на площта със 

слънчоглед, достигайки през последната година 

над 0,8 млн. ха. Царевицата се колебае малко 

под 0,4 млн. ха, докато при ечемика през пос-

ледните години е налице лек, но устойчив 

тренд на намаление на площите с тази култура 

под 0,2 млн. ха. 

Предвижданията за площите до 2020 е за 

известен спад, който освен от пазарните усло-

вия зависи и от прилагането на изискванията на 

ОСП в България. Въвеждането на изискването 

за поддържане на т.н. Екологично насочени 

площи (ЕНП) и другите „зелени” компоненти, 

които най-общо целят намаляване на интензи-

тета на обработка на земеделската земя и при-

лагане на дейности благоприятни за биоразно-

образието и борбата с климатичните промени, 

ще се отрази на площите с тези основни култу-

ри. Все пак намалението няма да е значително, 

и ще се отрази най-вече на площите с пшеница 

и слънчоглед. Предвижда се задържане на съ-

щото ниво на площите при царевицата, и дори 

е възможно леко увеличение. Царевицата е 

сред най-доходоносните култури, но същевре-

менно силно колеблива по отношение на доби-

вите. Съгласно направените предвиждания, 

площите с рапица ще бъдат относително ста-

билни около 150 хил. ха. 

През 2015 година размерът на реколтира-

ните площи се предвижда да бъде сравнително 

по-нисък, най-вече поради лошите климатични 

условия през предходната година, които не 

позволиха навременното провеждане на мероп-

риятията за подготовка на площите и засяване 

на есенните зърнени култури. Ситуацията през 

2015 година  е и по-различна от тази през 2014 

именно и със старта на новите схеми на поли-

тика за ЕНП и диверсифициране на културите, 

като фермерите все още не са изградили своето 

поведение, което е и другата причина за по-

значителното намаление на засетите площи с 

основните зърнени и маслодайни култури. 

Ниските цени от 2014 година, както и по-

високите разходи през предходната година съ-

що оказват негативно влияние върху засетите 

площите през настоящата година. 
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Фиг. 2 Площи, хил. ха 

 
Източник: МЗХ, проект CAPA 

 

Средни добиви 

Средните добиви на разглежданите култу-

ри освен с прилаганата агротехника, използва-

ните семена са и в пряка зависимост от клима-

тичните условия. При осъществяваните пред-

виждания е направено допускане за нормално 

време и валежи в рамките на средните валежи 

за годините след 1970. При тези допускания са 

изключени екстремалните проявления на кли-

мата, докато в реалност в много от годините, 

регистрираните стойности се отклоняват зна-

чително от средните равнища. 

Независимо от колебанията, общата тен-

денция е за повишение на количеството на 

средния добив при всички анализирани култу-

ри. Причината е основно в подобряване на тех-

нологиите на отглеждане (подходящи сортове и 

хибриди, балансирано подхранване, прецизна 

РЗ, механизацията и др.). Предвижданото уве-

личение на средните добиви е в рамките на на-

личните резерви, тъй като българските произ-

водители са все още далеч от стойностите в ЕС. 

Тук трябва да се спомене, че зърненият сектор 

все още в преобладаващи мащаби се развива 

без надеждно напояване, което особено увели-

чава риска при засушаване. Знае се, че един от 

най-релевантни инструменти за борба с произ-

водствения риск е напояването, където при ца-

ревицата могат да се предотвратят не само про-

валени добиви при сушева година, но и да се 

постигне по-висок добив, дори само чрез прак-

тикуване на дефицитно покриващо напояване. 

Увеличение на средните добиви е и една от 

големите възможности пред засилване на кон-

курентоспособността на това производство. 

Съгласно направените от нас предвижда-

ния през 2020 година средните добиви на пше-
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ницата ще са с не повече от 3 % от получените 

през миналата година. Все пак добре е да под-

чертаем, че 2014 година беше силно повлияна 

от високите валежи, а последващите години 

беше прието допускането, че времето ще е 

нормално.  

 

 

Фиг. 3 Средни добиви, тон/ха 

 

 

Източник: МЗХ, проект CAPA 

Производство  

Произведените количества зависят еже-

годно от размера на засетите и реколтирани 

площи и от величината на средния добив. Доб-

ре се вижда тенденцията за увеличаване на 

произведените количества слънчоглед, дости-

гайки през 2013 г. почти 2 млн. тона, а високи-

ят добив на царевица миналата година, повлия 

за най-високия общ размер на произведените 

количества от петте култури през разглеждания 

исторически период (1998-2014). През 2013 

година в страната ни бе произведено рекордно 

количество пшеница – повече от 5,4 млн.тона. 

През 2014 обаче условията не позволиха пов-

торение на този добив и той беше в рамките на 

5,1 млн тона. Въпреки влошеното качество през 

2014 година беше отчетено рекордно количест-

во на произведената царевица. При условие, че 

няма екстремални проявления на климатичните 

фактори и при предвиденото минимално нама-

ление на площите и очакваното повишение на 

средните добиви може да се очаква, че произ-

водството от наблюдаваните култури в сред-

носрочен аспект ще бъде стабилно на нива 

близки до 5 млн. тона при пшеницата, над 2 

млн. тона при царевицата, около 1,8 млн. тона 

при слънчогледа. Не се очаква значителен ръст 

при производството на рапица и ечемик. 

През жътвената 2015/16 кампания се очак-

ва намаление на производството при всички 

култури, като се оценява, че най-голям спад 
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може да има при царевицата. Тук намалението 

на производството ще се дължи на очакваните 

по-ниските добиви, имайки предвид, че в пред-

ходните 2 години се регистрираха рекордни 

произведени количества. Такъв сценарий не 

може да се предскаже със сигурност и всичко 

ще зависи от климатичните условия през нас-

тоящето лято. 

 

 

Фиг. 4 Производство, хил.тона 

 

Източник: МЗХ, проект CAPA 

 

Пазарна конюнктура 

България не е определящ фактор в светов-

ната търговия със зърнени и маслодайни кул-

тури. Като малка страна, със сравнително мал-

ко производство по отношение на световното, 

страната ни по-скоро приема цените, налагани 

от световния пазар, отколкото да им въздейства 

директно. По този начин глобалните пазари и 

ценовите равнища, които се установяват там се 

основния определящ фактор на цените в стра-

ната. България изнася под една или друга фор-

ма между 50-70% от производството на зърне-

ни и маслодайни семена, което я поставя в сил-

на зависимост от глобалната пазарна конюнк-

тура. 

Очаква се осреднените годишни цени на 

меката пшеница на ниво стопанство да не над-

хвърля 280-300 лв./тон, малко над 600 лв./тон 

за слънчогледа и рапицата, малко под 300 

лв/тон при царевицата (фиг.5).  

В началото на кампания 2014/15 година, 

цените на зърното паднаха до едни от най-

ниските нива за последните 3-4 години. Неза-

висимо, че от ноември, 2014 година цените на 

международните пазари тръгнаха нагоре, те 

продължават да са по-ниски от цените през 

2013 година. Поради липса на подходящи ус-

ловия за съхранение на зърното и поради нуж-

дата от оборотни средства, земеделските про-

изводители продават зърното почти непосредс-
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твено след жътвата, когато цените са най-

ниски. Най-високите цени се получават в про-

летните месеци на годината, когато продават 

преобладаващо търговски компании. 

Оказва се, че през последните 4-5 години 

страната ни изнася устойчиво над 2 млн. тона 

мека пшеница (фиг. 6). За 2012 г. сме първи по 

износ на слънчогледово семе в света, като в 

абсолютна стойност количествата изнасян 

слънчоглед се повишават и през 2013 и 2014 г. 

Добрата реколта от царевица през предходната 

година също допринесе за високия износ.  

Предвижданите количества за износ в среднос-

рочен до план 2020 г. при пшеницата се очаква 

да бъдат в рамките на 3 млн. тона, 1,1 млн. тона 

при слънчогледа, 1,5-1,7 млн. тона царевица. 

Леко понижение на изнасяните количества се 

очаква при ечемика, а без значима промяна ще 

бъдат изнесените количества от рапица.  

 

 

Фиг. 5 Цени на отделните продукти на вътрешния пазар, лв./т 

 

Източник:МЗХ,проект CAPA 
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Фиг. 6 Износ на отделните стоки, хил.тона 

 

Източник: МЗХ, проект CAPA 

 

 

Потребление 

Основното предназначение  и потребление 

за човешка консумация от изследваните култу-

ри е това на пшеницата Въпреки, че по данни 

на НСИ за времевия диапазон от 2000–2013 г. 

на годишна база потреблението на хляб и тес-

тени изделия показва спад с около 10%. Очаква 

се допълнително намаление в количеството 

пшеница за човешка консумация и в среднос-

рочен план. Не се очаква значима промяна при 

потреблението на ечемик, царевица и слънчог-

лед за човешка консумация. 

При пшеницата се наблюдава и влиянието 

на т.нар. конверсия в храненето, като увеличе-

нието на доходите води и до намаляване на 

консумацията на хляб и заменянето с други 

храни, по-богати на протеини и витамини. 
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Фиг. 7 Потребление на културите  за човешка консумация, хил. тона 

 

Източник: МЗХ, проект CAPA 

 

 

По отношение на употребата на основните 

зърнени, като фуражи за изхранване на живот-

ните през 2014/15 година се отбелязва значи-

телно повишение от няколко години насам. 

Основната причина за това са по-ниските цено-

ви нива на семената и оттам респективно на 

фуражите. Друга причина е и по-лошото качес-

тво на продукцията, която не може да бъде из-

ползвана за друга употреба или износ и може-

ше да остане в животновъдството. 

Като цяло обаче, животновъдството в по-

вечето от подсекторите – говедовъдство, сви-

невъдство отбелязва спад в продукцията, но 

може да се очаква, че в стопанските дворове на 

животновъдите от последната реколта има по-

вече зърно в сравнение с последните 3-4 годи-

ни. За животновъдството е важно да се подобри 

продуктивността, което наред с фактора гене-

тика са основните средства са постигането и 

оттам повишаване на конкурентоспособността 

на производ-ството. 

Може да се очаква, че в следващите години 

сектора на птицевъдството, който през 2014 

година постигна увеличение в сравнение с го-

дина по-рано, като такова увеличение се наб-

людава и в производството на мляко и при ов-

цевъдството, като към тях може да се прибави 

занапред и свиневъдството ще поддържат ни-

вата на търсенето на зърно за фураж на по-

високи нива. Известни сътресения в момента 

преживяват млечните говедовъдни производи-

тели, където изкупните цени на млякото от на-

чалото на април, 2015 година тръгнаха надолу, 

което макар и да доведе до някакво продължа-

ващо съкращаване на животните, едва ли ще се 

стигне до нов колапс в този подсектор. 

Най-добрият сценарий за производите-лите 

на зърнени и маслодайни култури е разраства-

нето на животновъдния сектор, който да окаже 

благотворно влияние на пазара на основните 

зърнени стоки, като увеличат търсенето и фор-

мират и местен пазар на фуражно зърно. Това 

ще доведе до намаление на натиска от страна 
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на глобалните пазари и силната конкуренция 

там, както и ще спестят голяма част от разхо-

дите, които водят до наличието на разлика 

между експортната и спот цената.  

Все още не е ясно как предвижданото сла-

бо увеличение на използването на зърно за фу-

ражи се отразява на фуражната индустрия. Ко-

гато се говори за увеличение на използването 

на фуражи за зърно, тази употреба от страна на 

животновъдите много често става в суров вид, 

под формата на смляно или цяло зърно, което 

не води до увеличение на добавената стойност 

и създаване на икономически мултипликатор. 

Това основно се отнася за малките и средни по-

размер животновъдни стопанства, докато голе-

мите животновъдни ферми, особено в сектори-

те на птици и свине имат към тях изградени 

собствени фуражни бази, като не разчитат мно-

го често на външни доставчици на фураж.  

 

Фиг. 8 Потребление на културите  в животновъдството, хил. тона 

 

Източник: МЗХ, проект CAPA 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Основен фактор определящ пазара на 

зърнени и маслодайни култури в България са 

международните пазари и световното търсене и 

предлагане; 

 Въпреки очакваното леко намаление на 

площите при тези пет култури във връзка с 

прилагане най-вече на политиката за ЕНП, те 

ще останат водещи и формират по-голямата 

част от крайната продукция на българското 

земеделие. 

 Лошата от климатична гледна точка сел-

скостопанска 2014 година доведе също до по-

късно прибиране на реколтата, което затрудни 

сеитбата на есенниците, което пък ще се отрази 

на размера на площите, които се предвижда да 

намалеят, като по-засегнати ще бъдат именно 

тези с пшеница, ечемик и рапица. 

 В бъдеще може да настъпи свиване на 

площите с рапица, което да дойде като следст-

вие на въведените забрани за използването на 

неоникотиноиди, едни от най-ефективните хи-

микали за тази култура, което да постави под 

риск реколтата и европейската политика в тази 

посока може да обърне хода на цените във въз-

ходяща посока. 

 Износът от страната на петте култури 

ще остане стабилен и може да се очаква, че за 

средносрочен план ще има значителен принос 

при формиране на положителен  външно-

търговски баланс от земеделските стоки у нас. 

 Цените на зърнените и маслодайни кул-

тури през стопанската 2015/16 година се очаква 

да бъдат по-високи в сравнение с тези от пред-

ходната година, което се дължи на по-слабото 

евро и донякъде на големите неопределености, 

произтичащи от полити-ческата криза в Украй-

на, ембаргото в Русия и информацията за по-

лоша реколта там, като следствие от рязко по-

вишените разходи за производство и затрудне-

ното кредитиране на зърнопроизводствените 

комплекси. 

 Цените на зърнено-житните и на масло-

дайните семена неминуемо ще следват глобал-

ните тенденции. През разглеждания период 

националните изкупни цени ще останат по-

ниски от международните цени, което се дължи 

на различни причини, едната от които е стой-

ността на разходите за транспортиране и логис-

тика до съответните пазари. 

 През следващите години интерес ще 

представлява и предназначението на зърнена 

продукция за индустриални нужди, включваща 

производство на биоетанол и скорбяла, което 

може да доведе до намаляване на износа. 

 Производствените разходи за стопанска-

та 2015/16 година се очаква да бъдат едни от 

най-ниските за последните няколко години, 

което се дължи на спадът в цените на петрола, 

което след себе си повлече надолу и цените на 

торовете, като по-осезаемо намалението може 

да се почувства при пролетните култури. 

 Диверсификацията, подобряването на 

агротехниката, изграждането на инфра-

структура, включително напоителна и инвести-

ции в логистика са основните възмож-ности за 

защита на производителите. 
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ПРОДУКТОВИ БАЛАНСИ  

ПРОДУКТОВ БАЛАНС ПРИ ПШЕНИЦА 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

    Хил. ха      

Площ  1 291  1 210  1 094  1 178  1 176  1 160  1 153  1 157  

    Тона/ха      

Добиви  4.19  4.21  4.18  4.10  4.16  4.21  4.27  4.32  

    Хил. тона    

Производство  5 409  5 093   4 568  4 836  4 891  4 887  4 917   4 997  

Внос  46  46  46  43  43  43  44  43  

Начални за-

паси  

302  89  229  167  184  187  186  182  

Общо пред-

лагане  

5 757  5 227  4 843  5 046  5 118  5 117  5 147  5 223  

Потребление  1 888  2 052  1 950  1 998  2 007  2 005  2 028  2 045  

за фураж  615  770  743  772  795  812  858  894  

за човешка 

консумация  950 980 934 933 922 909 889 871 

за семена  323  302  274  293  290  284  281  280  

Износ  3 781  2 945  2 726  2 864  2 924  2 926  2 936  2 993  

Крайни запа-

си  

89  229  167  184  187  186  182  185  

Общо търсе-

не  

5 757  5 227  4 843  5 046  5 118  5 117  5 147  5 223  
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ПРОДУКТОВ БАЛАНС ПРИ ЕЧЕМИК 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

    Хил. ха      

Площ  197  214  169  194  188  184             186             186  

    Тона/ха      

Добиви            3.69            3.96            3.80            3.73            3.78            3.83            3.88            3.93  

    Хил. тона     

Производство             729             849             644             724             711             706             721             731  

Внос  2     2     2     2     2     2     2     3     

Начални за-

паси  

                

9  

                

4  

              

27  

              

13  

              

16  

              

16  

              

16  

              

15  

Общо Пред-

лагане             739             855             672             739             729             724             738             749  

Потребление             352             406             388             399             402             405             421             433  

за фураж             230             280             268             273             277             281             297             309  

за човешка 

консумация  

 

77  

              

77  

              

82  

              

82  

              

81  

              

81  

              

81  

              

82  

  за семена  

              

45  

              

49  

              

39  

              

45  

              

43  

              

42  

              

43  

              

43  

Износ             383             422             271             323             311             304             302             301  

Крайни запа-

си  4  27  13  16  16  16  15  15  

Общо търсене             739             855             672             739             729             724             738             749  
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ПРОДУКТОВ БАЛАНС ПРИ ЦАРЕВИЦА 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

    Хил. ха      

Площ             428             408             491             450             461             468             472             476  

    Тона/ха      

Добиви            5.48            7.68            5.57            5.64            5.70            5.76            5.82            5.89  

    Хил. тона     

Производство          2 347          3 135          2 737          2 536          2 629          2 694          2 752          2 804  

Внос  

              

34  

              

20  

              

30  

              

39  

              

37  

              

37  

              

39  

              

41  

Начални за-

паси             448             127             267             233             205             211             214             208  

Общо Пред-

лагане          2 829          3 282          3 033          2 807          2 871          2 942          3 005          3 052  

Потребление             938          1 014             997          1 021          1 045          1 062          1 109          1 149  

за фураж             584             660             649             673             697             713             761             799  

за човешка 

консумация  
           350             350             343             343             343             344             344             345  

  за семена  

                

4  

                

4  

                

5  

                

4  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

Износ          1 764          2 001          1 804          1 581          1 616          1 666          1 688          1 700  

Крайни запа-

си             127             267             233             205             211             214             208             204  

Общо търсе-

не          2 829          3 282          3 033          2 807          2 871          2 942          3 005          3 052  
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ПРОДУКТОВ БАЛАНС ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

    Хил. ха      

Площ             879             843             806             822             823             817             816             820  

    Тона/ха      

Добиви            2.25            2.38            2.13            2.18            2.24            2.29            2.34            2.39  

    Хил. тона     

Производство          1 977          2 007          1 720          1 795          1 841          1 870          1 910          1 962  

Внос  

              

26  

              

30  

              

26  

              

26  

              

26  

              

26  

              

26  

              

27  

Начални за-

паси  

              

17             298             307             230             235             237             239             240  

Общо Пред-

лагане          2 020          2 335          2 053          2 052          2 102          2 134          2 175          2 229  

Потребление             682             836             835             843             848             853             860             872  

за сл. масло             570             720             721             726             727             728             731             736  

за човешка 

консумация             108             113             111             114             117             122             126             132  

  за семена  3.51     3.37     3.13     3.18     3.18     3.15     3.13     3.14     

Износ          1 039          1 192             987             974          1 017          1 042          1 075          1 115  

Крайни запа-

си             298             307             230             235             237             239             240             242  

Общо търсе-

не          2 020          2 335          2 053          2 052          2 102          2 134          2 175          2 229  
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ПРОДУКТОВ БАЛАНС ПРИ РАПИЦА 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

    Хил. ха      

Площ  

           

135  

           

190  

           

153  

           

163  

           

163  

           

162  

           

158  

           

158  

    Тона/ха      

Добиви  

          

2.50  

          

2.77  

          

2.38  

          

2.40  

          

2.44  

          

2.49  

          

2.54  

          

2.58  

    Хил. тона     

Производство  

           

337  

           

527  

           

365  

           

391  

           

398  

           

402  

           

400  

           

409  

Внос  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

                

5  

Начални запаси  3.18  7.25  7.31  4.86  4.97  5.03  5.03  5.02  

Общо Предлагане  

           

345  

           

539  

           

377  

           

400  

           

407  

           

412  

           

410  

           

418  

Потребление  

                

1  

              

70  

              

69  

              

69  

              

68  

              

69  

              

69  

              

69  

за масло  

               

-    

              

69  

              

69  

              

68  

              

67  

              

68  

              

68  

              

68  

  за семена  

                

1  

                

1  

                

1  

                

1  

                

1  

                

1  

                

1  

                

1  

Износ  

           

337  

           

461  

           

303  

           

327  

           

334  

           

338  

           

336  

           

344  

Крайни запаси  7.25     7.31     4.86     4.97     5.03     5.03     5.02     5.05     

Общо търсене  

           

344  

           

538  

           

376  

           

400  

           

406  

           

411  

           

409  

           

418  
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