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Забележки: 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. Публикуването на оперативна информация относно 

проведени основни селскостопански мероприятия в растениевъдството през 2022 г. ще 

стартира през пролетта на 2022 г., след предоставяне на данни от отдел „Агростатистика“, 

МЗм. 
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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)  

От началото на текущия пазарен сезон до 23 януари 2022 г. през Пристанище Варна1 

са изнесени общо 971,5 хил. тона пшеница (в т. ч. 32,2 хил. тона през последната 

седмица), което представлява ръст от близо 66% на годишна база. Въпреки наблюдавания 

застой за поредна седмица, експортът на ечемик през порта изпреварва миналогодишния с 

67,5%. Все още не са преминавали товари с рапица от новата реколта.                    

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

Продукти 05.07.2020 – 23.01.2021 05.07.2021 – 23.01.2022 
Изменение  

на годишна база 

пшеница 585 532 971 493 65,9% 

ечемик 47 584 79 683 67,5% 

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) 

При липса на отчетено количество както за последната седмица, така и за 

съответния период на миналата година, увеличението на общия експорт на царевица през 

Пристанище Варна от началото на сезона до момента се запазва на ниво от 61,5% на 

годишна база. Засега през порта не е реализиран експорт на слънчоглед от новата реколта.          

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

Продукти 30.08.2020 – 23.01.2021 30.08.2021 – 23.01.2022 
Изменение  

на годишна база 

царевица 306 852 495 675 61,5% 

слънчоглед 16 865 0 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД 

На този етап няма данни за износ на царевица и слънчоглед – реколта `2021 от 

„Пристанище Бургас“ ЕАД.  

                                           
1
 През последните няколко години Пристанище Варна формира около 30% от общия експорт на пшеница, 

царевица и ечемик и под 20% от този на слънчоглед и рапица. 
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За периода от началото на съответните пазарни години (м. юли 2021 г. за есенните и 

м. септември 2021 г. за пролетните култури) до 23 януари 2022 г. е регистриран минимален 

внос на царевица през Пристанище Варна - 3,9 хил. тона. Все още не е реализиран импорт 

на пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед 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 № 3/2022, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за ноември 2021 г. 

1.2 Плодове и зеленчуци  

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

публикувана в Бюлетин № 3/2022, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт. 

2. Цени 

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Средно за страната, към 19 януари 2022 г. се наблюдава поевтиняване на ечемика, 

царевицата и пшеницата с между 0,7% и 2,4% на седмична база. Изкупната цена на 

слънчогледа се запазва около нивото от предходната седмица (+0,1%).  

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 19.01.2022 г., 

лв./тон без ДДС 

  20.01.2021 12.01.2022 19.01.2022 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 391 519 507 29,7 -2,3 

Фуражна пшеница 372 506 494 32,8 -2,4 

Ечемик  310 456 453 46,1 -0,7 

Царевица  359 483 476 32,6 -1,4 

Слънчоглед  911 1 115 1 116 22,5 0,1 

Рапица  * * * - - 

Източник: данни на САПИ ЕООД (средноседмични цени), обработени от Министерство на земеделието. 
* Няма данни  

Увеличението на цените на основните зърнени и маслодайни култури спрямо година 

по-рано е в границите от 22,5% (слънчоглед) до 46,1% (ечемик).  
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури към 

19.01.2022 г. 

 

2.2 Плодове и зеленчуци  

В рамките на последната седмица средните цени на едро на картофите, ябълките, 

оранжерийните краставици и доматите (български оранжерийни и внос) на тържищата в 

страната се повишават от 1,2% до 5,6%. Цената на зелето остава без промяна на седмична 

база, а при вносния червен пипер и вносните краставици се отчита леко поевтиняване – 

съответно с 0,4% и 1%.    

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 21.01.2022 г., лв./кг 

  22.01.2021 14.01.2022 21.01.2022 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,65 0,84 0,85 30,8 1,2 

домати (оранжерийни) 1,73 2,34 2,47 42,8 5,6 

домати (открити площи) * * * - - 

домати (внос) 1,65 2,31 2,42 46,7 4,8 

краставици 
(оранжерийни) 

3,00 3,51 3,57 19,0 1,7 

краставици (внос) 1,53 3,06 3,03 98,0 -1,0 

пипер (зелен) * * * - - 

пипер (червен, внос)  2,67 2,31 2,30 -13,9 -0,4 

зеле 0,72 0,99 0,99 37,5 0,0 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 
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  22.01.2021 14.01.2022 21.01.2022 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

праскови * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки  1,18 1,26 1,28 8,5 1,6 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

 Източник: данни на ДКСБТ, обработени от Министерство на земеделието. 
 * Няма данни 

Към 21 януари 2022 г. вносните краставици се търгуват близо два пъти по-скъпо, 

отколкото по същото време на миналата година. Значително увеличение на годишна база 

бележат и средните цени на едро на картофите, зелето и доматите (български оранжерийни 

и вносни) – в интервала от 30,8% до 46,7%, а по-умерено – тези на българските 

оранжерийни краставици (с 19%) и ябълките (с 8,5%). Единствено цената на червения 

пипер е под миналогодишната - с 13,9%.  

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци към 21.01.2022 г. 
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