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АНАЛИЗ  НА СПЕЦИАЛИСТА      

Да си припомним: Какви ренти изплатиха земеделците в Североизточна 

България през 2021 г.? 

Поглед върху сумите в областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище 

Преди да започне изплащането на рентите за 2022-а, нека си припомним какви бяха 

те в Североизточна България година по-рано.  

От 9% до 80% е ръстът на цените на рентите за 2021 г. в Североизточна България, 

показва справка с данните на Националния статистически институт за 4 области. Най-

нисък ръст на изплатените суми има в региона на Търговище – 9,3%, а най-висок – в 

Добричка област, в която средното повишение на наемите за 2021 г. е 80%. Рентите 

във Варна през миналата година са скочили с 30% спрямо предходната, а в Шумен – с 

13%.  

47 лв. е средната рента през 2021 г. в област Търговище. Година по-рано 

собствениците на земя са получили по 43 лв./дка, а пет години преди това – по 39 лв./

дка. През 2021 г. най-висока е била рентата в община Опака – 56 лв./дка, а най-ниска в 

община Антоново - 25 лв./дка. В края на миналата година статистическите данни 

нареждат област Търговище на дванадесето място в страната по размер на 

изплатените ренти. 

Първенството е за Добричка област със средна рента от 108 лв./дка. Най-високи 

суми са получили собствениците на земя в общините Балчик и Генерал Тошево, в 

които съответно арендаторите са изплатили съответно по 128 лв./дка и 109 лв./дка.  

    Най-ниските ренти през 2021 г. са изплатени в област Габрово – 22 лв./дка, сочат 

данните на статистиката.  

В Шуменска област ръстът на изплатените суми на арендодателите е 13,5% или 59 

лв./дка при 55 лв./дка средно за страната през 2021 г. Най-високи ренти са дадени в 

община Никола Козлево - 71 лв./дка, а най-ниски - в община Върбица - 40 лв./дка. През 

2021 г. е отчетено увеличение на средната цена на рентата спрямо 2020 г. и в десетте 

общини на област Шумен. Пет години назад средната рента е била 45 лв./дка. 

Средната наемна цена за един декар ниви в област Варна достига 66 лв. през 

миналата година, което е с 29,4 % повече спрямо 2020 година. Това нарежда 

Варненския регион на четвърто място в страната. Преди нея са областите Добрич - 

108 лв./дка, Силистра - 86 лв./дка и Разград - 68 лв./дка, показват още статистическите 

данни. Ако сравним рентата с размера й през 2014 г., ръстът й е с 15 лв./дка.  

През 2021 г. най-висока е била рентата в община Вълчи дол - 88 лв./дка. След нея 

се нареждат общините Суворово - 74 лв./дка, Ветрино - 68 лв./дка и Девня - 65 лв./дка. 

Най-ниски са били сумите през миналата есен в общините Бяла и Белослав, съответно 

34 лв./дка и 45 лв./дка. 

 

Източник: Agri.bg 
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ИЗДАНИЕТО Е ПЛАТЕНО! 
ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА 

МОЖЕ ДА СЕ АБОНИРАТЕ ПРИ НАС! 


