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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Към средата на октомври, 2017 г. по данни на

МЗХГ са ожънати 88% от площите с царевица и

почти 100% от тези със слънчоглед. Според тези

разчети производството ще възлезе на 1,84 млн.т.

при слънчогледа и около 2,4 млн.т. при царевицата.

По прогнози на САРА, производството при

слънчогледа ще е около нивата 1,8 млн.т, но при

царевицата може да достигне 2,6 млн.т.

• Прогнозите на САРА са износът на царевица да

достигне до 1,3 млн.т, при средногодишни изкупни

цени на място (Северен-централен район) да бъдат

около 282 лв/т. В момента изкупната цена е 255-260

лв/т и се очаква да расте. Подкрепа за това са

прогнозите, че ЕС ще внесе над 14 млн.т царевица

през 2017/18 г., а средногодишната цена в САЩ по

предвиждания на FAPRI ще бъде 180 US$/т.

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)

07.2017 08.2017 09.2017 10.2017* 11.2017*

Хлебна 

пшеница
282,91 277,38 268,28 265 260

Фуражна 

пшеница
267,36 261,96 259,62 255 250

Ечемик 252,75 257,39 246,83 250 250

Царевица 290,50 283,07 262,67 260 265

Слънчо-

глед**
614 582 535

• През 2016/17 г. в България е внесено рекордно

количество слънчогледово семе – над 190 хил.т.

Износът достига 590 хил.т., като началните запаси

по оценки на САРА за новата година са 260 хил.т.

• Сегашните изкупни цени на слънчогледа около

540-550 лв/т са конкурентни на цените в Украйна и

Русия и се очаква да продължат да растат до 600

лв/т до края на годината.

Международна търговия (FOB цени)

08.2017 09.2017
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 145,37 150,06 19%

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 123,10 121,85 7%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
126,33 123,77 -1%

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 септември – 29 октомври, 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. В

същото време по данни на USDA, световната

търговия се очаква да расте на годишна база с 5%, а

ЕС да внесе през този период нето 14,5 млн.т или

18% повече в сравнение с 2016/17 година.

• USDA понижи своите прогнози за реколтата от

слънчоглед, специално в Черноморския регион. В

световен мащаб се очакваше исторически рекорд

през 2017/18 г., а без България и Румъния

останалите страни от региона се прогнозира да

произведат 27,4 млн.т. Вероятно производството

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

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

Институт по аграрна икономика, София

произведат 27,4 млн.т. Вероятно производството

ще падне още в този регион, като Украйна

вероятно ще произведе около 12,5 млн.т. вместо

очакваните 13,5 млн.т и общото световно

производство няма да надвиши 45 млн.т.

• Лошите новини за реколтата от слънчоглед в

Украйна, която диктува цените на слънчогледовото

олио в Европа ще доведат според UkrAgroConsult

до постепенно увеличение на цените.

• Прогнозите за реколтата от пшеница в глобален

мащаб се увеличават непрекъснато. По-последни

данни могат да надминат 745 млн.т. Под давление

на тези новини, фючърсните цени и на Чикаго

(CME) и в Европа (MATIF) падат от началото на

октомври , съответно на 157 и 190 долара/т.

• ФОБ цените на пристанищата в Черно море за

хлебна пшеница от Русия, която печели почти

всички търгове от началото на новата пазарна

година през октомври обаче са стабилни около 195

$US/т и 188 $US/т за фуражна.
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• В следващите години се очаква производството на

домати, пипер и краставици да расте много

плавно, като увеличението за периода 2018-2022

години, в сравнение с предходния 2013-2017 г ще

бъде, около 12% при доматите, 10% при пипера и

14% при краставиците.

• Един от най-големите рискове пред полското

производство на зеленчуци е вариацията на

добивите. За периода 2005-2016 година,

вариацията на добивите достига средно около 25%

при краставиците и корнишоните, около 15% при

доматите и около 10% при пипера.

• Предвижданията на САРА са за известно

покачване на цените в следващите години, като

това най-силно важи при цените на доматите за

прясна консумация. Цените на дребно на домати за

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./кг

07.2017* 08.2017* 09.2017* 10.2017* 11.2017*

Домати 0,85 0,65 0,70 0,90 0,95

Краставици 0,70 0,85 0,90 0,90 0,95

Пипер 1,05 0,75 0,60 0,75 0,80

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

07.2017 08.2017 09.2017 10.2017*

Домати  - оранжерийни 1,34 1,07 1,44 1,85

Домати - внос 1,17 0,9 0,99 1,45

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

периода 2013-2017 г. са били 2,45 лв./кг.

• При краставиците се очаква леко снижение в

изкупните цени на оранжерийната продукция,

която за периода 2013-2017 г е достигала годишно

около 1,25 лв./кг.

• При пипера се очакват най-малки изменения и

цените на дребно ще останат на нива около 2

лв./кг.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Световното производство на пресни зеленчуци в

света е сред най-значимите за земеделието, като

възлиза на между 600-700 млн.т. Китай, Индия и

Виетнам са сред 3-те страни в света.

• Доматите са най-произвежданата зеленчукова

култура в света с обеми около 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.

• Европейските страни държат 48% от стойността на

тази търговия. Износът от Европа съставлява 47%

от валутната търговия с домати, съставляващо $4

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

07.2017 08.2017 09.2017 10.2017*

Домати 1,75 1,53 1,69 2,20

Краставици 1,49 1,81 2,25 2,23

Чушки (зелени) 2,06 1,43 1,3

Краставици -

оранжерийни 1,06 1,37 1,48 1,8

Краставици - внос 0,84 1,24 1,6 1,6

Източник:САПИ 

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Преди забраната за внос на плодове и зеленчуци в Русия

от ЕС, страната внася годишно около 8,5 млн.т, като 30%

идва от Съюза. Вследствие на ембаргото и на

повишението на цените в Русия, вносът през 2015 г. пада

до 6,9 млн.т., а Турция успява да увеличи износа си заот валутната търговия с домати, съставляващо $4

млрд., като Холандия, и Испания формират общо

33%. Турция е 5-та, с дял от 4,3%. Мексико е най-

големият износител с над 21% дял.

• 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-то и 5-то

място, като се очаква това производство там да

нараства заради увеличаващата се консумация.

• При пипера световното производство в последните

2-3 години достига около 30 млн.т. Очаква се това

производство да продължава да расте.

• Европа е нетен вносител на зеленчуци, като за

последните няколко години се наблюдава

увеличение на вноса с почти 10% в сравнение с

2010 г. Общият внос на зеленчуци в Европа

достига 25 млн.тона. Мароко, Египет и Турция са

най-големите вносители на зеленчуци в Европа.

до 6,9 млн.т., а Турция успява да увеличи износа си за

Русия през 2015 г. до 1,4 млн.т. Разваляне на отношенията

обаче между двете страни през 2016 г. доведе до нов спад

на руския внос до 6,1 млн.т., а турският внос пада до 0,6

млн.т. Най-голяма полза от забраната извлече Беларус,

като през 2016 г. оттам в Русия са внесени 600 хил.т.

плодове и зеленчуци, една част е реекспорт от Европа.

• Цените на доматите в Турция се повишават през

октомври и достигат на дребно до 1,8 лв/кг. Инфлацията

на потребителските стоки за 2017 г. е 12,5% и за прием на

храна с 2400 калории на ден ще са необходими вече 15

долара по изчисления на Numbeo.com.

• Румъния въвежда грантова линия за подпомагане на

организации на производителите в секторите зеленчуци и

плодове с европейски средства. Помощта за тези

организации може да достигне 4,1% от стойността на

техните приходи, като самоучастието и безвъзмезната

помощ трябва да са поравно.

• Lidl Германия вдига заплатите на своите работници с 3%,

като минималната заплата във веригата става 12 евро на

час, с което иска да сподели част от добрите си резултати.

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

07.2017 08.2017 09.2017 10.2017* 11.2017*

България 56,78 58,38 59,34 60,00 61,00

ЕС (13) 60.63 62.04 62.96

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

07.2017 08.2017 09.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 354.00 340.31 328.58 -3.44 -13.85

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 силния европейски износ,

което подпомага производителите и води до

покачване на цените.

• Цените на едро на кашкавала в България на

годишна база са се увеличили с около 8%,

докато изкупната цена на кравето мляко е

нараснала с почти 12%. В момента има рязко

увеличение на цените на млечните мазнини и

по-слабо на млечния белтък.

• Цените на маслото на едро в България са

нараснали на годишна база с почти 46%, докато

в ЕС са нараснали с 65%. Проблем остава по-

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

07.2017 08.2017 09.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1464.00 1528.00 1552.00 +1.57 +45.86

ЕС (28) 1140.25 1204.79 1267.38 +5.2 +65.73

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

07.2017 08.2017 09.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1004.00 1030.00 1043.00 +1.26 +8.3

ЕС (28) 696.28 682.58 698.23 +2.3 +14.06

Развитие на млечната верига в света

• Според Млечната обсерватория изкупеното

краве мляко за периода януари-август се равнява

на изкупеното за същия период на миналата

година. Очаква се до края на годината

количеството на изкупеното мляко да превиши с

0,7%, изкупеното през 2016 г.

• Данни на Евростат за броя на млечните крави

към май-юни показва намаление на стадото с

1%. Най-значимо е намалението в Холандия с 50

000 поради директивата за фосфатите. На
Насоки на политиката и тенденции в търговията

високата цена на маслото на дребно в България,

която е по-висока в сравнение със страни от

Западна Европа. Това се обяснява със силната

зависимост от вноса на масло (над 80%) и

липсата на достатъчно вътрешно предлагане.

• Предварителните данни на МЗХГ за дейността

на млекопреработвателните предприятия в

България показват увеличаване на изкупените

количества краве мляко с между 10 и 25 % след

май месец. Донякъде тези тенденции могат да

бъдат приписани на известно изсветляването на

пазара.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Текат усилени преговори за либерализация на

търговията между ЕС, Нова Зеландия и

Австралия. Тези страни са сред най-големите

износители на млечни продукти и някои видове

месо. В момента съществуването на по-

либерализиран внос на млечни продукти оттам

би помогнало да се намали ценовия скок в ЕС,

специално при маслото.

000 поради директивата за фосфатите. На

противоположния полюс е Ирландия с

увеличение на стадото от 2,5% (34 800 глави).

• В последните три седмици за първи път се

наблюдава успокоение на пазара и понижение в

цените на маслото с над 7%, цената на последния

търг е спаднала до 600 евро/т. Причина за това

може да се търси увеличението на изкупеното

мляко. Досега голяма част от млякото бе

насочвано към производство на сирена поради

по-високата рентабилност.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според Fonterra, най-големият производител на мляко в

света се отчита на годишна база за юни, 2017 г. силно

нарастване на износа на млечни продукти от САЩ – 14%,

и ЕС – 4%. Австралия отчита спад на годишна база с 4%,

заради продължаващото намаление в производството с 6%.

• Китай, Азия и Латинска Америка бележат през август, 2017

г. увеличение на вноса на годишна база с по 9%. Всичко

това, заедно с по-слабото предлагане спомага за

поддържане на нарастващите цени на суровото мляко. ЕС

се възползва най-много от създалата се ситуация, което се

дължи и на по-слабото евро, което в момента е критичният

фактор за силния европейски износ.

• Комитета за износ на млечни продукти от САЩ (USDEC) е

приел план за повишение на експорта с 5% до 2021 г.

Базира се на прогноза за позитивно развитие на търсенето

в Азия и други места по света, което ще допринася за ръст

в световната търговия със сухо мляко и суроватка. Други

продукти с възможност за растеж са сирената и млечни

суровини, като протеинов концентрат и лактоза.



Бюлетин 10 / октомври 2017

Цени, лв./тон кланично тегло

07.2017 08.2017 09.2017 10.2017* 11.2017*

Говеждо и телешко 

месо
4200 4854 4712 4550 4400

Свинско месо 4051 4064 4067 3850 3750

Пилешко месо 2953 3012 3038 3000 2900

Агнешко месо 11030 11020 11014 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• През месец септември се наблюдава леко

снижение в цената на едро на говеждо и телешко

месо спрямо предходния месец. Очакванията са

през следващите два месеца ценовото равнище да

продължи да се понижава и да е около 4400-4500

лв./тон кланично тегло, поради по-голямото

предлагане на животни преди засимяването.

• Данните на ЕК за периода януари-август показват

увеличение на износа на говеждо месо и живи

животни общо от ЕС за трети страни с 15%

спрямо същия период на предходната година при

понижен внос с 11%, което е сред основните

фактори, въздействащи за поддържане по-

високата цената спрямо изминалата година.

• През последните 2-3 месеца цената на свинското

месо се задържа сравнително висока и по

прогнози на САРА ще намалее до около 3700-3800

лв./тон кланично тегло, които превишаватлв./тон кланично тегло, които превишават

установените през същите месеци на 2016 г.

• С цени на свинското през последните 2-3 месеца в

България над 4 лв/кг, страната ни се нарежда на

едно най-високите места в ЕС и при равни други

условия това трудно може да продължи.

• Понижение на средната цена на свинско месо се

наблюдава и в рамките на ЕС, където

количеството на износа намалява с 11% през

изминалите осем месеца на настоящата година в

сравнение с преходната, докато експертните

оценки прогнозират близки до миналогодишните

обеми на производството през третото и

четвъртото тримесечие и сравнително стабилно

ниво на потреблението.

• По данни на ЕК стойностният обем на износа на

свинско месо през месеците януари-август 2017 г.

се е увеличил с 1,4% на годишна база.

Експортната цена е на по-високо равнище, но

започва да спада. Опасенията в Европа са в

силната зависимост от износа на свинско месо за

Китай, което води до по-високите през 2017 г.

цени на свинското в ЕС и в България в най-голяма

степен.

• През месец септември цената на пилешкото месо

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Китай започна от 1-2 години постепенно преструктуриране

на свиневъдството, с изнасяне на производството по-далеч

от урбанизираните зони, което води до намаление на

вътрешното производство и увеличаване на вноса.

Прогнозите са това да доведе до увеличение на световния

експорт с около 3%, в следствие от растящото търсене в

Китай и Латинска Америка.

• Според прогнозата на USDA световното производство на

говеждо месо през 2018 г. се очаква да достигне 62,6 млн.

тона, отбелязвайки ръст с около 2,0% на годишна база,

което ще поддържа покачване на цените на говеждото в

световен мащаб.

• Във връзка с взетите мерки за безопасност на храните през

септември са унищожени 1,9 млн. яйца и 105 хил. птици,

поради наличие на фипронил. Според експертни оценки

потреблението на пилешко месо в рамките на ЕС-28 през

2017 г. ще нарасне до 24,1 кг на глава от населението.

Световните лидери в животновъдството

Институт по аграрна икономика, София

• През месец септември цената на пилешкото месо

достигна 3038 лв./тон, като през октомври и

ноември се прогнозира известен спад. Причината

за това е слабата, но забележима сезонност на

пилешкото да отстъпва в цената през зимата и

отново да се покачва в началото на пролетта.

Източник:foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_hbf_meatatlas_jan2

014.pdf

Важни събития през септември 2017

• В периода 9-27 октомври МЗХГ предостави

възможност на животновъдите да кандидатстват за

финансова подкрепа по схемата de minimis.

Осигуреният финансов ресурс възлиза на 7 578

000 лв., при ставка 7 лв. на глава животно за

млечни крави/биволици/месодайни крави и 3,73

лв. за овце-майки/кози-майки. Крайният срок за

изплащане на помощта е до 17 ноември 2017 г.

• 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.


