
 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

 Ми н и с т е р с т во  н а  з е мед е ли ет о  
 Д и р ек ц и я  „ Р ас т е н и е в ъд с т во ”  
 

1. Баланс на предлагането и потреблението на 

сектор „Плодове и зеленчуци“ октомври, 2022 г. 

1.1. Плодове 

 
 Малини 

 

 

Ябълки 

 

 

Круши 
 

 

Десертно 

грозде 

 

Предлагане, 

тона 

7 539 78 186 7 215 19 181 

Производство 

2022г., тона 

7 179 42 848 3 586 16 275 

*Внос и 

вътреобщностни 

доставки, тона 

 

360 

 

35 338 

 

3 629 

 

2 906 

Потребление, 

тона 

7 377 46 210 3 823 8785 

**Потребление 

за прясна 

консумация, 

тона 

 
1 897 

 
24 520 

 
3 620 

 
8 760 

**Потребление 

за преработка в 

страната, тона 

 
3 790 

 
21 640 

 

120 
 
- 

*Износ и 

вътреобщностни 

доставки, тона 

 

1 690*** 

 

50 

 

83 

 

25 

 Източник:  отдел Агростатистика МЗХГ, НСИ и собствени изчисления 

     *Данните са за периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022 г. 

     **Данните са за периода от 01.01.2022г. до 31.10.2022 г. 

   ***При замразените малини в експорта са включени и количества от реколта 2021г. 
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1.2. Зеленчуци 

 Домати  

 

Картофи  

 

Зеле 

 

Пипер 

 

Предлагане, 
тона 

163 243 185 663 29 559 63 028 

Производство 
2022г., тона 

92 354 152 706 21 715 40 633 

*Внос и 
вътреобщностни 

доставки, тона 

 
67 066 

 
32 957 

 
7 844 

 
22 395 

Потребление, 
тона 

137 894 127 967 14 920 56 314 

**Потребление 
за прясна 

консумация, 
тона 

 
97 027 

 
121 855 

 
14 089 

 
35 810 

**Потребление 
за преработка в 

страната, тона 

 
31 380 

 
5 042 

 
- 

 
17 120 

*Износ и 
вътреобщностни 

доставки, тона 

 
9 487 

 
1 070 

 
831 

 
3 384 

            Източник:  отдел Агростатистика МЗХГ, НСИ и собствени изчисления 

        *Данните са за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г. 

        **Данните са за периода от 01.01.2021г. до 31.10.2021 г. 

 

2. Анализ на пазара. 

Цени на едро /тържища/ и цени на дребно през октомври  

2.1. Цени на едро 
Средномесечни цени на едро на основни плодове, лв./кг, октомври 2022г. 

ПРОДУКТ 
Август 
2022 

Септем
ври 
2022 

Октом
ври 
2022 

промяна в % 
октомври/сеп
тември 2022 

Октом
ври 
2021 

промяна в % 
2022 / 2021 

ЯБЪЛКИ 2.22 2.09 2.01 -3.8 1.88 6.9 

КРУШИ 3.04 2.82 2.77 -1.8 2.66 4.1 

ГРОЗДЕ 2.69 2.31 2.64 14.3 2.31 14.3 

КИВИ   3.50 - 3.39 3.2 
Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна 

информация (САПИ) 
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При плодовете 

 Сезонните плодове ябълки и круши поевтиняват, а гроздето поскъпва. 

 На годишна база - октомври 2022/2021г., всички наблюдавани плодове 

поскъпват, като при гроздето се отбелязва най-голям ръст на 

средномесечната цена –  14.3%. 

 

Средномесечни цени на едро на основни зеленчуци лв./кг, септември 2022 г. 

ПРОДУКТ 
 

Август 
2022 

Септември 
2022 

Октомври 
2022 

промяна в % 
октомври/ 
септември 

2022 
Октомври 

2021 

 
промяна 

в % 
2022 / 
2021 

КАРТОФИ 1.14 1.18 1.17 -0.8 0.79 48.1 

ЛУК ЗРЯЛ 1.26 1.27 1.24 -2.4 0.75 65.3 

ДОМАТИ 2.25 2.26 2.59 14.6 2.19 18.3 

КРАСТАВИЦИ  2.44 2.41 2.46 2.1 2.10 17.1 

ЗЕЛЕ 0.84 0.89 0.92 3.4 0.99 -7.1 

ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ 2.62 2.07 2.33 12.6 1.96 18.9 

МОРКОВИ 1.17 1.15 1.07 -7.0 0.95 12.6 
Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за агропазарна 

информация (САПИ) 

При зеленчуците 

 От наблюдаваните зеленчуци морковите и зрелия лук поевтиняват 

спрямо септември, картофите почти не променят цената си, а 

останалите зеленчуци поскъпват през октомври. 

 Най-голямо месечно увеличение на цените през октомври има при 

доматите – 14.6%. 

 В сравнение с 2021 г., през 2022 г. се повишават цените на всички 

наблюдавани зеленчуци с изключение на зеле. Най-голямо е 

повишението на цената при зрелия лук – 65.3 % и картофите – 48.1 %. 

 
2.2. Цени на дребно  

Средномесечни цени на дребно на основни плодове лв./кг. 

Плодове Октомври 2022 Октомври 2021 

Ябълки 2.52 2.30 

Грозде 3.33 2.97 

Круши 3.50 3.54 

Киви 4.40 4.30 

Праскови 3.42 3.64 
Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за         
агропазарна информация (САПИ) 

 
При всички наблюдавани плодове се наблюдава повишение на цената 

на дребно спрямо миналата година с изключение на праскови и круши. 
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         Средномесечни цени на дребно на основни зеленчуци лв./кг. 

Вид зеленчук  Октомври 2022 Октомври 2021 

Домати 3.26 2.78 

Зеле 1.33 1.34 

Картофи 1.53 1.14 

Краставици 3.01 2.91 

Лук кромид 1.55 1.24 

Червени чушки 3.00 2.49 

Моркови 1.61 1.41 
Източници: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) и Система за 
агропазарна информация (САПИ) 
 
Всички наблюдавани зеленчуци поскъпват през октомври 2022 г. спрямо 

същия месец на 2021 година с изключение на зелето, което почти не 
променят цената си.. 

 

3. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
От късните есенни до ранните пролетни месеци относителният дял на 

българските плодове и зеленчуци на пазара е изключително нисък, но 

през летните месеци количествата българска продукция се увеличават. 

 Наблюденията върху пазара на зеленчуците и плодовете през м. 

септември показват, че относителният дял на предлаганите количества 

българска продукция на повечето стоки е по-голям от дела на продажбите 

от внос.  

Мониторингът на пазара на зеленчуци през месеца показва превес на 

вносната продукция само при продажбите на лук (60%). Предлаганите 

количества български краставици, зелето и чесъна преобладават на 

пазара през месеца и са около 90% от общо предлаганите зеленчуци. 

Количествата български картофи и домати съставляват 60% от общите 

продажби. 

Наблюденията на пазара на плодове през септември показват, че 

относителният дял на българската продукция на стоките, които са в сезона 

на производство и предлагане е по-голям, като относителният им дял е в 

диапазона 60-80%. 
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Източник: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 

 

 
Източник: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ КЪМ 03.11.2022 г 

През първото десетдневие на месец октомври температурите в цялата 
страна бяха сравнително ниски със стойности под или около нормата за 
месеца. През второто и третото десетдневие температурите се 
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нормализираха, като се установиха около или над нормата. Липсата на  влага 
се отрази неблагоприятно върху началните етапи от развитието на засетите в 
края на септември и началото на октомври есенни посеви. 


