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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Текущият баланс за пшеница към края на ноември,

2017 г. по оценки на САРА, е: производство - 5,5

млн.т. и преходни запаси от 57 хил.т. Вътрешното

потребление се изчислява на 750 хил.т., а нетният

износ - 2,5 млн.т. Остатъкът е към 2,3 млн.т.

• Текущият баланс за ечемик към ноември, 2017 г. е:

производство 637 хил.т. и преходни запаси - 57

хил.т. Вътрешно потребление – 90 хил.т. и нетна

търговия - 240 хил.т. Текуща наличност - 360 хил.т.

• Текущият баланс за царевица към ноември, 2017 г.

е: производство 2,6 млн.т. и преходни запаси - 84

хил.т. Вътрешно потребление – 300 хил.т. и нетна

търговия - 530 хил.т. Наличност – 1,85 млн.т.

• Текущият баланс за слънчоглед към ноември, 2017

г.: производство 1,8 млн.т. и преходни запаси - 260

хил.т. Вътрешно потребление – 400 хил.т. и нетна

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)

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017* 12.2017*

Хлебна 

пшеница
277,38 268,28 272,06 275 275

Фуражна 

пшеница
261,96 259,62 262,45 260 265

Ечемик 257,39 246,83 248,45 250 255

Царевица 283,07 262,67 265,68 265 270

Слънчо-

глед**
582 535 546

хил.т. Вътрешно потребление – 400 хил.т. и нетна

търговия - 120 хил.т. Наличност – 1,54 млн.т.

• Текущият баланс за рапица към ноември, 2017 г. е:

производство – 455 хил.т. Вътрешно потребление –

45 хил.т. и нетна търговия - 360 хил.т. Текуща

наличност – 50 хил.т.

•

Международна търговия (FOB цени)

09.2017 10.2017
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 149,88 149,40 8%

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 121,70 121,85 7%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
123,62 126,42 -9%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
679,84 670,3 -11%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с екстремални климатични явления пряко засягащи  

посевите  1 октомври – 2 декември, 2017 г.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• По последни данни на USDA, общото производство

на царевица в света през 2017/18 г се очаква да

достигне 1,04 млрд.т. Бившите съветски републики

с Украйна се очаква да имат спад от 75 млн.т. през

2016/17 до 65 млн.т през 2017/18. В ЕС не се очаква

промяна, а Китай също се прогнозира да добие с 4

млн.т. по-малко, до 215 млн.т.

• Световното производството на слънчоглед ще бъде

вероятно по-слабо от миналогодишното, около 44

млн.т. при 45 млн.т през 2016/17. Производството

на слънчогледово олио ще се задържи на 18 млн.т.

Това е около 19% над производството през 2015/16

година, когато са отбелязани по-високи цени.

• През октомври/ноември цената на слънчогледовото

олио не успява да се повиши. Търговете в Египет

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

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

Институт по аграрна икономика, София

олио не успява да се повиши. Търговете в Египет

през тези месеци са на нива 790-800 USD/т.

Износът от Украйна е около 750 USD/т и той до

голяма степен диктува ситуацията в търговията.

• ФОБ цената на слънчогледовото семе в Украйна

тръгна нагоре и през ноември е около 375 USD/т,

като се очаква плавно да расте в зимните месеци.

• Румъния също се преориентира към производство

на маслодайни култури, за сметка на зърнени.

Площите с маслодайни култури нарастват с 31%

през 2017/18 г. на база предходните 5 години. В

момента Румъния държи 42% от вноса на

слънчогледово семе в ЕС.

• ФОБ цените на пристанищата в Черно море за

хлебна и фуражна пшеница отбелязва лек спад с

месец по-рано до около 190 $US/t от 195 $US/т при

хлебна и до 180 $US/t от 188 $US/т за фуражна.

• При ечемика се отбелязва ръст в износните цени,

които са вече на нива от 190 $US/t и достигат

равнищата на които се продава хлебна пшеница.
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• През 2017 г. предвижданията на САРА са

производството на домати да стигне 134 хил.т, а

нетният внос да възлезе на 62 хил.т.

Потреблението на домати на човек от населението

ще бъде около 27 кг. - 6% по-малко от 2016 г.

• При пипера предвижданията са за производство

през 2017 г. от 72 хил.т. и нетен внос – 24 хил.т.

Потреблението ще възлезе на 13 кг/ на човек или

2% по-малко от 2016 г.

• При краставиците предвижданията са за

производство през 2017 г. от 58 хил.т. и нетен

внос - 9 хил.т. Потреблението се оценява на 9 кг.

на човек или 12% по-малко от 2016 г.

• През ноември, 2017 г., цените на едро на доматите

са около 30% по-високи отколкото за същия месец

на 2016 г., а при краставиците увеличението е

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./кг

08.2017* 09.2017* 10.2017* 11.2017* 12.2017*

Домати 0,65 0,70 0,90 1,00 1,15

Краставици 0,85 0,90 0,95 1,20 1,35

Пипер 0,75 0,60 0,60 0,75 0,85

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017*

Домати  - оранжерийни 1,07 1,44 1,84 1,98

Домати - внос 0,9 0,99 1,46 1,55

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

на 2016 г., а при краставиците увеличението е

около 11%. При цените на дребно също се

забелязва увеличение на цените на годишна база,

но то е само около 2-3%.

• През декември, 2016 г. е отчетен осезаем скок в

цените на едро и дребно на краставици,

достигайки до крайния потребител на цени около

3,75 лв/кг. Тази година отново се очаква цените да

нараснат, но по-скоро ще останат под границата от

3,2-3,3 лв/кг.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• До края на годината се очаква, че цените на

доматите могат да надминат тези на краставиците.

Повишението на цените на доматите на едро в

Източна Европа е с около 5-10% на годишна база

и цените достигат 0,7-0,8 евро/кг.

• Застудяването на времето в Южна Европа през

последните дни на ноември ще се отрази на

производството, като това се очаква да засегне

най-вече Испания. Испания има важно място в

снабдяването на Европа със зеленчуци, като

цените ще получат допълнителен импулс на

покачване.

• Испания е страната с най-голяма площ на

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017*

Домати 1,53 1,69 2,20 2,22

Краставици 1,81 2,25 2,23 2,42

Чушки (зелени) 1,43 1,3

Краставици -

оранжерийни 1,37 1,48 1,62 2,15

Краставици - внос 1,24 1,6 1,59 1,8

Източник:САПИ 

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• С новия програмен период в ЕС създаде резервен

кризисен фонд, който през 2017 г разполага с 433

млн.евро. Този фонд се формира от директните плащания

на страните членки и се използва в случай на природни и

пазарни кризи. Страни, като България, които получават• Испания е страната с най-голяма площ на

биологичното земеделие в ЕС – 2 млн.ха, по данни

на Евростат, следвана от Италия – 1,8 млн.ха. Като

дял от цялата селскостопанска площ, най-напред е

Австрия – 21% и Швеция – 18%. България е към

края с дял от 3,2%, но след нас са страни като

Холандия, Великобритания, Малта, Румъния.

• В момента се подготвя нов Регламент за

биологичното производство, който ще влезе в сила

в ЕС от 2021 г. Той основно ще регламентира

правото на изключение, което сега действащият

Регламент дава на отделни производители. Това

право ще бъде запазено, но вече ще бъде

регламентирано за колко време и ще може да се

ползва не като индивидуално, а като групово

право. Този Регламент ще спомогне да се

уеднаквят правилата, като в момента вносителите

на такава продукция в ЕС работят по над 60

различни стандарта, които са признати за

еквивалентни на европейското законодателство.

пазарни кризи. Страни, като България, които получават

на 100% от предвиденото плащане на площ трябва да

правят отчисления за формиране на този фонд от всички

субсидии над 2000 евро. През 2017 г. не се предвижда да

бъдат използвани средства от този фонд и парите ще

бъдат обратно разпределени към фермерите.

Производителите на плодове и зеленчуци в ЕС, които

пострадаха заради лошото време през пролетта и лятото

са компенсирани в отделни страни чрез известни

облекчения в зелените плащания и с авансово плащане на

директните плащания.

• Цените на краставици във всички страни, основни

производителки в Европа растат, като най-ниски остават

те в Турция, която предлага износ на цени в края на

ноември от около 0,8-0,9 евро/кг.

• От 1 ноември е вдигната окончателното забрана за внос

на домати в Русия от Турция. Само 3 компании от турска

страна засега ще имат възможност да внасят домати в

Русия. Това се очаква да създаде недостиг на домати за

експорт към други дестинации и да доведе до по-високи

цени в региона.

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

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017* 12.2017*

България 58,38 59,34 60,43 61,00 63,00

ЕС (13) 62.04 62.96 65.56

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

08.2017 09.2017 10.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 340.31 328.58 303.15 -7.74 -22.88

Развитие на производството и търговията в

България

• По прогнози на САРА, средните цени на дребно

на млечните продукти в България през 2017 г.

ще бъдат с около 10-12% по-високи отколкото

през 2016 година. Достигнатите в момента

цени на дребно на тези продукти в номинално

изражение отбелязват нов връх на отчетени

ценови нива. В същото време изкупните цени на

кравето мляко ще бъдат по-ниски отколкото в

предходния периоди - 2012-2014 г.

• Най-значително според САРА се очаква да бъде

увеличението при цените на дребно на маслото

и саламуреното сирене, където увеличението

може да достигне 15-16% на годишна база.

Това увеличение ще дойде най-вече заради по-

силното увеличение на сегмента млечни

продукти от по-ниския ценови клас.

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

08.2017 09.2017 10.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1528.00 1552.00 1904.00 +22.58 +72.46

ЕС (28) 1204.79 1267.38 1097.22 - 13.43 +39.55

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

08.2017 09.2017 10.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1030.00 1043.00 1049.00 +0.6 +7,60

ЕС (28) 682.58 698.23 655.20 - 6.16 +5.68

Развитие на млечната верига в света

• Продължава повишението на изкупните цени в

Съюза, като средната цена е с 32 % по-висока от

септември, 2016 г. с 10% за 5 годишен период.

• След спада в началото на годината продължава

възстановяването на производството на сурово

мляко в ЕС. Количеството на изкупеното мляко

за периода януари-септември надвишава с 0,4%

изкупеното миналата година. На месечна база

обемът на изкупеното мляко през септември се

повишава с 3,7%.

• Наблюдава се намаление на борсовите цени на

млечните продукти. Все още котировките на

продуктите сравнени с предлаганите от САЩ и Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Предвижданията на CAPA са цените на

суровото мляко да продължат да растат, което

се държи на по-слабото предлагане и по-

високите разходи. Предвид тенденцията за

увеличение на производството на сурово мляко

на общия пазар може да се очаква, че ръстът в

изкупната цена ще продължи до пролетта на

следващата година, но с по-ниски темпове, от

около 1% на месечна база.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Сравнението на цените на новите страни членки

в ЕС с предходната година, усреднени за шест

месечен период (април-септември), показва, че

България е сред страните, където

възстановяването на цените е по-слабо (средно

16,36%), докато за други е в интервала 25-60 %.

Водещи са страните от Прибалтика – Литва

(58.64%), Латвия (53,84), Естония (51.80%). Това

може да бъде обяснено със значителни

количества сурово мляко неотговарящо на

стандартите у нас и силно раздробената

преработвателна промишленост от 213

преработватели. Единствената страна с по-ниска

цена на суровото мляко е Румъния.

продуктите сравнени с предлаганите от САЩ и

Океания продукти са най-високи.

• Повишението на цените на маслото е довела до

намаление със 17 % на обема на експорта от ЕС

от началото на годината.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Млечната индустрия оспорва доклада публикуван от

неправителствената организация GRAIN. В него се

констатира, че двадесетте най-големи компании

производители на млечни продукти и месо имат общо по-

големи парникови емисии от Германия и се равняват по

отпечатък на някой от най-големите петролни компании.

Изчислението е извършено според нова методика на ФАО.

В отговор от новозеландската Fonterra твърдят, че имат за

цел до 2030 г. да намалят емисиите с 30% (при базова 2015

г.) и да постигнат нулеви емисии през 2050 г.

• Според сайта foodnavigator-asia.com, Китай ще намали

митата за адаптирани млека до 7,7% ( при 17,3% до сега) от

началото на декември в опит да пресече нелегалната

онлайн търговия. За някой специфични формули, като

свободните от лактоза млека, ще се прилага нулева ставка.

След либерализиране на политиката и разрешаването на

второ дете в семейство в края на 2015 г., през 2016 г. са

родени с 5,7 % (около 950 000) повече деца. Очаква се този

брой да продължи да нараства достигайки 20 милиона на

година, при 17,5 милиона през 2015.
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Цени, лв./тон кланично тегло

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017* 12.2017*

Говеждо и телешко 

месо
4854 4712 4001 4200 4300

Свинско месо 4064 4067 3911 3800 3700

Пилешко месо 3012 3038 2888 2800 2800

Агнешко месо 11020 11014 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 октомври цената на говеждото и

телешкото месо се понижи съществено до 4001

лв./тон, но се задържа с около 27% над ценовото

равнище, отчетено през същия месец на

предходната година.

• Очакванията са за плавно повишение на цената

на говеждото и телешкото месо през следващите

два месеца до нива от 4200-4300 лв./тон кланично

тегло, поради постепенното увеличение на

търсенето, характерно за зимните месеци.

• След известно задържане цената на едро на

свинското месо през месеците август и септември,

през месец октомври ценовото ниво отбеляза

понижение с близо 4%. Прогнозите са за спад на

цените до около 3700-3800 лв./тон кланично тегло

през последните два месеца на годината,

следвайки низходящите тенденции в ЕС.

• Цената на едро на свинско месо в страната• Цената на едро на свинско месо в страната

продължава да поддържа равнище, превишаващо

средно европейското ниво с 32% на база данните

за месец октомври. Докато европейската цена

отбелязва спад с 4,2%, спрямо същия период на

предходната година, в страната ни се наблюдава

увеличение в размер на 8,6%. По-високите цени

на едро на годишна база води до увеличение на

цената на дребно, която може да достигне 7,74

лв/кг, по изчисления на САРА.

• Показват се признаци на засилващо се

национално детерминиране в ценообразуването на

свинското месо. Това се обяснява със силната

концентрация на производството и ограничения

брой предприятия предлагащи свинско месо и

свидетелства за невъзможност за постигане на

единна цена на един общ европейски пазар.

• През месец октомври цената на пилешкото месо

се понижи до 2888 лв./тон кланично тегло, което

превишава нивото, отбелязано през същия месец

на миналата година – 2806 лв./тон. През периода

януари - август е отчетено намаление на

произведеното количество пилешко месо с около

1,2% сравнено с първите осем месеца на 2016 г.,

което е една от причините за очакваното

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• ФАО прогнозира увеличение на световното производство

на месо през 2017 г. спрямо 2016 г. с около 1,1%, в

резултат от ръст при говеждото, свинското и пилешкото, и

в по-малка степен при агнешко месо. В глобален план се

очаква най-съществено увеличение на цената на агнешкото

месо с около 39%, докато при останалите меса се

предвижда почти еднакъв ръст с около 7%.

• Данните на ЕК показват, че физическият обем на износа на

свинско месо за Китай, като основна експортна

дестинация, се е свил с 30,5% през периода януари-

септември спрямо същия период на 2016 год. Това води

понижение на цените на свинското месо.

• Стабилното производство и нарастването на износа на

говеждо месо от ЕС, което се прогнозира на около 10% до

края на 2017 г. ще поддържа ръста на цените на едро.

• ЕС въведе ограничение при използване обозначението за

“яйца от свободно отглеждани кокошки”, когато птиците

са престояли повече от 12 седмици в оборите. Мярката

представлява защитен механизъм срещу разпространение

на инфлуенца, което би довело до унищожаване на нови

стада от птици и продукция.

Средна консумация на месо на човек от населението по света през 

Институт по аграрна икономика, София

което е една от причините за очакваното

задържане на ценовото равнище.

Източник: Meat indicators, OECD 2015. 

http://www.businessinsider.com/where-do-people-eat-the-most-meat-2016-10

Важни събития през ноември 2017

• До момента в страната са установени пет огнища

на птичи грип – в областите Добрич, Хасково

Сливен, Ямбол и Стара Загора. Броят на

унищожените птици е над 90 хил., от които 68

хил. кокошки-носачки, което на този етап не се

очаква да повлияе съществено върху цените на

яйцата.

• Предвижда се от началото на 2018 г. да бъдат

облекчени условията за износ на говеждо и

агнешко месо от ЕС за Иран, където е взето

решение за отпадане на действащата до момента

система за двойна сертификация. Потенциалната

възможност за разширяване на европейския износ

може да се отрази в посока покачване цените на

говеждо и агнешко месо.

Средна консумация на месо на човек от населението по света през 

2015 г, в либри. 2,2 либри ~~1 кг


