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ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА  
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА1 

 
Индекси на цените на производител в селското стопанство 

 
Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 

2013 г. нараства със 17.5% спрямо същото тримесечие на 2012 година. Индексът на цените на 
продукцията от растениевъдството се увеличава с 28.9%, а в животновъдството - с 6.0%. По-
значително нарастват цените на меката пшеница - с 29.7%, на царевицата - с 25.3%, на ечемика - 
с 50.8%, на слънчогледа - със 17.6%, на картофите - с 53.3%, на зеленчуците - с 19.1%, на 
домашните птици - с 12.4%, на кокошите яйца за консумация - с 13.8% (табл. 1). 
 

1. Индекси на цените на производител в селското стопанство за  
първото тримесечие на 2013 година 

(Проценти) 
 

2010 = 100 
Съответното 

тримесечие на 2012 = 
100 

2012 = 100 

Общо 130.6  117.5  106.6 
Растениевъдство 154.9  128.9  108.2  
Животновъдство 121.3  106.0  103.1  
 

Фиг. 1. Индекси на цените на производител в селското стопанство по тримесечия 
(2010 = 100) 

          % 

 
 

1 Методология на изследванията и детайлна информация са представени на интернет страницата на НСИ - 
 http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=1. 
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Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското 
стопанство 

 
Индексът на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското 

стопанство за първото тримесечие на 2013 г. е с 6.4% над равнището на същото тримесечие на 
2012 година. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 34.0%, на фуражите -            
с 18.9%, на електроенергията и горивата - с 3.1%, на минералните торове - с 2.9% (табл. 2). 

 
2. Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство за 

първото тримесечие на 2013 година 
(Проценти) 

 
2010 = 100 

Съответното 
тримесечие на 

2012 = 100 
2012 = 100 

Общо 120.1 106.4 102.2  
Посевен и посадъчен материал 136.0 134.0 124.0 
Електроенергия, горива и други 119.3 103.1 100.6 
Минерални торове 140.8 102.9 100.3 
Препарати за растителна защита 97.3 98.2 96.4 
Ветеринарномедицински продукти 98.5 94.4 93.1 
Фуражи 140.1 118.9 110.1 
Поддръжка и ремонт на машини и оборудване 105.0 101.6 100.9 
Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради 104.5 101.8 101.1 
Други стоки и услуги 105.1 101.1 100.4 
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Фиг. 2. Индекси на цените на стоките и услугите за текущо потребление в селското 
стопанство по тримесечия 

 (2010 = 100) 
           % 

 
 


