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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 2023 г. ще 

стартира през пролетта на 2023 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 

Износ на основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година юли - юни 

(пшеница, ечемик и рапица)  

При липса на преминали товари през последната седмица, общият експорт на 

пшеница и ечемик през „Пристанище Варна“ ЕАД1 от началото на настоящата пазарна 

година до 26 февруари 2023 г. изостава съответно с 40,6% и 91,4% спрямо година по-рано.   

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

Продукти 04.07.2021 – 26.02.2022 04.07.2022 – 26.02.2023 
Изменение  

на годишна база 

пшеница 1 001 828 594 656 -40,6% 

ечемик 78 332 6 706 -91,4% 

рапица 0 11 014 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД     

Засега няма данни за износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2022 през 

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

Износ на основни зърнени и маслодайни култури с пазарна година септември – 

август (царевица и слънчоглед) 

От началото на пазарната 2022/23 година до 26 февруари 2023 г. през „Пристанище 

Варна“ ЕАД са изнесени общо 99,5 хил. тона царевица (в т. ч. 29,1 хил. тона през 

последната седмица), което е със 78,6% по-малко на годишна база. При износа на 

слънчоглед през порта се наблюдава застой, като от началото на септември 2022 г. досега 

са реализирани 14,5 хил. тона. 

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

Продукти 05.09.2021 – 26.02.2022 05.09.2022 – 26.02.2023 
Изменение 

на годишна база 

царевица 465 340 99 487 -78,6% 

слънчоглед 0 14 494 - 

Източник: „Пристанище Варна“ ЕАД     

До момента не е отчетен експорт на царевица и слънчоглед – реколта `2022 от 

„Пристанище Бургас“ ЕАД.        

                                           
1 През последните две пазарни години „Пристанище Варна“ ЕАД формира средно 22% от общия експорт на 

пшеница и ечемик от страната, 33% от този на царевица и 4% от този на слънчоглед. 
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Внос   

От началото на съответните пазарни години (м. юли 2022 г. за есенните и м. 

септември 2022 г. за пролетните култури) до 26 февруари 2023 г. не е реализиран внос на 

зърнени и маслодайни култури през двете наблюдавани пристанища във Варна и Бургас.  

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

Националния статистически институт, включена в Бюлетин № 7/2023, ще бъде 

актуализирана след публикуване на официални данни за внос и износ за декември 2022 г.   

1.2 Плодове и зеленчуци  

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

публикувана в Бюлетин № 7/2023, ще бъде направена след предоставяне на данни от 

Националния статистически институт.      

2. Цени 

2.1 Зърнени и маслодайни култури 

Към 22 февруари 2023 г. средните изкупни цени на основните зърнени култури в 

страната се запазват на нивата от предходната седмица, докато при слънчогледа се 

наблюдава лека корекция в посока нагоре - с 0,2%. 

Средни изкупни цени на основни зърнени и маслодайни култури към 22.02.2023 г., 

лв./тон без ДДС 

  23.02.2022 15.02.2023 22.02.2023 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

Хлебна пшеница 511 517 517 1,2 0,0 

Фуражна пшеница 497 492 492 -1,0 0,0 

Ечемик  454 590 590 30,0 0,0 

Царевица  482 508 508 5,4 0,0 

Слънчоглед  1 123 944 946 -15,8 0,2 

Рапица  * * * - - 

Източник: САПИ ЕООД (средноседмични цени); изчисления на Мзм. 
* Няма данни 

Хлебната пшеница и царевицата се търгуват съответно с 1,2% и 5,4% по-скъпо, 

отколкото по същото време на миналия сезон, а при ечемика годишното увеличение на 

цената достига 30%. От друга страна, слънчогледът и фуражната пшеница са поевтинели 

съответно с 15,8% и 1% на годишна база.  
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Изменение на изкупните цени на основни зърнени и маслодайни култури  

към 22.02.2023 г. 

 

2.2 Плодове и зеленчуци  

Като цяло, в рамките на последната седмица е налице повишение на средните цени 

на едро на основните плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата в страната. По-

съществено поскъпват българските оранжерийни краставици (с 23,5%) и доматите (с около 

15% както българските, така и вносните), а по-умерено – ябълките, зелето, червеният 

пипер и вносните краставици (от 4,3% до 7,2%). Изключение правят картофите, чиято цена 

остава без промяна.  

Средни цени на едро на основни плодове и зеленчуци към 24.02.2023 г., лв./кг 

  25.02.2022 17.02.2023 24.02.2023 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

картофи  0,83 1,24 1,24 49,4 0,0 

домати (оранжерийни) 3,04 3,44 3,95 29,9 14,8 

домати (открити площи) * * * - - 

домати (внос) 2,96 3,30 3,80 28,4 15,2 

краставици 
(оранжерийни) 

4,85 4,90 6,05 24,7 23,5 

краставици (внос) 3,82 4,01 4,30 12,6 7,2 

пипер (зелен) * * * - - 

пипер (червен, внос)  3,11 4,00 4,27 37,3 6,7 

зеле 1,12 0,80 0,85 -24,1 6,3 
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  25.02.2022 17.02.2023 24.02.2023 
Изменение на 
годишна база 

% 

Изменение на 
седмична база 

% 

дини * * * - - 

пъпеши * * * - - 

праскови * * * - - 

череши * * * - - 

ябълки  1,28 1,39 1,45 13,3 4,3 

сливи * * * - - 

круши * * * - - 

десертно грозде  * * * - - 

 Източник: ДКСБТ; изчисления на Мзм.  
 * Няма данни 

Годишните ценови изменения при търговията на едро с плодове и зеленчуци също са 

предимно в посока нагоре. Цените на оранжерийните и вносните краставици и домати, 

ябълките, червения пипер и картофите са в границите от 13,3% до 49,4% над нивата 

отпреди една година. Единствено зелето е поевтиняло - с 24,1%. 

Изменение на цените на едро на основни плодове и зеленчуци към 24.02.2023 г. 
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