
Бюлетин 03 май 2016 

Моментно състояние в развитието на сектора в 

България 

• Развитието на зимните култури в България вещае 

добра реколта за пшеницата и ечемика. Добивите 

за новата 2016/17 г. се очаква да бъдат не по-ниски 

от 4,25 т/ха при пшеницата и 4 т./ха за ечемика.  

• При рапицата се очакват добиви  от около 2,43 

т/ха, което също нарежда това производство до 

едни от най-високите нива регистрирани през 

последните 5 години.  

• С оглед на засетите площи с есенни култури и 

високите очаквания за добива, производството на 

пшеница в страната ще надвиши 4,9 млн.т, при 

ечемика се очаква реколта от над 760 хил.т, а при 

рапицата  над 370 хил.т. 

• Изкупните цени ще стартират в едни от най-

ниските нива наблюдавани за последните 7 години, 

като нивата на цените се предвижда да бъдат 

близки до тези през 2009/10 година.. 

• От началото на годината  цените на всички 

зърнени намалява, като през април 2016, цената на 

хлебна пшеница на място се е движела в рамките 

на 264 лв/т.  Много е вероятно изкупните цени за 

пшеница на място от новата реколта да започнат  

на нива от около 245 лв/т. 

• По-високи очаквания за цената има при 

слънчогледа,  където цената  да се задържи на 

нивата от 2015/16 година.  Въпреки очакванията за 

по-слабо предлагане на слънчогледово семе през 

новата пазарна година, силата на търсенето ще 

определи докъде може да стигне възхода на цената. 

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни 

• Последните предвиждания за глобалното 

предлагане на пшеница на USDA са за повишение 

с 2% в сравнение с пазарната 2015/16. 

Производството на пшеница се очаква да достигне 

до 727 млн.т., като рекордно производство се 

очаква да има в ЕС, Русия и Украйна.  

• Високите очаквания за производство на пшеница 

се очаква да повиши световните запаси до 257,3 

млн.т. или с 14,4 млн.т. в сравнение с пазарната 

2015/16 г. 

• Силна реколта се очаква и при царевицата, където 

добивите да бъдат с малко по-ниски в сравнение с 

рекордната 2014/15 пазарна година. Световното 

производството може да достигне 1011 млн.т., 

което се очаква да подсили потреблението, най-

вече в Китай.  

• Световното предлагане на слънчоглед се очаква да 

бъде по-ниско от очакваното или 39,36 млн.т, като 

увеличение слабо може да има в Украйна, но по-

голямо намаление се очаква от Русия.  

• Задържането на предлагането и сравнително 

ниските нива на крайните запаси от 2015/16 г. 

наред със силното търсене се очаква да задържат 

цените на слънчогледа на високи нива.  При 

зърнените се очаква низходящи цени. 

Зърнени и маслодайни култури  

Международна търговия (FOB цени) 

03.2016 04.2016 

Пшеница , евро/тон 

(Мексикански  залив) 
147.81 144,07 

Ечемик, евро/тон 

(Цена на място, Канада)  
109.12 113,90 

Царевица, евро/тон 

(Мексикански  залив) 
143.40 145 

Слънчогледово олио, 

евро/тон 

(Мексикански  залив) 

913,66 906,99 

*Прогнозни цени 

**Източник на информация за цената на 

слънчогледа – МЗХ 

- Липсва информация 

Източник: ЕК 

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

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) 

Цени България, лв./тон (без ДДС) 

02.2016 03.2016 04.2016 05.2016* 06.2016* 

Хлебна 

пшеница 
286,46 271,45 264,29 255 245 

Фуражна 

пшеница 
270,56 252,02 252,34 247 230 

Ечемик 268,55 - 235 230 

Царевица 290,92 260,83 257,27 260 265 

Слънчо-

глед** 

http://www.indexmundi.com/commodities/
http://www.indexmundi.com/commodities/
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Развитие на производството на домати, пипер и 

краставици в България 

•  През 2016 година се очаква площите с домати, 

пипер и краставици да се задържат на нива от 7,2 

хил. ха. През 2014 г. площите с 3-те култури 

паднаха до 6,3 хил. ха. В момента се забелязва леко 

съживяване на интереса към това производство, 

което идва по линия на компании, които имат 

вертикална интеграция от преработвателната и 

хранителната индустрия. 

• Общото предлагане през 2016 година се очаква да 

бъде подобно на това през 2015 год., което е 

сравнително високо на фона на последните 4-5 год.  

• Вносът расте, като на годишна база при доматите 

достига над 25%, което паралелно идва с 

увеличение на преработените количества домати. 

В общото предлагане на домати, пипер и 

краставици, вносът представлява около 30%, като 

само при краставиците е около 25%.  

• Задържане на ниските цени в Европа на 

зеленчуците заради руското ембарго поставят 

производителите в затруднение, но има по-високо 

търсене на българска продукция, която има и по-

висока цена от вносната. 

 
Развитие на производството и търговията в света 

• В Холандия  е създадена Коалицията HOT, която 

представлява обединение на 

зеленчукопроизводителите и Холандското 

правителство към което вече се привлича и 

Rabobank. Целта е да се изгради Федерация на 

организациите в сектора. Тази Коалиция трябва 

да подпомогне и вземе контрол над 

производствената верига.  

• Турция се опитва в последните месеци да 

пренасочи своя износ на зеленчуци и плодове от 

Русия към други страни и по-специално в 

Близкия Изток и Саудитска Арабия. Саудитска 

Арабия годишно внася около 1.3 млн.тона 

плодове и 900,000 тона зеленчуци, като 

стойността на тази търговия възлиза на 2 млрд. 

долара.  Зеленчуците пристигащи от Турция 

съставляват около 8% от тези количества, докато 

при плодовете делът е само 3%. 

• Израел, един от големите производители на 

зеленчуци в света също изпитва трудности при 

реализация на продукцията. По данни на тяхното 

Министерство на икономиката, износът на 

селскостопански стоки към ЕС през 2015 година 

е намалял с 18% и от 931 млн.долара е паднал на 

764 млн.долара. Основната причина е забраната 

за износ към Русия, която е пренасочила 

европейското производство към вътрешния пазар 

и  заедно със слабото евро затруднява  

износителите.  

• В Европа все по-силно се чуват гласове, че за да 

се предотврати срив в зеленчукопризводството 

трябва да се спре със забраната към руския пазар, 

особено в следващите месеци, когато 

производството на зеленчуци и плодове в Европа 

ще нарасне силно. 

Пазарна и маркетинг информация 

• В анализ на USDA , който обхваща продължителен 

периода се прави заключение, че стопанства, които 

продават директно на потребителите или имат така 

наречените къси вериги на доставка имат по-големи 

шансове да оцелеят от тези, които не го практикуват. В 

САЩ от наблюдаваните през 2007 г. стопанства, 61% от 

онези с директни продажби и само 55% от тези без 

директни продажби са останали в бизнеса през 2012 г.  

Изводите в анализа сочат, че за да се оцелее по-дълго 

трябва да има контрол на разходите и на задълженията, 

като високите инвестиции носят допълнителен риск. 

• USDA етикета за биологично производство се превръща 

в най-големия световен стандарт за такова производство 

с 31 хил. оператори в 120 страни.  

• USDA възнамерява да пусне нова застрахователна схема 

за биологично производство с което да подпомогне и да 

внесе допълнителна защита за производителите в този 

сегмент, след като преди няколко години приложи 

такава. 

• Италия отбелязва постепенен спад в дела на световната 

търговия с пресни плодове и зеленчуци, като от 5,1% 

световен дял преди 10 години сега държи нива от 3,6%. 

При преработените плодове и зеленчуци тенденциите са 

същите, като италианския износ възлиза на около 56 

млрд.долара и се отбелязва спад от 7,7% до 6,5%. 

• На пазара на плодове и зеленчуци се появяват нови 

играчи, като най-сериозно място вече заемат САЩ и 

Китай, като вторите вече увеличават своето присъствие 

на пазара на пресни зеленчуци от 5,2% на 8,6%. В 

същото време, Китай е и голям вносител на пресни 

плодове и зеленчуци и през 2015 година там са внесени  

такива на стойност от 8,6 млрд. дол., над 6 пъти над 

отколкото преди 10 години. 

Зеленчукопроизводство 

ДКСБТ- Седмичен бюлетин 

За 05.2016 г. цените са прогнозни 

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин) 

За 05.2016 г. цените са прогнозни 

Цени на едро лв./кг. 

  02.2016 03.2016 04.2016  05.2016* 

Домати  - оранжерийни 2,11 2,03 2,4 1,9 

Домати - внос 1,73 1,3 1,8 1,3 

Краставици - 

оранжерийни 2,91 2,34 1,61 1,5 

Краставици - внос 2,35 1,72 1,22 1,18 

Цени на дребно лв./кг. 

  02.2016 03.2016 04.2016  05.2016* 

Домати 2,67 2,39 2,74 2,5 

Краставици 3,29 2,89 2,13 2,16 

Чушки (зелени)   

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) 
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Развитие на производството и търговията в 

България 

• Според окончателните данни от Агростатистика на 

МЗХ за 2015 г, млечните крави са намалели с 6,5% 

(19 214 глави). Възможно е част от животните да са 

регистрирани, като месодайни, поради отпадане на 

квотите и разликата в праговете за подпомагане 

между млечни и месодайни. При месодайните крави 

има увеличение от 55,6% (27 289 глави). При 

млечните овце-майки намалението е минимално 

0,4% (4 531 глави), но има значително увеличение на 

овцете майки за месо 15,6% (12 481 глави).  

• В момента стимулите по линия на директните 

плащания подкрепят задържане на поголовието 

повече отколкото  увеличаване на производството. 

• Продължава понижението при изкупните цени на 

кравето мляко в България. Ниските цени (от 30 

ст./литър краве мляко) в  област Кърджали водят до 

отказ на много фермери да продават продукцията си. 

Отпадането на дерогацията постави малките 

производители в по-лоша позиция, тъй като млякото 

неотговарящо на хигиенните изисквания може да се 

използва само за производство на сирене и кашкавал 

дистрибутирани в България .  

    
Развитие на производството и търговията в света 

• Увеличава се предлагането на краве мляко в ЕС и 

това продължава да оказва натиск на цените. С най-

голямо увеличение за първите два месеца са: 

Холандия (+330 000 тона), Германия (+300 000 

тона), Полша (+ 140 000 тона) и Ирландия (+110 000 

тона). 

• За развитието на световния пазар определящи са 

маслото и сирената. Износът на ЕС за първите два 

месеца се увеличава с 13% в млечен еквивалент, 

като за маслото е 17%, а за сирената 13,4%. 

• Двуцифрен е ръст на вноса на Китай, особено при 

продукти с по-висока стойност. 

• Комисията ще предложи двойно да се увеличи 

тавана за изкупуване на сухо мляко (SMP) до 350 

000 тона, поради достигане на лимита през м. Май. 

Цената е интервенционната. 

• Две изследвания на асоциация “Активни 

потребители”  за качеството на българските марки 

масло в магазинната мрежа отразени широко от 

медиите в последните години доведоха до промяна на 

нагласите на потребителите и преориентиране към 

покупка на повече марки масло от внос. Българското 

саламурено сирене е нишов продукт и не може да 

бъде заместен толкова лесно, но и при него се засилва 

търсенето с по-сигурен произход от специализирани 

магазини и пазари. 

• Има дефицит на доверие в етикирането и в качеството 

на млечните продукти с производство в България, 

което е едно от най-сериозните изпитания пред 

преработвателната индустрия. Това е и причината за 

растящия дял на директните доставки, което е една 

сериозна ниша, особено за малките и средни 

стопанства. 

Важни събития през месеца 

• В България има вече 63 огнища на болестта 

нодуларен дерматит. План за борба със заболяването 

е разработен от БАБХ. Той включва ваксинация на 

всички говеда в Южна България, както и в районите 

по границата със Сърбия. Ограничено е клането на 

животни само до областта, в която е животното за 

Южна България, наложени са и ограничения при 

търговията с месо и при преработката на изкупено 

сурово мляко.  

• Изследване на асоциация Активни потребители, 

показа че 6 от 36 изследвани марки не отговарят на 

стандартите за качество (повишено съдържание на 

немлечни мазнини, недостатъчна зрялост, повече 

вода). Като един от продуктите е със100 % немлечни 

мазнини. Според нас в този труден за млечната 

индустрия момент подобен удар върху репутацията 

на преработвателите, ще има сериозни последици за 

вътрешния пазар.   

Цени на сурово млякo, лв/100 кг 

02.2016 03.2016 04.2016* 05.2016* 06.2016* 

България  55.10 54.43 52.38 51.5 51.00 

ЕС (13) 50.03 49.37 48.37 

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

02.2016 03.2016 04.2016 

 
∆%m-1 ∆%y-1 

България  

ЕС (28) 322.71 320.76 322.71 0,6 -16.24 

Цена на масло, лв/100 кг 

02.2016 03.2016 04.2016 ∆%m-1 ∆%y-1 

България 1000 992.00 992.00 0.0 -9.48 

ЕС (28) 

 

518.29 504.60 494.82 -1.62 -18.12 

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

02.2016 03.2016 04.2016 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  

 

990.00 976.00 966.00 -1.02 -6.21 

ЕС (28) 

 

528.07 502.65 510.47 1.55 17.14 

Мляко и Млечни продукти 

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

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

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 

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) 
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Важни събития през периода май 2016 

• Почти на 100% са поставени ваксините от втория 

транш срещу Заразен нодуларен дерматит. 

Очаква се до края на май да бъдат доставени и 

ваксините от третия транш, който ще бъдат още 

100 хиляди. По този начин ще бъде осигурена 

ваксинацията на всички възприемчиви животни 

в Южна България. 

• По време на среща на министъра на земеделието 

и храните Десислава Танева в рамките на 

участието й на Съвета на министрите в Брюксел 

с комисаря по здравеопазване и безопасност на 

храните г-н Витенис Андриукайтис, България 

поиска Европейската комисия да излезе със 

специално решение относно мерките за справяне 

с болестта Заразен нодуларен дерматит. 

• По време на Съвета по земеделие и рибарство на 

Европейския съюз министърът на земеделието 

заяви позицията на България по отношение на 

създаването на  платформа за хуманно 

отношение към животните. Важно е  тази 

платформа да служи за обмен на добри практики 

и експертиза, а не да е свързана с въвеждането 

на допълнителни стандарти, изискващи нови 

инвестиции и допълнителни разходи.  

Пазарна и маркетинг информация 

• През месец май Съветът на ЕС прие нови правила за 

отглеждане на животни за разплод по време на срещата на 

министрите на земеделието, целяща опростяване и 

хармонизиране на наличните правила. Новите правила 

потвърждават споразумението, постигнато с Европейския 

парламент през декември 2015. Те определят условия за 

развъждане, търговията и вноса в Европейския съюз на 

разплодни животни и генетичен материал. Регламентът ще 

влезе в сила от средата на 2016 г. и  ще се прилага от 

втората половина на 2018. 

•  Наблюдава се значителен ръст във вноса на свинско месо 

в Китай.  На този пазар се възлагат големи надежди, като в 

момента ЕС успява да завоюва позиции там. Проблемът на 

китайския пазар е, че е доста непостоянен и се редуват 

периоди със засилени доставки и такива със свиване на 

търговията. 

• Русия в следствие на ембаргото и на девалвацията на 

рублата преживява тежка икономическа обстановка, като 

разходите за храна нараснаха и вносът на хранителни 

продукти отвън е по-недостъпен за населението там. 

Появиха се съобщения, че една от най-големите агро-

промишлени холдинги в Урал планира да изгради 9 

свинекомплекса с общ брой 40 хил. свине майки, което да 

намали зависимостта от вноса на свинско месо в Русия. 

• По данни на USDA, Русия за поредна година се очаква да 

увеличи производството си на свинско и да достигне до 

2,7 млн.тона, като ще внася под 1 млн.т.. 

• 87 свиневъди са подали документи за участие в първия 

транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение 

към прасета за угояване. За първия транш е заявено 

хуманно отглеждане на 318 345 животни. Срокът за 

сключване на договорите и за изплащане на помощта за 

отглеждане на прасета за угояване е до 1 месец след 

крайната дата за подаване на заявления (по информация 

на ДФЗ).  

Цени, лв./тон кланично тегло 

02.2016 03.2016 04.2016 05.2016* 06.2016* 

Говеждо и телешко 

месо 
4817,7 4975.0 4728 4550 4450 

Свинско месо 3139,71 2625.76 2594 2600 2650 

Пилешко месо 2949,89 2791.79 2785 2790 2810 

Агнешко месо 11394,1 10663 10990,2 - - 

Месо 

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA) 

Източници 

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

*Прогнозни цени 

- Липсва информация 

Източник: ЕК 

Производство и търговия на месо в България  

• През месец април 2016 година цените на 

основните видове меса в България се задържат на 

ниски нива, като при всички се наблюдава спад. 

• Направените прогнози за средните цени на 

телешко месо в България през май и юни  са з 

задържане на ниските цени. При свинското и 

пилешкото се очаква лек ръст, който обаче ще е 

недостатъчен за преодоляване на негативната 

тенденция. 

• При свинското месо след февруари, 2016 се 

наблюдава рязък спад, като установените ценови 

нива на свинското месо са едни от най-ниските за 

последните 10 год. Летните месеци не са от най-

силните за свинското месо, но може да се очаква 

лека корекция на цените нагоре, след като това 

започна да се случва на пазарите на основните 

производителки на свинско в ЕС. 

• Средно за страната, към 25 май по данни на 

САПИ, цената на дребно на замразеното пиле в 

големите търговски вериги е 4,57 лв./кг. Средно 

цената на едро е 3,90 лв./кг. Летният сезон е един 

от най-добрите за пилешкото месо, което също 

дава основание да се очаква задържане на цените, 

въпреки силната конкуренция. 

• Цените на едро на агнешко месо към 25 май, 2016 

г. по данни на САПИ варират от 12,87 лв./кг. за 

цяло агне до 13,70 лв./кг. за бут. Сезонът на 

търгуване на агнета премина, което тази година 

съвпадна около края на април и началото на май, 

като преобладаващата част от агнетата са се 

търгували директно на място. 


