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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• През септември започна прибирането на

слънчогледа и царевицата. Реколтата се очаква да

бъде добра. По данни на МЗХГ, до средата на

септември са прибрани около 84% от слънчогледа и

40% от царевицата. Средният добив при

слънчогледа е около 2,28 т/ха, а при царевицата

5,72 т/ха. Предварителните прогнози на САРА са за

добив от 2,2 т/ха при слънчогледа и 6,5 т/ха при

царевицата.

• Ако добивите и площите отчитани в МЗХГ се

запазят може да се очаква производството на

царевица да бъде около 2,4 млн.т, а слънчогледа

около 1,85 млн.т. Предвижданията на САРА са за

производството от 2,8 млн.т при царевицата и 1,8

млн.т. при слънчогледа.

• Средните изкупни цени на царевица за реколтната

Зърнени и маслодайни култури 

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на слънчогледа –МЗХ и НСИ

- Липсва информация

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

06.2017 07.2017 08.2017 09.2017* 10.2017*

Хлебна 

пшеница
293,57 282,91 277,38 265 260

Фуражна 

пшеница
281,36 267,36 261,96 255 250

Ечемик 253,14 252,75 257,39 250 250

Царевица 293,35 290,50 283,07 260 265

Слънчо-

глед**
629 614 582

• Средните изкупни цени на царевица за реколтната

2017/18 година по първоначални предвиждания на

САРА е за 282 лв/т. В момента изкупните цени са

около 260 лв/т и се очаква в следващите месеци

постепенно да се покачват.

• Трудна година се очертава за цената на

слънчогледа. През септември, 2017 г. цените

паднаха под 550 лв/т, но очакваме да се покачат в

следващите 1-2 месеца до 600 лв/т.

Международна търговия (FOB цени)

07.2017 08.2017
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 174,93 145,37 15%

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 120,96 123,10 5%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
136,09 126,33 -5%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
- - -

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с екстремални климатични явления пряко засягащи  

посевите  1 юни - 31 август, 2017 г.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• Общото производство на царевица в света през

2017/18 г се очаква да бъде около 1,03 млрд.т.,

което е -4% по-малко от предходната година, но 8%

по-високо отколкото в периода 2010-2015 г.

Възходящото развитие на животновъдството в

следващите месеци ще поддържат силно търсенето

на царевица. Предварителните предвиждания на

FAPRI за средните цени на царевицата в ЕС през

тази пазарна година са за около 162 евро/т.

• Производството на слънчоглед в световен мащаб

ще достигне исторически рекорд през 2017/18 г., с

обеми от 47,4 млн.т. Само за последните 5 години

световното производство е нараснало с повече от

Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, September, 2017

https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins

Институт по аграрна икономика, София

световното производство е нараснало с повече от

20%, основно от Черноморския регион. ФОБ

цените от Украйна на слънчогледово семе през

септември са около 370 долара/т, а на

нерафинирано олио 780 долара/т и вероятно ще се

задържат на тези нива в следващите месеци.

• Световното производство на рапица ще достигне

72,1 млн.т по данни на USDA. Добивите в Канада

ще бъдат по-добри от опасенията за под 19 млн.т.

Повишение на цените на рапицата и рапичното

олио ще зависи от политиката на Съюза към

палмовото масло, което се предвижда да бъде

ограничено за използване в ЕС до 2020 г., но за

първите 6 месеца на 2017 г. импортът дори расте.

• Въпреки високата пшеничена реколта в света, спот

цените в ЕС се държат на нива над

миналогодишните. Във Франция през септември те

са около 156 евро/т. Спот цените в Русия и Украйна

продължават да падат, докато ФОБ цените се

държат на равнища около 175 US$/т за фуражна и

185 US$/т за хлебна пшеница.
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• Неблагоприятните природни условия през тази

година ще се отразят на производството на домати,

пипер и краставици. По предварителни

предвиждания на САРА се очаква производство на

около 133 хил.т домати, 63 хил.т. краставици и

около 71 хил.т. пипер.

• Средните изкупни цени по предвиждания на САРА

за 2017 година ще бъдат 0,71 лв/кг за полски

домати и 1,23 лв/кг за оранжерийни. Това е -4% от

цената при доматите на открито в сравнение с 2016

г. и увеличение с около 30% при оранжерийните

домати.

• Предвижданията на САРА за средните изкупни

цени за 2017 година при пипера да бъдат с около

8% над тези от 2016 г. и да достигнат 0,68 лв/кг,

докато при оранжерийните краставици да се

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./кг

06.2017* 07.2017* 08.2017* 09.2017* 10.2017*

Домати 1,00 0,85 0,65 0,75 0,80

Краставици 0,73 0,70 0,85 0,90 0,95

Пипер 1,30 1,05 0,75 0,65 0,90

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

06.2017 07.2017 08.2017 09.2017*

Домати  - оранжерийни 1,75 1,34 1,07 1,42

Домати - внос 1,31 1,17 0,9 0,93

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

отчете също увеличение с около 10%.

• Цените на едро и дребно през това лято са по-

ниски в сравнение с предходните 2-3 години, като

особено това важи за м.август. Цените през

септември и на едро и на дребно тръгнаха отново

нагоре, като особено това важи за цени на дребно

на краставици. Цените на дребно на домати през

септември 2017 г. ще бъдат с около 13% по-ниски

от тези година по-рано.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Цената на едро в ЕС на домати до август тази

година са 11% по-високи отколкото за последните

5 години. Цените средно за Съюза са около 0,95

евро/кг. В следващите месеци може да се очаква

по-нататъшно поскъпване, като цените вероятно

ще надвишат 1 евро/кг. Цените варират от 0,43

евро/кг в Холандия до 1,48 евро/кг в Италия.

• Доматите са най-произвежданата зеленчукова

култура в света с обеми от 130 млн.т - 88 млн.т за

прясна консумация и 42 млн.т. за преработка.

Китай (31% от световното производство), Индия,

САЩ и Турция заемат първите места. Испания е

лидер в ЕС с 950 хил.т.

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

06.2017 07.2017 08.2017 09.2017*

Домати 2,10 1,75 1,53 1,69

Краставици 1,71 1,49 1,81 2,25

Чушки (зелени) 2,06 1,43 1,30

Краставици -

оранжерийни 1,14 1,06 1,37 1,46

Краставици - внос 0,99 0,84 1,24 1,35

Източник:САПИ 

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Анализът за влиянието на цените върху изборът и

решенията за това какви зеленчуци да се отглеждат от

фермерите води до промени в площите до около 10%.

Специализацията, а не цените е водещ фактор при избора

на фермерите за зеленчукопроизводството, както зарадилидер в ЕС с 950 хил.т.

• Световното производство на краставици и

корнишони в света достига 70 млн.т. Безспорен

лидер в последните години е Китай с около 55

млн.т., Турция – 1,8 млн.т. и Иран – 1,6 млн.т.

Русия и Украйна заемат съответно 4 и 5 място,

като се очаква това производство там да нараства

заради увеличаващата се консумация.

• За последните 10 години, Холандия успява да

постигне най-висок ръст в производството на

домати в ЕС. От около 650 хил.т. през 2006 г.,

производството на домати достига 900 хил.т. през

2016 г. Гърция е на другия полюс, от 850 хил.т.

падат до 550 хил.т през 2016 г.

• Холандия е лидер при добивите от оранжерийно

производство в света. За последните години те

достигат 81 т/дка за краставици и 49 т/дка при

доматите. Сред други водещи страни, като Канада

е 45 т/дка краставици и 48 т/дка за домати, а

Великобритания – 54 т/дка краставици и 42 т/дка

домати.

на фермерите за зеленчукопроизводството, както заради

натрупания опит и изградената инфраструктура, но и

заради създадените търговски контакти.

• В следващите месеци се очаква окончателно да отпадне

забраната за вноса на турски домати в Русия. Но

първоначален достъп ще получат най-големите

производители, което вероятно ще подсили цените, които

се предлагат за износ от южната ни съседка.

• Последните ураганни бури засегнали САЩ показват

значението и ролята на застрахователните инструменти

предвиждащи защита на производителите при

климатични катаклизми. Обхванатите от

застрахователните схеми култури в настоящем са 551 от

325 през 2000 г. В същото време заради самоучастието и

други причини само около 34% от зеленчуците в САЩ са

покрити със застрахователна защита по данни на USDA.

• Основните пазарни тенденции в Европа в бъдеще ще

бъдат здравословните плодове и зеленчуци, биологичното

производство и тези чието производство се свързва със

социална отговорност, като сертифицирани за по-високи

етични принципи.

Институт по аграрна икономика, София
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Мляко и млечни продукти

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

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

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни (CAPA)

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

06.2017 07.2017 08.2017 09.2017* 10.2017*

България 56,68 56,78 58,38 59,50 61,00

ЕС (13) 59.67 60.65 60.92

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

06.2017 07.2017 08.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 377.48 354.00 340.31 -3.87 -4,40

Развитие на производството и търговията в

България

• Предвижданията на CAPA са да продължи

ръстът при изкупните цени на сурово мляко на

българския пазар, като този тренд се очаква да

се запази до пролетта на следващата година.

Това се обяснява със силното търсене в Китай и

Югоизточна Азия, което подпомага

европейските производители чрез износа и

общоевропейско покачване на цените.

• В страната се отчита голяма диференциация в

цените на суровото мляко. Според Асоциацията

на млекопреработвателите изкупните цени на

краве мляко достигат на места до 0,85 лв/л.,

докато средните цени за септември, 2017 г. се

очаква да бъдат около 0,60 лв/л. За голяма част

от производителите в отдалечени региони и с

мляко неотговарящо на изискванията за

качество цените са около 0,5 лв/л.

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

Цена на масло, лв/100 кг

06.2017 07.2017 08.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1344.00 1464.00 1528.00 +4.37 +46,92

ЕС (28) 1028.77 1140.25 1204.79 +5.66 +80.64

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

06.2017 07.2017 08.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1002.00 1004.00 1030.00 +2.6 +8.76

ЕС (28) 702.14 696.28 682.58 -1.97 +19.52

Развитие на млечната верига в света

• Тенденцията за повишение на цените на

суровото мляко се отнася до целия ЕС, като

цените все още са под максимума постигнат през

2014 г и са на нивата от 2012 година.

• Въпреки, че цените на суровото мляко растат,

тези на сухото мляко продължават да са ниски и

да намаляват. На годишна база в ЕС, сухото

мляко е намаляло с почти 4%. Това се дължи на

значителните наличности на сухо мляко в Съюза,

което е и най-големият риск към по-нататъшното

увеличение на суровото мляко.

• Световните цени на маслото през първите две

седмици на септември показват продължаваща

тенденция към повишение на цената в ЕС

(+7,8%) и Океания (+2,1%), докато в САЩ Насоки на политиката и тенденции в търговията

качество цените са около 0,5 лв/л.

• През юли, 2017 г. по данни на Млечната

обсерватория в сравнение с година по-рано е

изкупено с 22% повече мляко, което поставя

България на първо място по ръст. Независимо

от това, млякото което официално достига до

мандрите в България е около 50-55% от общо

добитото краве мляко.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• С промени в Закона за марките и географските

означения се предвижда да отпадне националната

защита на наименованията за произход и да

остане вписване само в европейските регистри

след 2017 год. Пререгистрацията, създава риск

българските производители да останат

незащитени (вписването в европейския регистър

отнема две години) и да загубят правото да

изписват произхода на продуктите си.

(+7,8%) и Океания (+2,1%), докато в САЩ

намалява (-5,5%).

• Цените на млечните продукти продължават да са

най-високи в ЕС, сравнени със САЩ и Океания.

• Вносът в Китай на млечни продукти от ЕС за

първото шестмесечие сравнен със същия период

на миналата година нараства, като най-голям е

ръстът при кондензираните млека (29%), сухото

мляко (25%) и сирената (21%), намаление има

при млечните протеини (-18%).

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Споразумението СЕТА между ЕС и Канада е влязло в сила

временно от 21 септември, одобрено е от Европейския

съвет и Европейския парламент. Споразумението

предвижда да бъдат премахнати 98% от митата. СЕТА

трябва да бъде одобрена от всички държави членки, за да

влезе окончателно в сила. Канадските власти са разрешили

допълнителна квота за внос на 18 500 т. сирене от ЕС,

разделена на две части – 50% за преработватели, и 50% за

останалата част за дистрибутори и вериги.

• ЕС успява да се задържи като световен лидер в износа на

млечна суровина и продукти. На годишна база към юли,

2017 г. износът на сухо мляко се е повишил с 40%. Ръстът в

износа на сирене също е нараснал с 7%, а при сметаната с

22%. При тях заедно със суроватката и адаптираните

млека, ЕС заема челно място в света.

• Причина за добре представящия се износ от ЕС до момента

е и по-слабото евро към долара. Добрата репутация на

европейските продукти и значителните субсидии в сектора

на ЕС позволяват цената на сухите млека да бъде ниска и

конкурентна на външните пазари.
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Цени, лв./тон кланично тегло

06.2017 07.2017 08.2017 09.2017* 10.2017*

Говеждо и телешко 

месо
3981 4200 4854 4600 4500

Свинско месо 3995 4051 4064 3850 3750

Пилешко месо 2817 2953 3012 3050 3100

Агнешко месо 11600 11030 11011 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• След покачването на цената на едро на говеждото

през месец август, предвижданията са за по-ниски

цени от около 4500 лв./тон кланично тегло през

септември и октомври. Цените все още са по-

ниски от средните цени на едро през 2015 година,

но през последната година се наблюдава ръст.

• Организацията на производството на свинско и

пилешко у нас – индустриална организация, силна

вертикална интеграция създава предпоставки за

запазване и повишаване на конкуренто-

способността. Проучванията на САРА показват,

че най-силна ценова интеграция при свинското

месо в България се наблюдава с пазара в Испания,

докато при пилешкото месо с Германия. Цените

на българското говеждо се изменят по начин,

който не дава основание да се установи ценова

релация с друг европейски пазар.

• Цените на свинското, макар и високи се очаква да• Цените на свинското, макар и високи се очаква да

спаднат в следващите 2 месеца. Тези цени са

почти 12% по-високи от миналогодишните и

показват добрата пазарна среда. Цените на

свинското у нас следват основните тенденции в

ЕС, където вече започна лек спад.

• Високите цени на българското свинско месо,

особено през летните месеци се дължеше на

високото търсене от страна на туристическата

индустрия, като именно намаленото търсене

занапред заради приключване на туристическия

сезон ще доведе до низходящ ценови курс,

съвпадащ и с европейските тенденции.

• През следващите 2 месеца, цените на едро на

пилешкото вероятно ще останат на нива над 3000

лв./т. Това са цени близки до тези от 2015 год.

Основание за това дава стабилното търсене.

Цените в България и като цяло в целия ЕС са

силно повлияни от цените в Полша, най-големият

производител на пилешко в ЕС, като очакванията

те да не намаляват в следващите месеци ще

поддържат и по-високи българските цени.

• Консумацията на агнешко месо в България

продължава да е съсредоточена през пролетните

месеци. Цените през втората част на годината са

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• По данни на ФАО, цените на месото в световен мащаб през

първите месеци на 2017 г. са 75% по-високи от тези средно

за периода 2002-2004 г. Макар и да се отбелязва сериозно

нарастване, при млечните продукти се отчита 2,2 пъти по-

високи нива в сравнение с аналогичния период.

• Търсенето на месо в световен мащаб нараства ежегодно

особено силно се наблюдава това при свинското месо.

Въпреки намаления внос на свинско от страна на Китай,

търсенето в Азия все още е значително и има решаващо

значение за производителите в САЩ и ЕС.

• Производителите на птиче месо в Европа се обединяват

около становището, че трябва да се обърне специално

внимание на износа на висококачествени продукти от

птиче месо с по-висока добавена стойност. Това ще създаде

повече възможности за износ и ще повиши печалбите на

сектора. Износа на пилешко от ЕС нараства ежегодно, като

през миналата година са изнесени 1,425 млн. тона, а през

2015 – 1,397 млн. тона.

Парникови емисии по месната верига, млрд.т.

Институт по аграрна икономика, София

месеци. Цените през втората част на годината са

стабилни, като търсенето е сравнително слабо.

• Стабилните реколти от зърнени и маслодайни

култури, както у нас, така и в световен мащаб ще

предопределят задържането на цените на

фуражите на ниски нива, което допълнително ще

влияе за ограничаване на ценовия ръст.

Източник: Journal of Food News and Culture, http://www.foodpolitic.com/the-

meat-atlas/

Важни събития през септември 2017

• Регистрирането на случаи на Африканска чума по

свинете в Румъния са причина за засилване на

контрола за превоз на животни, между двете

страни. Превантивни мерки във връзка с болестта

след регистрирани случаи в Източна Европа са

насочени и към дивите животни. Не се изключват

и мерки за намаляване на популациите на диви

свине, ако ситуацията се влоши.

• Доклад на ФАО поставя специален акцент върху

ваксинацията на животни в Източна Европа и

Балканите, където отново са регистрирани и

огнища на нодуларен дерматит при говедата.


