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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• През 2018 година, по данни на САРА засетите

площи с пшеница ще възлязат на 1,16 млн.ха,

приблизително на нивата от 2017 г. Средните цени

до новата реколта ще се движат в диапазона на 265-

275 лв/т за фуражна и 280-290 лв/т за хлебна

пшеница.

• Засетите площи с ечемик през 2018/19 реколтна

година се предвиждат да бъдат около 146 хил.ха.

По данни за засети площи на МЗХГ, тази площ

може да падне до 110 хил.ха. Средните цени до

края на пазарната година ще са около 250-260 лв/т.

• Засятата рапица се очаква да бъде 183 хил.ха. Това

представлява ръст от 8% на годишна база. МЗХГ

допуска намаление на площите до 173 хил.ха.

• Очакванията за царевицата, която ще бъде засята

през пролетта е нейната площ да достигне 442

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)

09.2017 10.2017 11.2017 12.2017* 01.2018*

Хлебна 

пшеница
268,28 272,06 282,11 285 285

Фуражна 

пшеница
259,62 262,45 268,55 270 270

Ечемик 246,83 248,45 253,05 255 260

Царевица 262,67 265,68 267,23 270 270

Слънчо-

глед**
535 546 555,25

през пролетта е нейната площ да достигне 442

хил.ха. Цените по прогнози на САРА в следващите

месеци ще бъдат между 270-290 лв/т.

• Очакванията за площите от слънчоглед за

следващата реколта са за около 806 хил.ха. Цените

до новата реколта ще бъдат между 560-610 лв/т.

Международна търговия (FOB цени)

10.2017 11.2017
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 149,40 153,25 10%

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 121,85 122,05 7%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
126,42 126,83 -10%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
670,3 678,06 -12%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През 2017 година, най-сериозен се оказа спадът

при цените на слънчоглед и царевица, съответно -

12% и -10%. Причината за това е голямото

световно производство за няколко поредни години.

• През декември, 2017 г., ФОБ цените на

слънчогледово семе от Украйна се понижават до

370 $US/t. ФОБ цените на слънчогледово олио от

Украйна стигат до 740 $US/t.

• Украйна, най-големият производител на

слънчоглед в света, отчита по-слаби добиви и по-

лошо качество - маслено съдържание 35%, при

обикновено над 40%. Индия, която е най-големият

вносител на слънчогледово олио от Украйна

увеличава митата от 12,5% на 25%, което ще забави

износа.

Институт по аграрна икономика, София

износа.

• Украинското правителство обмисля да премахне

възстановяването на ДДС при износ на семе, за да

стимулира преработката на олио, което ще намали

вътрешните цени, но ще вдигне износните.

• Ниските световни цени на царевицата се дължат на

високото производство до 1,04 млрд.т. Известно е,

че цената на царевицата е свързана с цената на

соята, като в момента съотношението между двете

цени е 1:2,6. Това означава, че повишение на

цената на царевицата може да се очаква, но по-

сериозно това ще бъде ако соята спре спада си от

последните седмици.

• ЕК през декември, 2017 г. на своя Обзорен Форум

показа растящи очаквания за цените на пшеницата

в ЕС, средно с 2% годишно и с 1,2% при

царевицата. Причина за европейския оптимизъм е

растящото търсене за промишлени цели и от

животновъдството, ограничените поземлени

ресурси и увеличението на енергийните цени.
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Развитие на производството на домати, пипер и

краставици в България

• Предварителните предвижданията на САРА за

реколтата от домати през 2018 г. е общото

количество да достигне около 138 хил.т. Това е с

около 4% повече отколкото през 2017 г. Изкупните

цени се очаква да бъдат около 0,68 лв. за домати

отглеждани на открито и 1,20 лв/кг за

оранжерийни.

• При пипера предвижданията са за производство

през 2018 г. от 76 хил.т., което е 5% повече

отколкото през предходната година. Изкупните

цени ще се движат в диапазона 0,65-0,75 лв/кг.

• При краставиците предварителните предвиждания

на САРА са за производство през 2018 г. от 67

хил.т. Това представлява увеличение от 17% в

сравнение с 2017 г. Изкупните цени се предвижда

да бъдат около 0,70 лв/кг за краставици от открити

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./кг

09.2017 10.2017* 11.2017* 12.2017* 01.2018*

Домати 0,65 0,85 0,90 1,00 1,20

Краставици 0,75 0,80 0,95 1,20 1,90

Пипер 0,65 0,60 0,70 0,85 1,10

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

09.2017 10.2017 11.2017 12.2017*

Домати  - оранжерийни 1,44 1,84 1,98 2,1

Домати - внос 0,99 1,46 1,39 1,75

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

площи и 1,1 лв/кг за оранжерийни.

• Цените на едро и дребно на домати през тази зима

са малко по-високи от миналогодишните, докато

при краставиците са почти съпоставими. Големият

скок в цените на зеленчуците миналата година

започна от януари, като на месечна база беше със

средно 25%. Тази година цените ще остават на

средните си нива за този сезон, което се дължи и

на сравнително топлото време в Европа.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• ЕС произвежда около 18 млн.т. домати през 2016

година. Около 40% са за прясна консумация , а

60% са за нуждите на консервната промишленост.

Испания, Италия, Холандия, Полша и Франция

произвеждат 75% от доматите за прясна

консумация, а Испания, Италия и Португалия

дават 95% от доматите за консервната

промишленост.

• До 2030 г. производството на домати в ЕС не се

предвижда да расте, а може да намалее с около

1,4% в сравнение с периода 2014-2016 г. В

количествено отношение производството ще

намалява, но в стойностно изражение се очаква

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

09.2017 10.2017 11.2017 12.2017*

Домати 1,69 2,20 2,22 2,37

Краставици 2,25 2,23 2,42 2,93

Чушки (зелени) 1,3

Краставици -

оранжерийни 1,48 1,62 2,15 2,6

Краставици - внос 1,6 1,59 1,3 2,2

Източник:САПИ 

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Прогнозите на редица изследователи е, че тази година

под влияние на климатичното явление Ел Ниньо,

производителите на зеленчуци в Америка ще бъдат

изключително затруднени заради очертаващата се суша.

Цените на зеленчуци в САЩ и Канада ще се увеличатнамалява, но в стойностно изражение се очаква

увеличение, което се дължи от преориентиране на

производството към по-качествени сортове, с по-

нисък среден добив, като коктейлни домати.

• Очаква се вносът да расте, заради силната

конкуренция при доматите от трети страни, като

до 2030 г. консумацията на пресни домати може да

падне от 15 кг. на човек до 14,4 кг. Основните

тенденции в бъдеще ще бъдат насочени към

увеличаване на производствения сезон, което ще

бъде предизвикателство към северните страни,

които, за да получат по-висока възвращаемост ще

се налага да влагат повече средства.

• В следващите зимни месеци се очаква цените на

доматите да продължат да растат и да останат

близки до тези в предишната година, когато

вследствие на лошото време цените скочиха

драстично. Повишението на цените на доматите на

едро в Източна Европа достига 1,4-1,6 евро/кг.

Цените на зеленчуци в САЩ и Канада ще се увеличат

според тези прогнози с между 3-5% в сравнение с 2017

година http://www.cjme.com/2017/12/18/warm-dry/.

• Зимните месеци се отличават със стъпаловидно

увеличение на цените на зеленчуците навсякъде в Европа

и по-специално в страните, които са зависими от внос.

Цените на краставиците в Украйна са 50-60% по-високи

отколкото през декември, 2016 г. и на едро са 1,5-1,6

евро/кг. Същото важи и за Полша, където цените през

тези седмици са между 20-25% по-високи от

миналогодишните.

• Турция се очаква да постигне увеличение от около 3% в

производството на зеленчуци през 2017 г. в сравнение с

миналата година. Най-голямо ще е увеличението при

червения пипер (капия) с около 16% и доматите с 1,6%,

като намаление може да има при зеления пипер с 3,2%.

• Падането на забраната за износ на домати от Турция за

Русия повиши цените на същите в самата Турция от

около 0,9 US$/кг на дребно преди отмяната на забраната

до 1,6 US$/кг. В следващите месеци цените ще продължат

да растат, което ще засегне и българския пазар.

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

09.2017 10.2017 11.2017 12.2017* 01.2018*

България 59,34 60,43 61,47 62,00 64,00

ЕС (13) 62.96 66.83 67.26

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

09.2017 10.2017 11.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 328.58 303.15 293.37 -3.23 -24.62

Развитие на производството и търговията в

България

• По предвиждания на САРА, броят на млечните

крави в страната през 2017 г. се очаква да бъде

приблизително 273 хил. Това е с около 1%

повече отколкото през 2016 г. Около 73% от

кравите се отглеждат в приблизително 3 450

стопанства над 20 животни.

• Производството на краве мляко през 2017 г. ще

бъде около 1,07 млн.т., а през 2018 г. може да се

увеличи до 1,1 млн.т. Причини за

прогнозираното увеличение са по-високите

цени на млякото, които има от 2017 година и

които ще се запазят и през 2018 г.

• Броят на млечните овце през 2017 г. по

предвиждания на САРА ще бъде около 1,02

млн., а през 2018 г. - 1,03 млн. Произведеното

мляко през 2017 г. ще бъде около 82 хил.т.

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

09.2017 10.2017 11.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1552.00 1904.00 1872.00 -1.68 +69.57

ЕС (28) 1267.38 1097.22 1022.90 -6.77 24.23

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

09.2017 10.2017 11.2017 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1043.00 1049.00 1037.00 -1.16 3.80

ЕС (28) 698.23 655.20 637.60 -2.69 -0.3

Развитие на млечната верига в света

• Количеството изкупено краве мляко в ЕС-28

през Октомври нараства с 4,3% (+521 хил. т.),

което е най-значимото нарастване за последните

18 месеца. Страните с най-голямо увеличение на

производството са най-големите производители

Германия, Франция, Полша и Великобритания.

• Продължава нарастването на изкупната цена на

суровото мляко в съюза, макар и с по-бавен

темп. Разликата между претеглената средна цена

(73,58) и цената в млечен еквивалент (68,85)

основаваща се на цените сухото мляко и маслото

се увеличава, което е признак за бъдещо

намаление на изкупните цени.

• Продължава спада в цените на млечните

продукти в ЕС-28, като най-значим е спада в

цената на млечните масла. Въпреки спада цените

на млечните продукти в ЕС, остават най-високи

сравнени с цените в САЩ и Океания.

• Най-голямо намаление в обема на

производството от началото на годината до

Октомври има за обезмасленото сухо мляко

(4.5%), и маслото (2,5%). Увеличение има при Насоки на политиката и тенденции в търговията

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• През декември, 2017 г. се преведоха средства по

схемите за обвързано подпомагане на млечни

крави и овце под селекционен контрол.

Средствата са значително повече от тези през

2016 г., заради увеличените бюджети от 22,9

млн.лв. на 36,7 млн.лв за ЕЖСК и от 12,8 млн.лв.

на 24 млн.лв. за ДПЖСК. Оттам плащането в

сравнение с миналата година на крава под СК

скочи от 272 лв. на 596 лв. за първите 250

животни и 477 лв. за тези над. Плащането на овца

се повиши от 46 лв. на 80 лв. за първите 300

животни и 64 лв. за тези над 300.

• Изискванията за реализация на мляко и другите

критерии основно са засегнали говедовъдните

стопанства, докато при овцете поставените нови

изисквания не са довели до намаляване на

допустимите за подпомагане овце.

(4.5%), и маслото (2,5%). Увеличение има при

пълномасленото сухо мляко (+2,3%), сметаната

(+2.1%) и сирената (+1,7%).

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според прогноза на USDA за 2018 година се очаква да

продължи значителната корекция при цената на маслото,

но силното потребителско търсене, ще задържи цената над

4000 $ за тон. Цените на сирената и пълномасленото сухо

мляко ще намалеят умерено, докато цената сухото

обезмаслено мляко ще продължи да се задържа около 2000

$ на тон, поради значителното предлагане в ЕС и САЩ.

• Пазарът на сухо обезмаслено мляко (SMP) , ще продължи

да бъде изключително конкурентен. Възстановяването на

производството в Австралия поради очакваните по-добри

климатични условия и по-високи изкупни цени и

увеличението на продуктивността на млечното стадо в

Нова Зеландия също ще окажат влияние на пазара.

• Вносът от Китай на млечни продукти (сирена, сухи и

адаптирани млека, пакетирани течни млека и масла) се

очаква да продължи да бъде силен, поради нарастващите

доходи на средната класа.
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Цени, лв./тон кланично тегло

09.2017 10.2017 11.2017 12.2017* 01.2018*

Говеждо и телешко 

месо
4712 4001 3827 3900 4300

Свинско месо 4067 3911 3653 3550 3600

Пилешко месо 3038 2888 2860 2800 2700

Агнешко месо 11014 11014 11016 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Цената на говеждо и телешко месо през месец

ноември спадна до ниво от 3827 лв./тон кланично

тегло, което остава по-високо от отчетеното през

декември, 2016 г. В краткосрочен план се

предвижда увеличение на цената до 3900-4300

лв./тон, поради очаквания спад в предлагането,

характерен за този период от годината.

• Намаленото производство на говеждо и телешко

месо в ЕС-28 с 0,4% през периода януари-

септември спрямо същия период на предходната

година и едновременно с това увеличения износ с

14,7% ще поддържат по-високо равнище на

цените на едро.

• През месец ноември цената на свинското месо се

понижи с 6,7% в сравнение с отчетеното равнище

през месец октомври. Очакванията са тенденцията

да се запази и през месец декември, докато през

януари се предвижда слабо повишение до 3,60януари се предвижда слабо повишение до 3,60

лв./кг кланично тегло. Продължава низходящата

динамика в средното равнище на европейската

цена на производител на свинско месо, до голяма

степен повлияна от свитото количество на износа

с 9,5% за периода януари-октомври спрямо същия

период на миналата година, което вероятно ще

задържа растежа на цените в страната ни.

• Цената на пилешкото месо през изминалия месец

се понижи слабо до 2860 лв./тон кланично тегло,

което се доближава до нивото от същия месец на

2016 г. – 2833 лв./тон. Прогнозира се намалението

в ценовото равнище да продължи.

• Очаква се цената на агнешкото месо през 2018 г.

на световните пазари да бъде по-висока отколкото

в началото на 2017 г. Прогнозите на САРА са

изкупните цени на едро на агнета живо тегло да

бъдат около 5-5,3 лв/кг, докато през 2017 г. те са

били около 4,9-5,0 лв/кг.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Най-сериозен ръст се предвижда при производството на

птиче месо – с 4,6% през 2030 г. спрямо 2017 г., но силната

конкуренция на международния пазар вероятно ще окаже

натиск върху ценовото равнище.

• Очакванията са производството на говеждо и телешко месо

в ЕС в дългосрочен план да се свие, поради прогнозиран

спад на вътрешното потребление и намаление в броя на

стадата, което ще поддържа високо равнище на цените на

производител. Приложението на схемата за обвързана

подкрепа в някои от държавите-членки е от важно значение

за забавяне редукцията в броя на отглежданите животни.

• Въведените от началото на 2015 г. в Китай разпоредби,

свързани с опазването на околната среда се отразяват

неблагоприятно върху свиневъдството, като до средата на

2017 г. 213 000 ферми, предимно малки и средни, са

прекратили дейността си или са променили

местоположението си. В резултат произведеното

количество свинско месо намалява до 52 млн. тона през

2016 г. В същото време големите свиневъдни обекти

разширяват производствения си капацитет, което създава

очаквания за известен ръст на производството през 2018 г.

Важни събития през декември 2017

• През месец декември са разплатени средствата по

схемите за обвързана подкрепа на животновъдите

в сектор “Говеждо месо”.

• Отпуснатата субсидия по Схемата за обвързано
Дял на държавната подкрепа в брутните приходи в 

Институт по аграрна икономика, София

Източник: Meat Atlas, Data OECD . 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_hbf_meatatlas_jan

2014.pdf

• Отпуснатата субсидия по Схемата за обвързано

подпомагане за месодайни крави и/или юници

възлиза общо на 14 752 815 лв. , което е с над 10

млн. лв. по-малко от размера на оторизираните

плащания през 2016 г. при по-голям брой на

подпомогнатите фермери – 6486 спрямо 6356 през

миналата година. Определената ставка от 142

лв./животно е по-ниска от миналогодишната 206

лв./глава добитък.

• По Схемата за обвързано подпомагане за

месодайни крави под селекционен контрол са

изплатени 2 957 972 лв. на 264 стопани при

размер на подпомагането на глава от 271,25 лв. за

първите 250 животни и 217 лв. за всяко следващо,

като ставката е под нивото от миналата година –

275 лв./глава животно. Определената ставка не

стимулира повишаване броя на животните под

селекционен контрол, които по данни на

развъдните асоциации в момента са 5 200 при

индикативно заложени 12 598.

Дял на държавната подкрепа в брутните приходи в 

животновъдството по региони след 2010 год.


