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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Прибирането на реколтата в България върви много

добре, като добивите при ечемика се очаква да

бъдат около 4,1 т/ха, при пшеницата добивът може

да достигне 4,6 т/ха. При рапицата по прогнози на

JRC-MARS се очакват добиви от около 2,91 т/ха,

като прибраното количество се движи в диапазона

2,2 – 4 т/ха в отделните части на страната. Има леки

притеснения за реколтата от царевица заради

малкото валежи през юли.

• По данни на МЗХ, прибирането на ечемика е

приключило на 99%, като прибраните площи са

около 160 хил.ха. Предвижданията на САРА са за

около 180 хил.ха, като производството може да се

очаква да бъде около 720 – 750 хил.т. В момента

върви интензивна търговия, като са изнесени

около 15% от продукцията, а за цялата година

износът на ечемик вероятно ще надвиши 400 хил.т.

Зърнени и маслодайни култури 

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на слънчогледа 

–МЗХ
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Цени България, лв./тон (без ДДС)

04.2016 05.2016 06.2016 07.2016* 08.2016*

Хлебна 

пшеница
264,29 267,09 272,97 260 270

Фуражна 

пшеница
252,34 256,41 260,52 240 245

Ечемик 249,68 235 250

Царевица 257,27 263,61 281,15 295 295

Слънчо-

глед**
653 664 710

износът на ечемик вероятно ще надвиши 400 хил.т.

• От началото на годината цените на всички зърнени

намаляват, като през юни 2016, цената на пшеница

на място се покачи преди отново да слезе на нива

около 230-240 лв./т за фуражна и 250-270 лв./т за

хлебна пшеница. През август 2016 има

вероятността за лек тренд на цените нагоре при

пшеница и особено ечемика заради активното

търсене и задържащото се предлагане.

• През юни 2016 се отчита почти 8% увеличение на

месечна база на цената на царевицата, която от

място се търгува на около 281 лв/т. Този възходящ

курс е много вероятно да се запази преди началото

на новата реколта.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• По данни на FranceAgriMer, Франция, която е най-

големият производител на зърно в ЕС, намалява

своите крайни запаси за пазарната 2015/16 година

до 3,3 млн.т за пшеницата и 0,8 млн.т. при ечемика.

Общо износът от Франция на пшеница за периода

възлиза на 20,5 млн.т., което надвишава

очакванията, но въпреки това запасите от пшеница

Международна търговия (FOB цени)

05.2016 06.2016

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив)
139,19 139,52

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 
119,34 131,87

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
149,25 160,20

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
919,10 906,05

–МЗХ

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с неблагоприятни климатични явления, юни - юли, 2016 

очакванията, но въпреки това запасите от пшеница

са най-високи за последните 5 години. При ечемика

запасите са под средните за последните 5 години.

• Цените на износа на пшеница от Русия за периода

от края на юни до средата на юли падат до 170

долара/тон за хлебна и до 164 долара/тон за

фуражна пшеница.

• През 2015/16 година се наблюдава стабилна

търговия и търсене на слънчогледово олио. Това

доведе до стабилни и високи цени. По данни на

UkrAgrConsult, FOB цените на слънчогледово олио

от Украйна от началото на маркетинговата година

се задържат на 800 долара/т. Турция се очаква да

намали вноса на слънчогледово семе и да увеличи

вноса на олио.

• Запазване на лихвената политика на Федералния

Резерв на САЩ вероятно ще остави без промяна

разменните курсове към американския долар, което

ще задържи цените на зърното и маслодайния

комплекс от настъпване на спад.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, July 2016

Институт по аграрна икономика, София
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• През 2016 година по предварителни данни от МЗХ

има леко увеличение на заявените площи за

подпомагане в Разплащателна Агенция в

сравнение с кампания 2015. Увеличението при

домати и пипер, които се отглеждат на открито, е с

около 8-9%, което предполага, че общите площи с

тези култури през настоящата година няма да се

изменят съществено в сравнение с предходната.

• Проведоха се обсъждания в МЗХ във връзка със

схемите за обвързано подпомагане в сектора за

2017-2018 година, като бюджетът за оранжерийно

производство се завишава с 2,5 млн. лв, а и се

намалява групата на подпомаганите зеленчуци,

което ще доведе до увеличено плащането на площ

и при оранжерийно и полско производство.

• Цените на зеленчуците през тази година се движат

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

04.2016 05.2016 06.2016 * 07.2016* 08.2016*

Домати 950 815 790 650 580

Краставици 1120 940 790 700 700

Пипер 750 680 610
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Цени на едро лв./кг.

04.2016 05.2016 06.2016 07.2016*

Домати  - оранжерийни 2,4 2,01 1,59 1,22

Домати - внос 1,8 1,36 1,22 1,03

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

на по-ниски равнища от предходната. През август

изкупните цени на доматите се прогнозира да

паднат до 580 лв./т, а при пипера вероятно ще се

установят на нива от около 610 лв./т.

• Въпреки настъпване на сезона на полското

производство на зеленчуци, през юли 2016, цените

на дребно на домати, пипер и особено краставици,

не спадат. Цените на едро отчитат намаление, като

най-сериозна разлика в цените на едро и дребно се

отчита при краставиците – повече от 2 пъти.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Европейският парламент препоръча на ЕК да

обърне повече внимание на търговията със

зеленчуци и плодове и да предприеме действия

за намаляване на “нечестни търговски практики”,

прилагани от търговските вериги. Търговските

вериги прилагат различни действия, които са

считани за некоректни към доставчиците

възползвайки се от тяхната пазарна сила.

• По данни на Евростат през 2015 год. в ЕС общо

са произведени 17,7 млн.т или 35 кг на човек от

населението. След доматите се нареждат

морковите с 10 кг. на човек. България заема

ДКСБТ- Седмичен бюлетин

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

04.2016 05.2016 06.2016 07.2016*

Домати 2,74 2,45 2,05 1,98

Краставици 2,13 2,13 1,72 2,28

Чушки (зелени) 1,83

Краставици -

оранжерийни 1,63 1,62 1,12 1,00

Краставици - внос 1,23 1,18 1,05

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• По данни на МЗХ през изминалата година се отчита

чувствително повишение на производството на

оранжерийна продукция. В България оранжерийното

производство дава между 30-35% от доматите,

краставиците и пипера и се очаква да расте. Световнотоморковите с 10 кг. на човек. България заема

около 1,2% от площите със зеленчуци, а в

производството на основните зеленчуци

отглеждани в ЕС – домати, моркови, краставици

и тиквички, едва около 0,7%. Испания е водещата

сила в производството, а Италия в площите.

• Турция изчислява на 300 млн. долара загубите от

руското ембарго и стагнацията на пазара на

зеленчуци в ЕС. В последния месец се наблюдава

подобряване на взаимоотношенията между двете

страни, като се очаква от август 2016 год. да се

вдигне забраната за внос на турски зеленчуци

към Русия.

• В резултат на нормализиране на

взаимоотношенията между Русия и Турция,

цените на зеленчуците в Турция за юли бележат

двоен ръст. Доматите са се покачали до 0,6

евро/кг. По данни на fruit-inform.com слабата

руска рубла оскъпява цените, поради което се

предлага ДДС в Русия да падне за плодове и

зеленчуци от 18% на 10%.

краставиците и пипера и се очаква да расте. Световното

оранжерийно производство също ще нараства в

следващите години, като може да достигне до 2020

година до 29,6 млрд. долара или ръст от 2,2% годишно.

• Световните пазарни тенденции, които се открояват и ще

се налагат в бъдеще са свързани с акцент върху

качеството и стойността на зеленчуците, а не върху

обема на производство. Консуматорите държат все

повече на разнообразието и вкусовите качества на

зеленчуците отколкото на цената.

• Холандската фирма производител на краставици - Eosta

въвежда в производство стар сорт краставици, които

освен за салата ще могат да бъде използвани и за

пържене и друго готвене, което показва пазарната

посока за търсене на качество и разнообразие над

трайността и ниската цена.

• Според новия Председател на Работната група за

качество на Европейската асоциация Copa&Cogeca в

бъдеще основното предизвикателство пред

зеленчукопроизводството ще е именно качественото

позициониране, така че да бъде разграничено от общото

предлагане, което се очаква да расте.

Институт по аграрна икономика, София
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Мляко и млечни продукти

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

Развитие на производството и търговията в

България

• Продължава понижението при изкупните цени на

кравето мляко в България, като прогнозата е

тренда да се обърне през месец Август, поради

подобряване на пазарната ситуация.

• Цените през юли и август се очаква да бъдат в

рамките на 48 лв. за 100 кг, но в страната има и

райони, където цените са и под 0,3 лв. за литър.

• Летните месеци са свързани с по-ниски разходи за

млечните стопани практикуващи пасищно

отглеждане, които са преобладаващата част от

говедовъдните стопанства, но предстои набавяне

на фуражи, което е свързано със заделяне на

финансови средства.

• С оглед на продължаващата криза с изкупните

цени на млякото, овцевъдите се намират в

относително по-добра ситуация в сравнение с

млечното говедовъдство заради по-ниските

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

04.2016 05.2016 06.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 322.71 324.67 330.54 +1.8 -7,14

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

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

04.2016 05.2016 06.2016 07.2016* 08.2016*

България 50.30 48.37 48,05 48.00 48,50

ЕС (13) 46,96 44,75 44,34

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни

млечното говедовъдство заради по-ниските

разходи за отглеждане на животните, по-малкия

дял на приходите от мляко в общите приходи и по-

късия лактационен период при животните.

Развитие на производството и търговията в света

• След преминаване на сезонния пик на

производството на сурово мляко през май 2016 има

индикации за намаляване на производството през

юни, а се очаква и допълнителните мерки на ЕС за

ограничаване на производството да помогнат за

спиране в спада на цените на суровото мляко.

• През юни 2016 година се забелязва плавно, но

постепенно стабилизиране на цените на основните

млечни продукти в ЕС-28, като най-голямо е

увеличението при маслото, почти 9% на месечна

база.

• Едни от най-големите производители на мляко в

света – Австралия и Нова Зеландия вече намаляват

своето производство, което дава оптимизъм за

обръщане на ценовите тенденции.

• За Холандия разпределянето на правата за

фосфатите се очаква да действа като спирачка за

увеличение или дори може да доведе до намаление

на броя на говедата с около 100 хиляди. Досега тези

права не са били разпределени между фермите и

Цена на масло, лв/100 кг

04.2016 05.2016 06.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 992.00 1040 1016 -2.3 -5.90

ЕС (28) 494.82 520.25 565.23 +8,65 -4.30

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

04.2016 05.2016 06.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 966.00 952.00 915.00 -3.88 -9.85

ЕС (28) 510.47 514.38 518.29 +0.76 -19.62

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

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

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

Институт по аграрна икономика, София

права не са били разпределени между фермите и

това е довело до увеличаване на поголовието.

Правата могат да бъдат търгувани между фермерите.

• За Австралия и Нова Зеландия се очаква намаление

на производство за тази година.

• ЕК прие нов пакет в подкрепа на млечните ферми в

размер 500 милиона евро. От тях 150 милиона са

предназначени за програми за доброволно

ограничаване на предлагането на краве мляко. За

България са отпуснати 5,8 милиона евро. Първият

период на програмата за доброволно ограничаване на

производството ще стартира през последното

тримесечие на 2016 година. За база ще се използва

същия период на 2015 г. Вероятната компенсация е 14

евроцента за килограм сурово мляко. Малко над 1

милион тона мляко се очаква да бъдат извадени от

пазара.

• МЗХ предложи промени в схеми за обвързана

подкрепа за крави и овце. Основните акценти са

поставени върху чувствително увеличение на

бюджетите по схемите за селекционен контрол на ЕРД

и ДРД, обвързване на подпомагането с показване на

реализация на млякото, подкрепа за по-малките

стопанства в планинските райони и въвеждане на

таван на плащанията от 250 говеда и 300 овце.

Важни събития през месеца:

• Огнища на нодуларен дерматит има вече и в Северна

България - в област Монтана и в Габровска област. В

Софийска област също има огнища в района на Нови

Искър.

• Подготвя се изменение на Наредба 1 на МЗХ от 2016

г. което цели да увеличи използването на краве мляко,

като: даде точна дефиниция на понятието млечен

продукт използван при етикирането; при

имитиращите продукти на етикета трябва да се

изписва “имитиращ продукт”, използваните

заместващи млякото съставки се изписват на етикета с

шрифт не по-малък от 75 % от наименованието на

продукта и да се посочва процентното им

съдържание; да бъдат продавани единствено, ако са

опаковани; разделяне на производството и

преопаковането на имитиращи и истински продукти.
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Цени, лв./тон кланично тегло

04.2016 05.2016 06.2016 07.2016* 08.2016*

Говеждо и телешко

месо
4728 4897 3742 4300 4400

Свинско месо 2594 2626 3208 3050 3100

Пилешко месо 2785 2815,42 2855 2860 2900

Агнешко месо 10990,2 11022,67 11018,44 - -

Месо

Център за икономически анализи на селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• През месец юни цените на основните видове меса (с

изключение на говеждото) продължават да бъдат по-

високи от предходните няколко месеца.

• Цените на говеждото в България в дългосрочен план

са с около 19% по-ниски от средните цени на говеждо

месо в ЕС. Наблюдаваната от началото на годината

тенденция за задържането им на по-ниски нива в ЕС се

очаква да продължи. В ЕС обаче през последния месец

се наблюдава ръст спрямо май месец – тенденция,

обратна на тази в България, което е и причина за

очакване на ръст през следващите два месеца в нашата

страна.

• През месец юни цените на свинското месо

продължават да се движат нагоре. У нас те са и по-

високи в сравнение с цените за същия период през

2015 година. Летните месеци не са от най-силните за

цените на свинското, като изпреварващите цени в

страната в сравнение с ръста на средните цени в ЕС,

дава основание да се очаква известен спад и задържане

Важни събития през юли 2016

• През месец юли МЗХ представи предвижданите

промени в мерките за обвързано подпомагане. По

отношение на месното животновъдство са планирани

промени в изискванията, на които стопанствата трябва

да отговарят с оглед получаване на подкрепа:

въвеждане на праг за брой месодайни крави и/или

юници, който са допустими за подпомагане (до 250

животни); въвеждане на нови изисквания и отделяне

на мярка за подпомагане на месодайни крави под

селекционен контрол (минималния брой животни от

една порода - 20, въвежда се по-висока ставка за

първите 250 броя).

• Направеното ново предложение по схемата за

месодайни крави и юници през 2017 година предвижда

намаляване на бюджета от 24,9 млн. лв. на около 18,8

млн. лв., което може да дойде паралелно и с

Пазарна информация

• По данни на ЕК (Месна обсерватория) за първото шестмесечие на

2016 година износът на говеждо месо и живи животни в ЕС

надвишава вноса, като с това се продължава тенденцията от 2010

година. Ежегодно вносът е малко над 300 хил. тона, докато износът

миналата година достигна почти 600 хил. тона

• Забраната за внос на месо в Русия продължава да оказва негативно

влияние върху сектора в ЕС, особено върху свиневъдството.

Въпреки очакванията за рекордно висок внос на свинско от страна

на Китай, все още не се наблюдава пълна компенсация на

загубените пазари.

• По данни на USDA – ERS търговията на меса и месни продукти

между САЩ и ЕС през 2016 година е ограничена. САЩ

продължава да притежава конкуренти предимства при

производството и търговията на говеждо месо на световния пазар,

като очакванията са за 9% ръст на износа от САЩ в сравнение с

2015 година. Основните им конкуренти при говеждото месо

продължават да са Австралия, Канада, Нова Зеландия.

• По данни на USDA – FAS износът на свинско и пилешко от

Бразилия се влияе положително от търсенето в Русия и от силния

долар. Въпреки това обаче, производството на свинско и пилешко

среща трудности поради по-ограниченото предлагане на царевица

и съответно по-високите цени на фуражите.

• По данни на ФАО, най-сериозен ръст в броя на животните в света

има при птиците, които за 50 години са нараснали с повече от 5

пъти.

около тези нива.

• Ръст се наблюдава и в цените на пилешкото месо за

трети пореден месец, като този ръст се очаква да се

запази. Средната цена през м. юни е 2855 лв./тон.

• Цените на фуражните култури на международния и

българския пазар продължават да са на ниски нива,

което се отразява положително на животновъдния

подотрасъл.

млн. лв., което може да дойде паралелно и с

намаляване на животните заради откриването на нова

схема за планинско млечно говедовъдство от 5-9

животни.

• Съгласно предоставена от МЗХ информация за

подпомагането на стопанствата с месодайни животни

през кампании 2015 и 2016 се вижда ръст от 23% на

подпомаганите животни през 2016 спрямо 2015, като

през 2016 година ставката на едно животно е 203 лв, а

през 2015 е била 252 лв. При животните под

селекционен контрол също се наблюдава ръст.

• На второ четене са приети промените в Закона за

собствеността и ползването на земеделските земи

(ЗСПЗЗ). Част от промените третират възможността на

общините да заделят мери, пасища и ливади от

общинския фонд за ползване от страна на

животновъдите, в случай, че има останали незаявени

такива.

• ЕК стартира инициатива за наблюдение и

предоставяне на информация за пазара на телешко,

говеждо и свинско месо -Месна обсерватория.

пъти.
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