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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Засетите площи с основните зърнени култури за

реколта 2017/18 год. са аналогични с тазгодишните

равнища. Пшеницата по предвижданията на САРА

е около 1,1 млн. ха., ечемика – 0,175 млн.ха, рапица

– 0,155 хил.ха. Площите с царевица и слънчоглед

ще зависят от състоянието на есенниците и ще се

движат в рамките на обичайното за последните

години.

• Производството за следващата година по

предвиждания на САРА при пшеница, ечемик и

рапица е да бъде по-ниско от реколта 2016/17,

предопределяно обаче от природните условия.

• Реколтата от 2016/17 г. вероятно ще бъде дъното на

цените на зърнените култури в световен мащаб за

последните 5-6 години и най-вече при пшеницата.

Цените в световната търговия са по-ниски на

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)

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016* 01.2017*

Хлебна 

пшеница
258,03 255,06 269,20 280 285

Фуражна 

пшеница
248,88 249,92 258,11 260 260

Ечемик 236,60 234,86 241,23 240 245

Царевица 265,66 269,71 279,63 285 290

Слънчо-

глед**
620 635 665

Цените в световната търговия са по-ниски на

годишна база с повече от 20%.

• През ноември и декември, 2016 г. се наблюдава

известно увеличение на изкупните цени в

България, което се дължи на нормално поскъпване

на тези култури по това време на годината и на

продължаващото отслабване на еврото.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• ЕК обсъжда възможността да намали наполовина

изискването за наличие на биодизелна компонента

в дизела дистрибутиран от рафинериите. В момента

нормативното задължение е от 7%. Фермерски

организации като Copa-Cogeca изразяват опасение,

че това сериозно ще засегне цените и доходите,

специално за производство при рапица и другите

маслодайни култури.

• През последните 4-5 години значително нарасна

интереса в страните от Черноморския регион към

слънчогледа. По данни на UkrAgroConsult,

площите със слънчоглед в Украйна съставляват

71% от почти 9 млн.ха маслодайни култури. През

2017/18 година се отчита увеличение на засетите

площи с рапица заради силното търсене и добрите

Международна търговия (FOB цени)

10.2016 11.2016 % изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 111,20 113,24 -23%

Ечемик, евро/тон

(Цена на място, Канада) 116,30 121,58 +5%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
138,48 139,85 -10%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
906,14 924,80 -5%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с неблагоприятни климатични явления,  1  ноември – 12 

декември, 2016 

площи с рапица заради силното търсене и добрите

цени от тазгодишната реколта. Площите със

слънчоглед могат да бъдат по-малко за следващата

кампания, но ще останат на високи нива.

• Почти 25% от търговията през 2016/17г. с пшеница

ще бъде изнесена от Русия и Украйна. Това засилва

ролята на този регион във формирането на

световната цена. Силната конкуренция от тези

страни кара американските производители да

планират засяване на по-малко пшеница около 20

млн. ха, за сметка на соя и царевица. Европейските

производители се очаква да се придържат към

традиционно доминиращите площи с пшеница.

• Разходите за зърнопроизводство в Русия и Украйна

са по-ниски в сравнение с България. За сравнение,

през 2016 г. средните цени на амониевия нитрат в

Русия, с ДДС – 210 евро/т, за България, около 245

евро/т, урея – 285 евро/т, срещу 320 евро/т.

Предимствата у нас се свеждат до действащите

програми за подпомагане, както и по-ниските

логистични разходи при износ.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, December 2016

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

краставици в България

• Отчитайки историческото развитие на

зеленчукопроизводството и оценявайки

поведението на производителите не се предвиждат

значими изменения в производството, със

запазване доминацията на вноса в търговията.

• По данни на МЗХ се отчита спад на годишна база

в производството на пипер с -2,8% и лек ръст при

доматите с 4,2%. При площите се отчита

намаление при площите с домати с -3,6% и на

пипера с -12%.

• Предвижданията на САРА за 2016 г. е за

производство на домати 120,2 хил.т., при

краставиците – 53,7 хил.т и пипер – 62,5 хил.т.

През 2017 г. се очаква площите да намалеят при

домати до 2,9 хил. ха и при пипера до 3,4 хил.ха.

• През декември се наблюдава разширяване на

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

09.2016 10.2016 * 11.2016 * 12.2016* 01.2017*

Домати 580 720 720 860 950

Краставици 724 850 850 1000 1250

Пипер 588 600 600 610 630

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016*

Домати  - оранжерийни 1,46 1,55 1,47 1,7

Домати - внос 1,21 1,25 1,17 1,22

Краставици -

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни

• През декември се наблюдава разширяване на

ножицата в цените на едро и дребно. При доматите

разликата в цената на оранжерийното

производство и на крайните цени е 35%, а при

краставиците 38%.

• Още по-голяма е диференциацията между

изкупните и цените нагоре по веригата. Разликата

е между 2 и 3 пъти между изкупните и цените на

дребно. Това се обяснява с мащабите на пазара,

загубите на продукция поради малотрайността на

продукта и покриване на различните рискове.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• От проведения ІІІ САРА Обзорен форум,

участващите анализатори и специалисти се

обединиха, че това производство е най-силно

засегнато от икономическата среда и рамката на

ОСП, потвърждавано от намалението на площите

след 2007 г..

• В следващите години ще нараства ролята на

оранжерийното производство, което гарантира

целогодишното предлагане, с високи добиви, на

високи цени, с по-нисък производствен риск от

климатични аномалии и предизвикателството, е в

намаляване на разходите.

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016*

Домати 1,94 2,16 2,15 2,3

Краставици 1,7 1,92 2,38 3,75

Чушки (зелени) 1,23 1,33 1,8 2,76

Краставици -

оранжерийни 1,09 1,29 1,91 2,65

Краставици - внос 1,07 1,12 1,4 2

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• В повечето европейски страни се наблюдава дефицит

между производството и потреблението на пипер. Това

дава основание на Полската асоциация на

производителите на пипер да настоява Министерството

на земеделието на страната да одобри въвеждането нанамаляване на разходите.

• Зеленчукопроизводството трябва да бъде

подпомагано приоритетно по ІІ стълб защото по І

стълб, колкото и да се увеличават средствата, те

ще остават пренебрежимо малки към разходите на

единица площ.

• В България хоризонталната форма на коопериране

трудно ще започне да работи заради

разпокъсаността, маломерността на стопанствата и

техният ресурсодефицит. Подкрепа от страна на

държавата за вертикалното коопериране и

използване желанието на веригите да бъдат

интегратори на производствения процес трябва да

бъде стимулирано.

• Високите природни и пазарни рискове и

естественото поведение на малките и средни

производители, които доминират това

производство, първо към намаляване на риска и

след това към максимизиране на печалбата са в

основата на стагнираното положение в сектора.

на земеделието на страната да одобри въвеждането на

продуктово наименование, което да бъде регистрирано в

ЕС, за да могат да навлизат по-лесно на тези дефицитни

пазари .

• На проведения през декември 2016 Copa-Cogeca Бизнес

Форум бе подчертано, че постигането на успех занапред,

особено в сектора на плодове и зеленчуци ще бъдат

иновациите, добавянето на стойност към продуктите и

следването на потребителските тенденции. Като добър

пример е посочено, създаването на полуготова салата,

която отбелязва добър успех във Франция и навлиза на

британския и испански пазари.

• През 2017 година се очертава засилване на започналите от

няколко години тенденции на дигитализация на

търговията на дребно. Все повече търговците ще прилагат

електронни услуги, като “биконс” и всякакви видове

премии и отстъпки в цената на продуктите, за да

привличат клиенти. Друга тенденция е стремежа за

максимално бързо обслужване на клиентите, като се

предвижда засилване на самообслужването и

пазаруващите сами да си маркират продуктите.

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

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016* 01.2017*

България 53,81 55,19 58,33 60,00 61,00

ЕС (13) 49.52 53.65 54.43

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

09.2016 10.2016 11.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 381.39 393.12 389.21 -1 +15.7

Развитие на производството и търговията в

България

• Според CAPA може да се очаква запазване на

тренда на повишение на изкупните цени за

кравето мляко в първите месеци на 2017 г.

• Средните изкупни цена на кравето мляко през

2016 г. ще бъдат около 0,52-0,53 лв/л, а

предвижданията на САРА за 2017 г. са за

средни цени 0,58-0,60 лв/л.

• Оптимизмът за увеличение на цените се дължи

на намаляване на предлагането на мляко в ЕС и

последвалото увеличение на суровото мляко и

свързаните с него производни.

• Най-уязвими са стопанствата между 10 – 100

крави, неинтегрирани по веригата, с високи

производствени и постоянни разходи,

действащи на пазар с ограничени

потребителски възможности и

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

09.2016 10.2016 11.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1064.00 1088.00 1104.00 +1.47 +3.00

ЕС (28) 764.73 786.24 823.40 +4.73 +41.28

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

09.2016 10.2016 11.2016 ∆%m-1 ∆%y-1

България 963.00 967.00 999.00 +3.31 -0.30

ЕС (28) 612.17 620.00 639.56 +3.15 +13.94

Развитие на производството и търговията в света

• Според Млечната обсерватория на ЕК

изкупеното краве мляко в съюза през септември е

намаляло до 12 милиона тона т.е. близо до

нивото от септември 2014 г.

• Според предствители на Главна дирекция

Земеделие към ЕК, средната цена на суровото

краве мляко не се очаква да премине 32

евроцента за килограм до 2018 г., тъй като

освобождаваните количества сухо мляко от

резерва ще действат ограничаващо на растежа.

Ще отнеме между две и три години да бъдат

освободени складираните 355 000 тона сухо

мляко.

• Перспективите през следващите години остават

положителни предвид покупките на Китай и

засилващото се търсене от страните в Африка.

Очаква се потреблението на млечни продукти в

ЕС да се увеличи с 8 милиона тона в следващите

10 години, докато консумацията на пакетирано

мляко да намалява. Насоки за подобряване на аграрната политика

потребителски възможности и

институционални неизвестности.

Институт по аграрна икономика, София

Важни събития през месеца

• Според сайтът /говедовъд.ею във връзка с

подготвения Синопсис доклад на САРА, млякото в

България не се плаща на база компоненти – млечна

мазнина и протеин. Друг голям проблем е

качеството и по специално високата соматика,

което прави невъзможно производството на

продукти с високо качество.

• Науката трябва да помогне с анализ за оптималния

брои животни отглеждани в една ферма, за да

може тя да устои на конкуренцията и продължи да

се развива. За да спре антагонизма между малки и

големи производители е необходим анализ - кой,

кой е.

• Повишението на курса на щатският долар (което

се очаква да продължи и през 2017 г.), ще има

позитивно въздействие върху

конкурентоспосбността на износа млечни

продукти от ЕС в сравнение с основните

конкуренти, като САЩ и Нова Зеландия.

• България трябва да се съсредоточи в по-целесъобразно

използване на публичния финансов ресурс по

инвестиционните и други мерки в млечното

животновъдство. Усилията трябва да бъдат насочени към

подобряване на текущото състояние в средните стопанства,

от 50 до 200 млечни крави, които да имат достъп до

финансиране на не скъпи проекти за оборудване,

позволяване закупуването на използвано такова например, за

закупуване на подходящи високопродуктивни животни,

всичко това при облекчен достъп до такива програмни

схеми.

• Решаване чрез държавна подкрепа на засилващите се

проблеми със задлъжнялостта на млечните стопанства, което

пречи на тяхната ликвидност и застрашава жизнеспособност

им.

• Поощряване на директните продажби, представляващ силен

пазарен инструмент за адресиране на проблемите, което

води до подобряване достъпа до пазара, съкращаване

разходите за такъв достъп, засилва конкуренцията,

увеличава избора на потребителите и стабилизира доходите

на малките и средни стопанства.
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Цени, лв./тон кланично тегло

09.2016 10.2016 11.2016 12.2016* 01.2017*

Говеждо и телешко 

месо
3734 3151 3766 4100 4300

Свинско месо 3564 3606 3412 3400 3450

Пилешко месо 2854 2806 2833 2850 2700

Агнешко месо 11022 10950 10884 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• През ноември месец беше усетен осезаем ръст в

цените на говеждо месо, като краткосрочните

предвиждания са за ръст около 9% през декември

и почти 15% през януари спрямо ноември месец.

• Цените на производител на свинското месо

продължават да бъдат по-ниски, като през

декември и януари прогнозите са за са около 3400

лв./тон, което е по-ниско от цените през октомври

и ноември. Търсенето на свинско месо ще

продължи да бъде стабилно.

• Цените на пилешкото месо през ноември и

декември бележат известен ръст, но все още не са

достигат нивата от предходните месеци.

• Липсата на ясно откроено направление за

производство на говеждо месо, като предлагането

идва основно от стадата за мляко, снижава

качеството и намалява конкурентоспособността.качеството и намалява конкурентоспособността.

• Възможностите за развитие на печеливши

стопанства за производство на говеждо и телешко

месо у нас са свързани с подобряването на

производителността и продуктивността чрез

инвестиции в специализирани високо

продуктивни и модерни породи. Като фокусът

следва да е върху високо качество и евентуално

навлизане на нови пазари, тъй като българските

производители трудно биха могли да се

конкурират на база цена с вече развити и

утвърдени страни.

• Задържането на цените на основните фуражи на

ниски нива, е положително за животновъдството.

• Агнешко месо подобно и на пилешкото се

характеризира с по-малка вариативност на цените.

С наближаване сезона за традиционно по-висока

консумацията на агнешко се очаква цените да

тръгнат нагоре.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Цените на свинското месо в ЕС са на по-високи нива в

сравнение с основните конкуренти – Бразилия, САЩ и

Канада. През последната седмица средноседмичната цена

в ЕС е 154,36 евро/100 кг. кл. т. Тази цена продължава да

поддържа цените на свинско месо в ЕС през 2016 година

на по-високи нива спрямо 2015.

• В източна Европа са регистрирани случаи на африканска

чума по свинете. Зараза има в Литва, Латвия, Естония и

Полша. Обявени са случаи и в Украйна и Молдова.

Появата на заразата в Молдова представлява потенциална

опасност и за България, ако заразата достигне и Румъния.

• В Официалния вестник на Европейския съюз е

обнародвано решението, което позволява свободно

търгуване на България с прасета в ЕС. Забраната е

наложена преди повече от 10 години.

• Администрацията на американския президент обяви през

месец декември създаването на специална комисия, която

да разгледа продължаващата забрана за внос на говеждо

месо от САЩ в ЕС, като в отговор на забраната

евентуално ще бъде преразгледан списъка със европейски

стоки, налагани с различни тарифи за внос в САЩ.

Важни събития през декември 2016

• Една от основните слабости на производството на

месо е именно в кланиците, като изкупната цена

на живи животни в страната е една от най-

ниските, но когато месото напусне кланицата,
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ниските, но когато месото напусне кланицата,

цената му вече е над цената на това месо в други

страни, преки конкуренти.

• Двигател за бъдещ ръст в сектора е по-вероятно да

бъде вътрешният пазар заради силната ценова

конкуренция на външните пазари.

• През месец декември в България са регистрирани

огнища на болестта “инфлуенца А по птиците” –

птичи грип. По данни на БАХБ към 22 декември

2016 г. са установени 7 огнища при домашните

птици и 1 огнище на диви птици. До момента

огнищата са 6 първични и 2 вторични в областите

Видин, Враца, Пловдив, Ямбол и София-област.

По-голямата част от огнищата са в малки

стопанства. В едно от стопанствата – 3150 патици

са умъртвени.

• В началото на месеца са изплатени сумите по

втория транш от субсидиите по схемите за

обвързано с производството подпомагане за

животни.


