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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Развитието на зимните култури в България върви

нормално, благоприятствано от подходящите и

меки климатични условия в началото на годината.

• На този етап по предвиждания на ЕК добивите ще

са на стабилни нива, по-високи от

миналогодишните. Очаква се ръст от 7% в

добивите от мека пшеница, и 15 % ръст в добивите

от царевица и слънчоглед.

• Високите запаси от предходната година,

очакванията за високи добиви в ЕС и останалите

основни страни производителки се очаква да

продължат да допринасят за поддържане на ниски

цени на зърнено-житните култури.

• Най-сериозен се очаква да бъде натиска върху

цените на зърнените култури, като по-слабо ще

бъде влиянието върху маслодайните култури,

където цената на слънчогледа ще зависи не само от

предлагането тази година, но и около събитията с

палмовото олио, около което има доста

неизвестности.

• Прогнозните резултати за цените на основните

култури, направени от екипа на САРА показват, че

средната цена на пшеницата през април ще е около

262 лв/тон. Може да се очаква лек ръст през месец

май, но той ще бъде минимален.

• Очакванията за цените на слънчогледа

Зърнени и маслодайни култури 

Международна търговия

02.2016 03.2016

Пшеница , евро/тон 143.64 147.81

Ечемик, евро/тон 108.34 109.12

Царевица, 144.02 143.40

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на 

слънчогледа – МЗХ

- Липсва информация

Източник: ЕК

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

01.2016 02.2016 03.2016 04.2016* 05.2016*

Хлебна 

пшеница
298,73 286,46 271,45 262 275

Фуражна 

пшеница
280,00 270,56 252,02 245 238

Ечемик 265,00 268,55 - - -

Царевица 277,04 290,92 260,83 262 266

Слънчо-

глед**
714

• Очакванията за цените на слънчогледа

продължават да са положителни, като се очаква те

да се задържат на по-високи от миналогодишните

нива.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• Последните предвиждания за глобалното

предлагане на пшеница на USDA са за повишение

с 1 млн. тона до рекордните 733,1 млн. тона.

Производството в ЕС ще достигне до 160 млн.

тона. Това представлява повишение с 1,5 млн.

тона спрямо предходната прогноза на USDA от

месец март. Производството в Аржентина ще

достигне нива от около 11,3 млн. тона.

• Световният износ на пшеница също се очаква да

се повиши с 0,4 млн. тона до 163,1 млн. тона.

• Прогнозите за консумацията на пшеница за

2015/2016 маркетингова година, е че тя ще бъде

по-ниска с 0,7 млн. тона (по-ниски са

прогнозираните количества, както за човешка

консумация, така и за използването за фуражи).

• Запасите ще продължат да бъдат на рекордно

високи нива.

• Производството на ечемик и царевица в световен

мащаб, също ще се очаква да е по-високо през

2016 година.

• Цените на световните пазари за зърнените

култури продължават да се задържат на ниски

нива през месец април.

Царевица,

евро/тон

144.02 143.40

Източник: http://www.indexmundi.com/commodities/

Преглед на събития и новости

• Между 20-21 април, 2016 година в Киев

“Украгроконсулт” организира ХІІІ Международна

конференция “Черноморско зърно – 2016: Търговията

трябва да продължи”. Генералният директор на

“Украгроконсулт” – Сергей Феофилов отбеляза, че през

последните години значението на Черноморския регион в

световното зърнопроизводство и търговия нараства, но

има дисбаланс между ръста в производството и

развитието на логистиката в региона, която изостава и не

допринася за създаването на конкурентни предимства.

• Сергей Феофилов подчертава постигнатите добри

финансови резултати за зърнопроизводителите в Украйна

и Русия през последните 1-2 години, което той нарича

“парадокс на печалбата”, когато в условията на

икономическа криза, висока инфлация и висок

макроикономически риск са постигнати впечатляващи

резултати, но това се дължи най-вече на валутните

разлики.

• В целия Черноморски регион се наблюдава силна

експанзия на производството на зърнени и маслодайни

култури, като по думите на Феофилов може да се очаква

още през 2016 година да има значителен спад във

възвращаемостта, подобно на периода след 2008-2009 г.

• Много от страните от източния фланг на Черноморския

басейн се очаква да увеличат значително производството

на слънчоглед и фуражно зърно до 2020 г.
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• През 2015 година се наблюдава увеличение на

площите с домати, пипер и краставици, които

достигат 7,2 хил. ха. През 2014 г. площите с 3-те

култури паднат до 6,3 хил. ха. Наблюдаваното

увеличение идва по линия на площите с пипер,

които достигат обичайните си нива от последните

2-3 години.

• Производството на домати, пипер и краставици в

страната през 2015 година се увеличава слабо,

което се дължи основно на пипера.

• Най-отличителното е, че вносът расте, като на

годишна база при доматите достига над 25%.

Силното предлагане на зеленчуци отвън и спадът в

цените е причина за силния внос.

• Цените и при доматите и при пипера са с около

20% по-ниски отколкото през 2014 година. През

2016 година ниските цени ще продължат, което е и

продължение на конкуренцията и засиленото

предлагане отвън.

• Положителното е, че има раздвижване в

преработката на зеленчуци, като консервната

промишленост съживява своята дейност. Очаква се

над 45 хил. т. домати през 2015 г. да са

предназначени за преработка, което е почти 2 пъти

повече в сравнение с 2012 г.

Зеленчукопроизводство

ДКСБТ- Седмичен бюлетин

За 04.2016 г. цените са прогнозни

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

За 04.2016 г. цените са прогнозни

Цени на едро лв./кг.

01.2016 02.2016 03.2016 04.2016*

Домати  - оранжерийни 2,40 2,11 2,03 2,41

Домати - внос 2,09 1,73 1,3 1,98

Краставици -

оранжерийни 2,35 2,91 2,34 1,54

Краставици - внос 1,75 2,35 1,72 1,18

Цени на дребно лв./кг.

01.2016 02.2016 03.2016 04.2016*

Домати 3,14 2,67 2,39 2,71

Краставици 2,64 3,29 2,89 2,08

Чушки (зелени) 3,19

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

Развитие на производството и търговията в света

• Турция, един от най-големите, както регионални,

така и континентални производители на

зеленчуци отбелязва спад на годишна база

(януари-февруари 2016/2015) в износа на пресни

плодове и зеленчуци с почти 73%. Най-голям е

спадът към Русия, с почти 66%, но спад има и

към Иран – 23%, Сирия – 45% и България – 26%.

• Изкупните цени в Южна Турция на оранжерийни

домати през март 2016 г. падат до под 0,2 евро за

кг. Това доведе до протести на производителите

недоволни, че в търговията на едро цените се

покачват до над 0,9 евро за кг. Тези проблеми в

зеленчукопроизводството на Турция доведоха до

настояване и обмисляне на целеви помощи за

производителите, което да ги спаси от загуби.

• Холандия планира през 2016 година да достигне

рекордно производство на домати – 900 хил.тона.

Те ще бъдат произведени от 1760 ха. В същото

време 85% от продажбите и пазарната

организация се пада на организации на

производителите.

• Испания, другият голям производител на

зеленчуци също изпитва трудности в

реализацията на продукцията, най-вече заради

руското ембарго. Това води до излишъци, като

проблем пред износа са тарифите. Докато вносът

в ЕС се урежда на ниво ЕС, при износа всяка

страна сама се договаря защото ЕС не действа

като единен икономически субект.

Ценова динамика

• 2016 г. се очаква да има задържане на изкупните цени на

нива подобни на 2015 г. Крайните цени през 2016 г. се

очаква да бъдат малко по-ниски при доматите, но по-

високи при пипера и краставиците.

• През април 2016 на месечна база се отчита почти 40%

спад в цените на едро при краставиците.

• Цените на вносните домати и краставици поддържат по-

ниски ценови равнища отколкото родното производство

с около 10-15%, което издава по-ниска ценова

конкурентоспособност.
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Развитие на производството и търговията в

България

• Изкупните цени на суровото мляко през март в

България продължават да имат тренд към понижение

-1,2%. Очакваме поради сезонното увеличение на

предлагането, както и поради низходящите

тенденции в останалите страни на ЕС, цената на

млякото да продължи да намалява.

Развитие на производството и търговията в света

• Изкупеното сурово мляко в ЕС през януари и

февруари 2016 се е увеличило с 7.4 % в сравнение със

същият период на миналата година.

• За същият период се е увеличило производството в

САЩ с 2,1%, но намалява производството в Нова

Зеландия с -1,7% и Австралия с -0,4 %.

• Според МЗХ, в близко бъдеще не може да се очаква от

ЕС нов финансов пакет в подкрепа на

животновъдството. Засега единствената допълнителна

държавна помощ, която може да бъде отпусната е по

инструмента de minimis. При свободен

вътреобщностен пазар излизането на сектора от

кризата у нас може да стане само, ако ЕС започне да

излиза от нея, което е свързано или с намиране на

нови пазари , отпадане на руското ембарго или

глобално намаление на предлагането.

• Не се очаква спад в цената на овчето мляко. Според

Бисер Чилингиров на среща между производители и

преработватели във Велико Търново е договорена

цена за литър в диапазона 1.4 -1.50 лева, която остава

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

01.2016 02.2016 03.2016 04.2016* 05.2016*

България 56.05 55.10 54.43 52.12 51.20

ЕС (13) 51.26 50.03 50.01 - -

Цена на сухо мляко (обезмаслено), лв/100 кг

01.2016 02.2016 03.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България - - - - -

ЕС (28) 324.67 322.71 320.76 -0,6 -20.77

Цена на масло, лв/100 кг

01.2016 02.2016 03.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1024 1000 992.00 -0.8 -9.49

ЕС (28) 541.76 518.29 504.60 -2,6% -20,86

Мляко и Млечни продукти

Източник:ЕК, Млечна обсерватория. Цените за април и май са прогнозни

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

цена за литър в диапазона 1.4 -1.50 лева, която остава

пожелателна, като между цените на кравето и овчето

мляко съществува зависимост заради заместителният

характер на продукта.

• Български млекопреработватели поискаха забрана за

влагане на растителни мазни в продукти обявени като

млечни. Според Асоциацията на

млекопреработвателите в България над половината от

пазара на бяло саламурено сирене и кашкавал в

страната е зает от имитиращи продукти. Разликата с

официалната статистика може да бъде обяснена с

некоректно етикетиране. От БАБХ уточниха, че в ЕС

влагането на растителни мазнини е разрешено. Ако

бъде наложена подобна забрана, тя би ощетила

българските производители на имитиращи продукти,

тъй като не е възможно да бъде забранен вносът от

съюза.

• С два приема по подмерки 4.1. за модернизация на

земеделски стопанства и 4.2. за преработка на

земеделска продукция, държавата ще отпусне през

2016 г. целия остатъчен бюджет по ПРСР до 2020 г., за

модернизация на стопанствата и изграждане на нови

мандри.

Важни събития през месеца

• До момента близо 550 крави в Южна България са

евтаназирани поради заболяване от нодуларен

дерматит. От МЗХ са отпуснати 15 милиона лева за

справяне с болестта. За да се спре разпространението

на вируса в засегнатите райони е започната

ваксинация, налагат се ограничения. Ще има

ограничение за износа на месо и мляко. Извършва се

пръскане срещу комарите, като основен преносител

на болестта.

• Извършват се проверки на млекопреработвателни

предприятия в страната от екипи на НАП и МЗХ.

Целта е, да се провери изкупеното сурово мляко и

влаганите други компоненти в млечните продукти

съгластно технологичните карти, както и

реализацията на продукцията.

• Според БАБХ в момента текат повторните проверки

за качество на млякото от 1200 ферми с над 50 крави.

Указанията на ветеринарите след първите проверки

са спазени и при вторите проверки фермите са

достигнали нужното качество. В края на май

агенцията ще обяви, кои стопанства не отговарят на

изискванията. Те ще бъдат изключени от регистрите.

През май агенцията ще започне проверка за качество

на млякото на 6 000 стопанства с от 9 до 50 млечни

крави.

Цена на кашкавал Витоша/сирене Чедър, лв/100 кг

01.2016 02.2016 03.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 997.00 990.00 976.00 -1.41 -4.69

ЕС (28) 547.63 528.07 502.65 -4.81 -20.43

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източници

• Използвани данни от Млечната обсерватория на ЕК и ДКСБТ. 

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

∆%m-1  - изменение на цената в сравнение с предходния месец

∆%y-1 - изменение на цената в сравнение с предходната година
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Производство и търговия на месо в България

• През месец март 2016 година е отбелязан спад

в цената на месото в България, като най-голямо

намаление се наблюдава при свинското месо.

• Цените на свинското месо и в ЕС и в България

падат до критичните нива, които не са

наблюдавани през последните години, което

едва ли може да бъде устойчиво състояние и

дава основание да се очаква ръст в следващите

месеци.

• Направените прогнози за средните цени на

телешко месо в България през април и май са за

допълнителен спад. В момента, ниските

изкупни цени на млякото подтикват част от

стопаните, не само в България да ограничават

броя на отглежданите говеда.

• Консумацията на пилешко месо в страната

продължава да е на високи нива, което се

дължи и на достъпните за българските

потребители цени. Регистрираната средна цена

на замразени бройлери, предоставена от

птицекланиците в страната през март 2016 г.

отбелязва спад от 5,4% до 142,74 евро/100 кг

или 2,79 лв./бр. Очакванията са през месец

април и май средните цени да се задържат на

близки до тези нива.

• Като цяло, България губи все повече

сравнителни предимства при производството

Важни събития през периода март – април 2016 и 

предстоящи събития през май 2016

• През месец април Държавен фонд „Земеделие“ започна

изплащането на субсидиите по Схемата „Помощ за

реализирането на доброволно поети ангажименти за

хуманно отношение към свинете”. Средствата, отпускани

на земеделските стопани покриват направените

допълнителни разходи или пропуснатите приходи, който

Цени, лв./тон кланично тегло

01.2016 02.2016 03.2016 04.2016* 05.2016*

Говеждо и телешко

месо
5176,3 4817,7 4975.0 4776 4374

Свинско месо 3174,33 3139,71 2625.76 2700 2878

Пилешко месо 2818,31 2949,89 2791.79 2800 2811

Агнешко месо 12517,7 11394,1 10663 - -

Месо

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

сравнителни предимства при производството

на месо. Цените на пилешкото в България

превишават през последните години цените на

които то се предлага в преки конкуренти, като

Полша например, докато при свинското, цените

в България са с около 10% по-високи от тези в

Дания и Холандия.

Прогнози за развитието на производството и

търговията в света и ЕС

• Задържането в икономическия растеж на

развиващите се икономики продължава, като

допринася за задържането на световните цени на

основните земеделски продукти на сравнително

ниски нива (ЕК,2016).

• Прогнозите на USDA (2016) за производството

на червено месо в света са за повишение. Този

ръст ще се дължи както на по-високия брой

кланични животни, така и на по-високо

кланично тегло. Прогнозата за производство на

свинско месо е намалена. Без промяна е

прогнозата за производство на месо от бройлери

и пуйки.

• Съгласно актуализираната прогноза на USDA

износът на месо в световен мащаб е намалена.

Силата на долара продължава да прави САЩ

привлекателен пазар за вноса и ограничава

износа.

• При свинското и пилешкото месо не се

предвижда промяна в изнасяните количества в

световен мащаб в краткосрочен план.

допълнителни разходи или пропуснатите приходи, който

земеделските стопани реализират във връзка с

прилагането на доброволни дейности за осигуряване на

хуманно отношение.

• Прилагането на обвързана подкрепа за отглеждане на

животни за месо не се очаква да допринесе за осезаемо

нарастване в броя на отглежданите животни, но със

сигурност се отразява положително за задържане броя на

животните.

• През месец май на територията на страната е регистрирано

наличието на заболяването Нодуларен дерматит. По данни

на МЗХ са констатирани 31 огнища на ЗНД на

територията на област Хасково, област Стара Загора,

област Благоевград, област Пловдив и област Кюстендил.

• Вследствие на епидемиологичната обстановка е въведена

забрана за превоз на животни, което създава трудности за

снабдяването с българско месо около празниците в

началото на месец май.

• Отпуснати са близо 200 хил. лева за компенсация на

стопаните, чиито животни са унищожени заради болестта.

• В края на април стартира ваксинация на животните в

България. МЗХ информира животновъдите, кланиците и

месопреработвателните предприятия, че прясното месо и

месните заготовки от ваксинирани животни ще могат да се

реализират само на територията на страната. Месните

продукти, преминали обработка, които са произведени от

месо, добито от ваксинирани животни ще могат да се

реализират само в България, като трябва да са надлежно

обозначени.

Източници

• В бюлетина са използвани данни от ЕК, USDA и МЗХ


