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Предговор
Последният консолидиран наръчник, покриващ едновременно индексите в селското стопанство
и абсолютните цени беше публикуван през 2002 г., след което през януари 2005 г. се разработи
ревизирана версия, покриваща само индексите на цените в селското стопанство. Методологията на
статистиката на цените в селското стопанство (версия 1.0 февруари 2002 г.) беше ревизирана, за да
отрази промените в периодичността на събирането на данни за ценовите индекси в селското
стопанство от месечни в тримесечни и най-актуалните решения, засягащи събирането на абсолютните
годишни цени чрез използване на съкратен списък от показатели от юли 2005 г.
Този наръчник не покрива статистиката на цените на селскостопанската земя и рентата.

1. Увод
a. Цели и структура на настоящия наръчник
1.01

Селското стопанство е част от икономиката на Европейския съюз, която от дълго време се
покрива от общата политика на съюза. Информация за цените на продуктите и стоките и
услугите е необходима, за да може да се определят индивидуалните цели в селскостопанската
политика на ЕС, да могат да се вземат необходимите мерки и да бъдат следени резултатите от
политиката. Интерес представляват различията между цените в страните-членки и
хронологичните ценови трендове. Основни инструменти за измерване на промените в цените
и ценовите тенденции са абсолютните цени на селскостопанските продукти, от една страна, и
индексите на цените в селското стопанство, от друга.

1.02

Абсолютните цени на селскостопанските продукти се използват главно да се сравнят нивата
на цените между държавите-членки и да се проучат каналите за продажба. От друга страна,
селскостопанските индекси на цените се използват основно за анализ на изменението на
цените и влиянието им върху селскостопанските доходи. В някои държави-членки,
абсолютните селскостопански цени и индекси на цените в селското стопанство се използват и
в икономически сметки за селското стопанство (EAА). Това изисква обаче методическа
съвместимост на тези статистически данни.

1.03

Този наръчник обхваща двете издания на Евростат „Селскостопански ценови индекси на ЕС
(цени на производител и междинно потребление)” и „Статистика на абсолютните
селскостопански цени”. Първо са разгледани индексите на цените в селското стопанство и
след това абсолютните цени. И двете части се базират на една и съща информация, затова
никоя не е доминираща, а са тясно свързани помежду си.

1.04

Статистиката за „Стойностни единици на селскостопанското производство” формира част от
„Икономически сметки в селското стопанство” в Евростат. Стойностните единици не са цени в
тесния смисъл на понятието. Те са получени чрез делението на стойностен компонент и
съответния му количествен компонент. Освен чистите изменения в цените, от година на
година рефлектират промени и на други показатели характеризиращи продукцията. Това се
отнася в частност за физическите (сорт, размер, качество и др.) и търговски показатели
(условия за продажба и т. н.). Някои методологически бележки за статистика на стойностите
могат да бъдат намерени в EAA/EAF 97 (ревизия 1. 1) ръководство (глава VI).

b. Сътрудничество със страните членки
1.05

Националните органи на страните-членки (Министерствата на земеделието и/или
статистическите служби) са отговорни за събирането на данни за абсолютни цени и
изчисляването на съответните средни цени за своите страни, а така също и за изчисляване на
индекси на цените и периодичното актуализиране на теглата, необходими за изчисляването
им.

1.06

Както повечето компоненти на селскостопанската статистика, статистиката на
селскостопанските цени в ЕС се базира на доброволни споразумения между Евростат и
страните-членки. Създаването им е започнало в началото на седемдесетте години.

1.07

Всички въпроси, касаещи индексите и абсолютните цени се обсъждат на работни срещи за
статистика на селскостопанските цени, обикновено един път в годината в Люксембург.
Страните-членки са представени от служители на Министерствата на земеделието и/или
Статистическите служби, отговарящи за статистика на селскостопанските цени. Въпроси от
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особена важност също намират място в програмата на Комитета по селскостопанска
статистика, който се събира веднъж в годината и на които срещи страните-членки са
представени от отговорни служители по селскостопанска статистика.
Срокове за получаване на данните
1.08

Важността на публикациите за статистика на цените в селското стопанство зависи в голяма
степен от това колко актуални са данните. Евростат постоянно се стреми да поддържа
актуални данни, доколкото е възможно. Между Евростат и страните-членки са съгласувани
следните срокове, които се отнасят за предаването на данни за статистика на
селскостопанските цени:
•

Тримесечни ценови индекси: 45 дни след края на съответното тримесечие

•

Годишни ценови индекси: 60 дни след края на съответната година

•

Годишни прогнози на ценовите индекси: 60 дни преди края на съответната година

•

Годишни абсолютни цени: 60 дни след края на съответната година.

c. Оглед на данните
1.9

Евростат проверява абсолютните цени и индексите, които се получават от страните-членки.
Всички въпроси се разрешават на двустранна основа с компетентни експерти в странитечленки.
Превръщане в EURO

1.10

Селскостопанските цени, представени в национална валута се обръщат в ЕВРО (EURO) от
Евростат, като се използват финансовите пазарни обменни отношения, за да могат да се
направят сравнения между страните-членки.
Превръщане в Стандарт на покупателната способност (PPS)

1.11

За целите на изчисляване на индексите за целия Европейски съюз, теглата за изчисляване на
индексите на селскостопанските цени в ЕС за всяка отделна страна-членка се превръщат в PPS
от Евростат. PPS е избран като обща измерителна единица в същото съотношение, тъй като
разменните нива на ЕВРО-то по различни причини могат да бъдат изкривени. Това улеснява
сравненията като се има предвид различното ценово ниво между страните-членки или
покупателната способност на една национална валута в сравнение с други.
Съхраняване и разпространение на данните

1.12

Статистиката на селскостопанските цени се съхранява в Newcronos – безплатна база данни за
разпространение. В базата FAME се създават и обработват редовете от цени на PRAG. Тази
база е достъпна само за службите на Евростат, които работят по създаването и обработването
на данните. Готовите данни се прехвърлят от FAME в NewCRONOS-база данни. NewCRONOS
може да се ползва от външните потребители на Евростат безплатно чрез уеб сайта на
Евростат:

(http://epp. eurostat. ec. europa. eu/portal/page?_pageid=1090, 1&_dad=portal&_schema=PORTAL).
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2. Индекси на селскостопански цени в Европейския съюз
2.1 Общи бележки
2.001

Селскостопанските ценови индекси на Европейския съюз (на входа и на изхода на
стопанството) включват:
•

индекс на цените на производител в селското стопанство; и

•

индекс на покупни цени на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство.

2.002

Наред с физическите количества, цените за продажби на селскостопанска продукция и
покупните цени на селскостопанските стоки и услуги за текущо потребление имат решаващо
влияние върху доходите на фермерите. Ето защо е необходимо съществуването на този
индикатор, който показва как селскостопанските приходи и разходи се влияят от техните
ценови компоненти.

2.003

Целта на ценовите индекси, е да предостави информация за трендовете на цени на
производител на селскостопански продукти и на покупни цени на стоки и услуги за текущо
потребление. Целта е те да дават възможност за сравнение на двата тренда между странитечленки и ЕС като цяло, както и между различните продукти на страните-членки или ЕС. Също
така улесняват сравняването между трендовете на цени на производител и трендовете на
покупните цени на стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство. Те обаче, не
могат да представят различията между отделните страни-членки, когато това се отнася за
абсолютното ниво на цените.

2.004

Следващите моменти са свързани с интерпретацията на селскостопанските индекси в ЕС:

2.005

•

Що се отнася до времевите сравнения, структурите на теглата по отношение на
продуктите и стоките и услугите за текущо потребление отразяват продажбите и
покупките във всяка страна през базисния период. Теглата се различават за всяка отделна
страна и това има своя ефект върху трендовете на агрегираните индекси.

•

В сравнението между трендовете на цените на изход и трендовете на цените на вход,
полето на наблюдение, както ще се види впоследствие, не покрива всички опериращи
разходи на селскостопанския сектор.

•

Сравнение между тримесечните ценови индекси може да се направи само между
съответните тримесечия на различните години. Причината е разнообразието в теглата от
тримесечие до тримесечие за произведените продукти.

По-голяма част от страните-членки имат свои национални индекси на селскостопански цени,
които могат да са различни от тези на ЕС по отношение на тяхната база, формула или област
на наблюдение.

2.2 Област на наблюдение
2.006

Областта на наблюдение на индекса на цените обхваща всички продукти и услуги, за които е
желателно да се пресмятат ценови трендове. Съществуват обаче някои понятия, които могат
да бъдат разграничавани и тези понятия се характеризират с различен обхват на
селскостопанското производство.
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2.007

В зависимост от тяхното крайно потребление, селскостопанските продукти могат да се
разделят в две групи:
•

продукти, продадени извън селскостопанския сектор (за директна употреба или след
преработка) или за износ;

•

продукти, продадени в селскостопанския сектор като стоки и услуги за текущо
потребление, фуражи, семена или животни за отглеждане.

2.008

Когато един индекс на селскостопанските цени обхваща само сделки между селскостопанския
и друг сектор, отнасящ целия селскостопански сектор като едно единствено предприятие, то
за обхвата може да се каже, че е като за „национална ферма”. Също така, когато са обхванати
продуктите, продадени в този сектор, то съответното понятие е „средна ферма”. За някои
продукти разликата е много важна. Например, в предишния случай продажбите на зърно за
храна на животни на друг фермер няма да бъдат включени (с изключение, когато зърнените
култури се преработват за подхранване на животните), докато във втория случай всички
продажби, направени от фермата ще се включат.

2.009

Индексът на цени на производител на селскостопански продукти (индекс на цените на
производител) се основава на продажбите на селскостопански продукти, а индексът на
междинно потребление – на покупките на стоки и услуги, влагани в селското стопанство. В
методологията на ЕАА и също в статистиката на селскостопанските цени понятието продажби е
разширено и включва също продажби/покупки на селскостопанска продукция между
селскостопанските единици (фермите) за целите на междинното потребление, изключвайки
търговията на животни между селскостопанските единици. За разлика от селскостопанските
ценови индекси, EAA включва още продукцията за вътрешно потребление и потреблението на
фуражи.
Ограничаване обсега на наблюдение

2.010

Ограничаването обсега на наблюдение на индекса на покупните цени на стоките и услугите,
вложени в селското стопанство е резултат от изключването на застрахователни премии.
Обратно, тези премии са включени в селскостопанските сметки.

2.011

Трябва да се подчертае, че по дефиниция индекса на покупните цени на стоките и услугите за
текущо потребление не се отнася към факторите за производство – надници, разходи за
надници, рента и плащанията на лихви, не са част от обсега на наблюдение.
Географски обхват

2.012

Индексите на цени на селскостопанска продукция в ЕС се отнасят за страните-членки на
национално ниво. Те не се калкулират на регионално ниво.

2.3 Структура на индексите
2.013

Общата структура на индекси на цените на производител и междинно потребление в ЕС, т. е
списъкът от групи и подгрупи, класове, подкласове и категории, за които се изчисляват
частични индекси е показан в Анекс 1. Трябва да се отбележат някои допълнителни неща:
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Подбор на представителни редове
2.014

Тъй като структурата на продукцията е различна за различните страни, беше оставено на
страните-членки да определят по собствена преценка кои редове от представителни цени ще
наблюдават.
Различия в обхвата на подгрупите „Други продукти”

2.015

Когато класификацията на групите в подгрупи не изчерпва цялостно всички продукти от
групата, то тогава трябва да се добави подгрупа „Други”. Съдържанието на това заглавие също
би могло да се мени в отделните страни в доста широки граници.
Общ индекс на междинно потребление

2.016

Евростат публикува общ индекс на цени на междинно потребление, който се състои от индекс
на цените на „Стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство” (I) и индекс на
цените на „Стоки и услуги с инвестиционно предназначение в селското стопанство” (II).

2.017

Общият индекс на междинното потребление не покрива всички продукти за междинно
потребление от селскостопанския отрасъл и е различен в различните страни по начина си на
съставяне.
Номенклатура

2.018

Приложената в селскостопанските ценови индекси номенклатура е хармонизирана до найвисока възможна степен с номенклатурата от EAA. Все пак, трябва да се отбележи
съществуването на отклонения между двете системи, напр. в селскостопански услуги, ФИЗИМ
(Косвено измерени услуги на финансовите посредници) и др.

2.4 Теглова схема
a. Общи бележки
2.019

За да се даде възможност да бъдат изчислени индексите на групи продукти или един общ
индекс от различни елементарни индекси на цени е необходимо да има теглова схема и
проблема с претеглянето е под въпрос, в случай когато един международен индекс обхваща
няколко страни.

2.020

По принцип индексите на цените могат да се отнасят към производството на селскостопански
продукти и към стоки и услуги за текущо потребление или към продажби и покупки, но която
и двойка да е избрана, то теглата трябва да се съдържат в нея.

2.021

Ако в обхвата на индексите на селскостопанските цени в ЕС са продажби и покупки, като
следствие на това теглата се отнасят към тях, а не към производството и потреблението на
стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство 1.

2.022

Всички страни-членки трябва да осигурят пълна теглова схема (с годишни и тримесечни
данни). Тя трябва да отразява сезонния характер на всички продукти от цени на производител

1

Трябва да се има предвид, че този избор прави индексите по-малко приложими като инструмент за
отразяване на промените в стойностите на производството и междинното потребление, а оттук и за промените в
доходите.
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(когато са налични данни) и равно разпределение на годишните тегла през тримесечията за
всички стоки и услуги за текущо потребление.

b. Сезонност
2.023

Сезонността е изражение на сезонното производство на селскостопанската продукция. В
зависимост от степента на сезонност, определени продукти напълно изчезват от пазара в
някои тримесечия (стойността на теглото за някои тримесечия е равна на нула) и
тримесечните тегла варират от тримесечие в тримесечие. Сезонността по принцип би трябвало
да се приложи от всички страни-членки за пресни плодове, зеленчуци и картофи, но е
разрешено и препоръчително за цялата продукция от растениевъдството и животновъдството,
ако има налична информация. Междинното потребление на селскостопанска продукция се
третира като несезонно и затова годишните теглови стойности са разпределени поравно през
тримесечията на ниво продукт и продуктова група (25% от годишната теглова стойност през
всяко тримесечие).

c. Индекс на цените на производител
2.024

Стойностното тегло, свързано с всеки прост индекс в производствения индекс е равно на
стойността на продажбите от този продукт (без ДДС) през базисния период. Този вид схема на
претегляне се различава съществено от схемата, която се основава на стойността на крайната
селскостопанска продукция. Двете системи биха могли да бъдат идентични само, ако делът на
продажбите за други сектори в крайната продукция е еднакъв за всички продукти.

2.025

Според ревизията на ЕАА, производството независимо дали е предназначено за продажби или
за друго потребление, се остойностява по базисни цени, които се дефинират като цени,
получени от производителя, намалени с всички данъци върху продуктите, но включващи
всички субсидии за тях. Все пак, практически трудности се срещат при концепцията за
приложението на ценовите индекси, особено при тримесечните. Други промени, като
модифицирано остойностяване на сезонно производство и промени в запасите също биха
могли да се вземат под внимание. По този начин Работната група за ценовата статистика в
селското стопанство взе решение да започне да се използва концепцията за пазарната цена
(наричана още концепция за цена на производител в контекста на селскостопанските сметки).
Пазарната цена се дефинира като цена, получена от производителя без да се извадят
данъците и вземанията (с изключение на приспадаемия ДДС) и без да се включват
субсидиите 2.

2.026

В рамката на селскостопанския производствен индекс на ЕС стойността на продажбите би
трябвало да:

2

•

включва стойността на продукцията, продадена на търговци, посредници;

•

включва стойността на директните продажби от фермерите на растениевъдни продукти
на други селскостопански единици;

•

включва стойността на директните продажби от фермерите на вътрешния пазар;

•

включва стойността на директните продажби от фермерите зад граница (директен
износ);

Отнасянето на таксите, данъците и субсидиите е разгледано в параграфи 2.024, 2.027, 2.079 и 2.080
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2.027

•

включва стойността на продукцията преработена във фермата с изключение на случая
със зехтина и гроздовата мъст или вино 3, трябва да бъде калкулиран на базата на
количествата и цените на суровите материали, от които са добити;

•

включва стойността на данъците и таксите върху продукцията (освен приспадаемия ДДС).

•

изключва стойността на всяка парична компенсация получена от фермерите във връзка с
унищожаването на продукцията;

•

изключва стойността на субсидии на продуктите, които фермерите биха могли да са
получили;

•

изключва стойността на потреблението на собствена продукция в селскостопанските
холдинги;

•

изключва стойността на продукти, продадени от частни неселскостопански градини 4;

•

изключва стойността на промените в стоковите запаси;

Елементарните индекси за цените от животни се отнасят до животни, които напускат селското
стопанство (за клане или износ) и теглото представлява стойността на съответните продажби.
Вносът на животни се счита за незначителен 5.

d. Индекс на цените на стоките и услугите за текущо
потребление в селското стопанство
2.028

По аналогия с производствения индекс, разходите направени от фермерите при покупката на
стоки и услуги за текущо потребление, включването на покупката на земеделски продукти от
други селскостопански единици за междинно потребление през базисния период,
представлява базисна стойност за калкулиране на стойностните тегла за индекса на стоките и
услугите за текущо потребление Този разход е представен без ДДС.

2.029

Стоките и услугите за текущо потребление трябва да бъдат остойностявани по покупна цена,
която купувачът действително е платил за продуктите. Тя включва данъците намалени със
субсидиите за продукта (но изключва приспадащите се данъци като ДДС за продукта).

2.030

В случая на селскостопанските индекси на ЕС (междинно потребление), се приема, че торовете
и фуражите са използвани в същия продуктов период и че няма запаси в стопанството.

2.031

Теглата използвани в индексите за стоки и услуги допринасящи в селскостопанските
инвестиции представят разходите направени от земеделските производители през базисния
период като покупки на този вид стоки и услуги.

3

Трябва да се отбележи, че поради ревизията на ЕАА, производството на вино и зехтин (като при това се използва
изключително грозде или маслини, произведени в самото стопанство) се счита за показател на селскостопанската
дейност. Производството на вино или зехтин от единици свързани със селскостопански холдинги (например
селскостопански кооперации) също се смята за селскостопанска дейност. Обратно продукцията на вино и зехтин
от хранителната индустрия е изключена.
4
Следва да се отбележи, че в рамките на икономическите сметки за селското стопанство се прави разлика
между единици, които се издържат със земеделие и такива, които са ангажирани със земеделие в свободното
време. В икономическите сметки се включват първите единици и се изключват вторите.
5
Вносът на животни в много случаи е маловажен в сравнение с другите компоненти от животновъдството
и обикновено това предположение е приемливо. Ако не може да се приеме, че цените се променят паралелно,
подходящо решение би било да се представи отрицателен претеглящ фактор за внесените животни и да се
изчисли индекс за тази категория животни.
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2.5 Типове индекси и начин на изчисляване
2.032

Могат да се изберат няколко типа индекси според естеството на процесите, които трябва да
се опишат и според наличните източници на информация. В повечето случаи все пак се
използва принципът на индекса на Ласпер като основа на изчислението на индекса. Той може
да бъде изчислен за период от няколко години, без да е необходимо да се променя
кошницата от представителни продукти или теглата. Освен това параметрите, използвани за
пресмятането на индексите са добре известни, по времето когато базата е създадена. Трябва
да се направят промени, когато изменението на използваните продукти и тяхната относителна
значимост са направили базисната структура неподходяща 6.

2.033

Индексите на селскостопанските цени в ЕС се изчисляват от всяка страна-членка на базата на
формулата на Ласпер. Постоянната теглова структура е представителна за базисната година.
Следната формула представлява индекса на Ласпер в нейната базисна и претегляща ценова
релативна форма:
k

I =
t

∑pq
i =1
k

t 0
i i

∑p q
i =1

0 0
i i

k

⋅100 = ∑
i =1

pit
pi0 qi0
⋅
⋅100
pi0 k 0 0
∑ pi qi
i =1

Където: I – индекс (на цени на производител или на цени на стоки и услуги за текущо потребление )
p – цени на продукти (или стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство) ;
q – количества продадени продукти (или количества купени стоки и услуги за текущо
потребление в селското стопанство) ;
i – продукт i (или стоки и услуги за текущо потребление), където i=1, 2, …, к;
t – текущ период;
0 – базисен период.
2.034

2.035

На практика, обаче, в много случаи няколко цени се котират за даден продукт i. Тогава е
необходимо да се калкулира отделно за наличните цени, представителен ценови релатив за
съответния продукт. Формулата на Ласпер 7 рядко може да се прилага за това ниво като се има
предвид, че претеглянето на индивидуалните ценови редове не винаги е известно.

pit
t
Замествайки 0 c Ri във формулата от параграф 2. 034 се стига до следната формула:
pi

6

Виж също раздел 2. 6: Базисен период.
След взетото решение от Конференцията на Генералните Директори на Националните статистически служби на
страните-членки, индексите на Фишер обикновено се използват за цените, обемите и стойностите. Въпреки това,
употребата на индекса на Ласпер е приемлив по практически причини, ако периодът между две пребазирания не
е прекалено дълъг. Тъй като селскостопанските ценови индекси (за цените на производител и за цените на
стоките и услугите за текущо потребление) на ЕС се пребазират на всеки 5 години се приема, че този критерий е
изпълнен.
7
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pi0 qi0

k
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t
i

k
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Където Rti е елементарен ценови индекс за индивидуален продукт i (или стоки и услуги за
текущо потребление) през изследвания период (т.е. индексът на всеки продукт или стоки и
услуги за текущо потребление или най-малката групировка от тях, за която са използвани
претеглени индекси). В тази формула индексът е представен във форма на средна претеглена
от простите индекси при постоянни базисни тегла. Използваните тегла са стойности (на
продажби или покупки), а не количества. Тази формула позволява да се адаптира
изчисляването на простите индекси към различните практически обстоятелства.

2.036

Има няколко възможности за изчисляването на прости индекси. Изборът на подходящ метод
зависи особено от данните, с които разполагаме и от степента на хомогенност на продуктите
или стоки и услуги за текущо потребление, за които се правят записи на цените. Доколкото
тези обстоятелства са различни в различните страни-членки, даден прост индекс може да се
изчисли посредством различни методи. Най-важните от тях са представени в Анекс 2.

Връзка между месечни и годишни индекси, отнасяне на допълнителните плащания
2.037

Индексите се изчисляват на месечна и годишна база. Съществуват две възможности за
изчислението на елементарните тримесечни индекси:
•

Опция 1: В случаите, когато страните-членки изчисляват селскостопанския ценови индекс
на месечна основа за своите национални цели: започвайки от месечните индекси,
тримесечните се изчисляват като претеглена средна от месечните, като се използват
месечните тегла.

•

Опция 2: Започвайки от тримесечни цени. Тази опция означава, че страните-членки
събират данните за изчисляване на селскостопанския ценови индекс тримесечно.

Която и опция да се избере за изчислението на тримесечните ценови индекси, цените би
трябвало да отразяват средната цена на всички продажби и покупки през тримесечието.
2.038

Индивидуалната цена на даден продукт би трябвало да бъде претеглената средна от
индивидуалните цени от различните разновидности на продукта. Обикновено теглата са
продадените количества (или покупки в случай на продукт от междинното потребление). Във
всеки случай изчислението на индивидуалните цени ще зависи от наличието на подходящи
данни за теглови коефициенти (виж Анекс 2 от наръчника за детайлна информация).

2.039

Индивидуалните тримесечни индекси на цените на продуктите са получени чрез отнасяне на
тримесечната цена към базисната цена, тоест към средната цена на елементарния продукт
през базисната година. Агрегираните тримесечни индекси (за група продукти или за всички
продукти) се получават чрез изчисляване на претеглена средна от индивидуалните индекси от
групата или от всички продукти.

2.040

В някои страни са налични само годишни цени за някои продукти (и затова и само годишни
индекси се изчисляват). Пример за това е захарното цвекло, за което годишният индекс (или
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индексът на реколтната година) се използва за тримесечието, където са реализирани
продажбите.
2.041

Годишните индекси могат да се получат по два начина: (i) или като проста или претеглена
средна аритметична 8 от съответните тримесечни индекси или (ii) или на базата на годишната
средна цена, получена от други източници на информация. Евростат подкрепя първия метод,
който се използва по-често (претеглена средна аритметична за индексите на цените на
производител, проста средна аритметична, по правило за индексите за цените на продуктите
за междинно потребление).

2.042

Трябва да се отбележи обаче, че могат да възникнат несъответствия, ако компонентите на
годишните, месечните и базисните цени не са еднакви. В някои страни-членки
селскостопанските производители получават за някои продукти предварителни плащания при
продажбата на продукта, както и допълнителни плащания след това (евентуално в края на
пазарната година). Такива допълнителни плащания са част от цената и не са субсидии. Тези
допълнителни или крайни плащания би трябвало да се включат в годишните и месечните
ценови индекси. Ако по времето на даден месечен индекс или годишен индекс, сумата на
допълнителните плащания не е все още известна, трябва да се направи оценка на това
плащане. Веднага щом информацията за допълнителните плащания стане налична,
съответните индекси трябва да се ревизират.
Изчисляване на индексите за ЕС като цяло

2.043

За изчислението на индексите на Европейския съюз като цяло процедурата е следната:
• Оценка на Селскостопанския ценови индекс за Европейския паричен съюз (European
monetary union – EMU) с националните тегла;
• Превръщане на теглата на Европейския монетарен съюз и теглата от страните-членки,
които не се намират в този съюз в стандартната покупателна способност.
• Изчислението на Селскостопанския ценови индекс за ЕС с теглата на стандартна
покупателна способност.
Стандартната покупателна способност се използва, за да се компенсират изкривяванията,
получени от различните ценови нива в страните-членки.
Третиране на сезонни прекъсвания на ценовия ред

2.044

Когато няма сделки и следователно няма цени за определени продукти в някои тримесечия,
тримесечното тегло е нула - въпросният продукт не би трябвало да се има предвид при
изчислението на тримесечния агрегиран индекс. Този метод отразява реалната пазарна
ситуация по-добре, а изчислението с недействителни цени на несъществуващи продукти може
да се избегне. От друга страна, тегловата схема е различна от тримесечие на тримесечие. Като
последствие, тримесечните ценови индекси са сравними само между съответни тримесечия от
различни години.

8

В случая с претеглените средни, теглата са стойности на продажбите, изчислени на база на тримесечни
продажби в количествено изражение и и средни цени от базисната година.
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Третиране на липсващи стойности
2.045

Страните-членки често не успяват да съберат необходимия брой от представителни цени (с
други думи има тегло, но съответните данни за цени не са налични), което води до „липсващи
стойности”. Процедурите основно следвани от страните са:
(i)

повтаряне на последната регистрирана цена. В случай на високо ниво на инфлацията, е
подходящо да се коригира последната регистрирана цена.

(ii) повтаряне на последната регистрирана цена, като се приложи нормалният сезонен модел
към нея.
(iii) импутиране на ценови изменения спрямо базата от цени записани от други пазари за
същия продукт.
Изчистване на сезонността
2.046

Много тримесечни редове от селскостопански цени или ценови индекси показват сезонен
модел. Въпреки това не се изчисляват сезонно изгладени индекси. Дискусията е ограничена
до сравнения със съответния период (тримесечие) на предходната година. Нивата на
годишните изменения са изчислени по този начин и тяхната интерпретация е ограничена до
оценка на изменението на цените, в сравнение с нивото им от предходната година.

2.047

Описанието на прилагания метод за съставяне на тегловата схема и изчислението на
елементарни и агрегирани селскостопански индекси могат да бъдат намерени в Анекс 3.

2.6 Базисен период
2.048

Понятието „Базисен период” е включено няколко пъти в изчисляването на ценовия индекс: (i)
в определянето на теглата за всеки продукт от областта на изследването („теглова година”) и
(ii) в определянето на базисните цени за тези продукти. По-нататък терминът „базисна година”
се употребява също, когато се отнася за годината, за която индексът се фиксира на ниво равно
на 100.
Базисен период за претегляне и базисни цени 9

2.049

Както беше подчертано в раздел 2.5, ценовите индекси в селското стопанство на ЕС, а също
така и индексът на Ласпер, на който се базират, имат постоянна теглова структура, за която се
допуска да е представителна за базисна година 10. В случая с индекса на Ласпер, базисния
период за тегла и базисни цени е един и същ, някои страни-членки са избрали различен
базисен период за тегла и цени. Например данните за количествата за изчисляване стойността

9

Трябва да се обърне внимание на термините базисна и основна цена (което е основен проблем при
френските читатели, защото на френски двата термина се превеждат еднакво – “prix de base”; за да се избегне
объркването терминът базисна цена е заменен от цена за базисния период във френската версия на наръчника).
Докато терминът базисна цена е свързан с индексите, терминът основна цена се използва при икономическите
сметки за селското стопанство, където основната цена е понятие, което трябва да се противопостави на понятието
за цена на производител, което отговаря на понятието за пазарна цена в селскостопанската ценова статистика.
10
Изборът на базисен период е от голямо значение. Затова индексът трябва да се конструира по отношение на
период, през който структурата на включените селскостопанските транзакциие е почти нормална. С други думи,
базиния период за индекса на Ласпер не трябва да включва нетипични количества и цени. Като се имат предвид
различията в условията за производство от страна до страна, изборът на обща базисна година е проблем.
Например от гледна точка на хармонизирането на различните статистики и улесняването на последващия
икономически анализ, може да се вземе решение определена година да се използва за базисен период не само
за селскостопанските индекси, но и за други индикатори, за които свързаните с базисната година изисквания
значително се различават. Като част от усилията да се хармонизира базиснияпериод може да бъде избран преди
да са известни основните характеристики в селското стопанство.
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на теглата в някои случаи се основава не на единична година, а на период, обхващащ
поредица от години, центрирани около базисната година. Базисните цени винаги се отнасят
единствено към базисната година.
Петгодишна смяна на базата
2.050

Както беше споменато по-горе, конференцията на председателите на Националните
статистически институти на държавите от Общността реши, че базата за селскостопанските
индекси трябва да се сменя на всеки пет години като се започне от 1970 г. Така, че смяната
започна за годините, завършващи на „0“ и „5”. Индексите в последната базисна година би
трябвало да са готови на всеки пет години на третата година, следваща тези базисни години
(т.е. годините, които завършват на „3“ и „8”).

2.051

Петгодишната смяна на базата обхваща три основни промени:
(i)

промяна в годината на отнасяне;

(ii) промяна на коефициентите за претегляне с цел адаптирането им към промените, които
са настъпили в последните няколко години в структурата и технологиите на Европейското
селскостопанско производство;
(iii) ревизиране на използваните данни съгласно настъпилите промени в пазарите;
доусъвършенстване и хармонизиране на концепциите и методите за изчисляване,
използвани в страните-членки.

2.7 Дефиниране на цените
a. Избор на представителни продукти и правила свързани с
изчисляването на цените
2.052

За всеки отделен индекс 11 (за всеки продукт, производство или много малка група от
продукти, за които се използва индекс за претегляне), трябва да се подбират такива продукти
и цени, които са от важно значение за страната. Изборът се извършва, зависи и е от
компетенцията на всяка отделна страна-членка. Трябва да се отбележи, че избраните
продукти трябва да имат голям относителен дял в обема на покупките и продажбите в
страната и правилно да отразяват действително изплатените или получени от стопаните суми.

2.053

Различията в цените, които са свързани със изменения в качеството, вида, измерителната
единица и др. характеристики трябва да бъдат елиминирани от данните, така, че ако е
възможно само „реални” или „чисти“ цени т да се имат предвид. Изискването за промените в
качеството се прилага и при двата вида индекси (на производител и на стоките и услугите за
текущо потребление). За стоките и услугите за текущо потребление тези промени са
сравнително чести и основно се дължат на подобрение в качеството.

2.054

За да се избегнат промените в цените, дължащи се на различия в качеството, вида, опаковките
и др., подбраните продукти или услуги трябва да се дефинират чрез качествени, количествени,
видови и др. характеристики, които да бъдат отразени в цените им.

2.055

Не добре дефинираните спецификации, или използването на стойностни единици, могат да
доведат до отклонение в стойността за единица и промените вследствие промяна в

11

Тоест продукт/стока или услуга за текущо потребление или група от такива, за които се използва тегло за
индекса.
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качеството/многообразието се третират като промени в цените. Например, в случая на
индексите на цените на производител се използва стойностна единица за даден
селскостопански продукт, а изменението в качеството и преминаването към продукция от повисоко оценявани сортове, би повлияло в повишаване на средната цена на продукта
(стойностна единица). В случая на индексите на цените на стоките и услугите за текущо
потребление, ако качествата на трикомпонентните торове е слабо дефинирано (т.е. 1-1-2) и
важна качествена характеристика, като например концентрацията на N-P-K е пропусната в
дефиницията, а наблюдаваната цена е средна цена на отделните цени от един и същи продукт
при различни отношения на N-P-K, тогава тази средна цена може да се увеличи по простата
причина, че нараства концентрацията на N-P-K между двата периода.
Третиране на промените в качеството и заместването на продукти
2.056

Понякога е необходимо да се промени един от избраните продукти или стока и услуга за
текущо потребление в селското стопанство, чиято цена се използва за индекса. Когато това се
направи и е подбран заместващ продукт или стока или услуга за текущо потребление, може да
се установи промяна в качеството или друга ценоопределяща характеристика. Този проблем
може да се реши по различни начини, но ще се очертаят само най-срещаните решения.

2.057

Що се отнася до индексите на цените на производител, промени в дефинирането на
събираните цени не се случват често. Вследствие промените в качеството се натрупват и
наблюдаваните цени за продукта следва да бъдат изгладени, така че да отразяват настъпилите
промени. Промените в други ценоопределящи характеристики (например опаковка, място на
доставка, условия на плащане и др.) в повечето случаи също могат да бъдат оценени и взети
предвид.

2.058

Измененията в дефинициите са много по-чести в случаите при индексите на вложените стоки и
услуги и се отнасят главно за тяхното качество. В тези случаи често се налага подмяната на
един продукт с нов. Необходимо е цената на новия продукт да бъде (изгладена) с цел да бъде
съпоставима с цената на замествания продукт – от същото ниво на качеството.

2.059

Когато измененията в качеството са толкова големи, че не могат да бъдат изгладени
(ажустирани) се налага един продукт изцяло да бъде заменен с друг – нов. Ако двата продукта
са налични заедно в течение на месеца преди замяната им един с друг, цената на новият
продукт се записва и за месеца на замяната и за предишния месец.
прост индекс на подменения продукт за базисен период:

p'i(t −1)
' = (t −1) p⋅100
ii
(0)
i

където: p' (i 0 ) – е базисната цена на подменения продукт

p' (i t −1) – е цената на подменения продукт за предшестващ период

ii(t −1) – прост индекс предшестващ период
2.060 Ако няма информация за цената на замествания продукт за предходния месец, цената се
получава чрез експертна оценка на цените на подобни продукти и с предполагаемата цена
се извършват изчисленията.
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b. Етап „Маркетинг”
2.061 Цените заплащани от земеделските стопани за покупка на стоки и услуги за текущо
потребление трябва да бъдат записани на последния етап от движението на стоките, така
че стоките пристигащи в стопанството да бъдат оценени по покупни цени платени от
селскостопанските производители.
2.062 Каналите на реализация на селскостопанските продукти са многобройни и трудно
подлежат на определяне (дефиниране). То не винаги е възможно, следователно е трудно
да се определят и цените на продуктите на отделните етапи. В много случаи цените се
определят на по-късен етап. Например: често продуктите се транспортират до някакво
място, след това се складират за известно време, след което в някои случаи се
преработват. В тези случаи е необходимо да се извлича информация за цените от различни
източници, като върху цената рефлектира етапа, на който се намира стоката.
2.063 Тази необходимост възниква и поради затрудненията при събиране на информация за
цените от тримесечни наблюдения на селскостопанските производители. Броят на
селскостопанските производители, които ще трябва да бъдат изследвани би бил твърде
голям и закъсненията при събиране и обработка на информацията голями, за да стане това
практика. Броят на каналите, чрез които протича производството, и броят на закупуващите
лица и организации, обикновено е много по-малък от броя на производителите и по този
начин в много случаи е по-практично и по-евтино за събиране на информация от
купувачите на продукцията. Освен това се има предвид потенциално чувствителния
характер на информацията за цените на селскостопанските продукти и е желателно
процеса на събиране на данните да бъде откъснат от тези, които могат да бъдат засегнати
от получените резултати от наблюдението.
2.064 Последната точка е в полза на използваната информация за цените от директно
наблюдение на пазарите, независимо дали това се прави от статистически органи или от
организации, чиято задача е наблюдение на цените на селскостопанските продукти. От
цените, регистрирани на пазарите могат да бъдат получени и цените на производител, като
се приспаднат транспортните разходи, разходите за съхранение и някои други такси, които
покачват цената на продуктите, дотолкова доколкото те са подходящи и измерими
(вероятно чрез периодични специални изследвания, а не непрекъснат мониторинг).
2.065 В допълнение към казаното по-горе трябва да се признае голямото количество
информация за цените на продадените селскостопански продукти, които често се събират,
съставят и предоставят на разположение под формата на резюме от различни
организации. Това включва законодателни или извънзаконодателни органи, асоциации
представляващи интересите на селскостопанските производители или тези, които участват
в неговото разрастване и разпространение, както и органите на медиите (списания
насочени към земеделските читатели). Няма да е необходимо за разработващите
селскостопанския ценови индекс да организират събирането на цялата базова
информация, която те ще използват, вместо да разчитат на информацията, събрана и
обработена от другите. Въпреки това те трябва да са наясно с основните видове
информация за цените, която може да бъде на разположение, или която може да бъде
събрана директно, а също така и на предимствата и недостатъците на тези различни
видове информация. Краткото ръководство за това е представено по-долу.
Цена на продукта на етап „производител”
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2.066 Даже цените получени директно от производителя могат да бъдат регистрирани по
няколко различни начина, които зависят от пазарните канали, характеристиките на
продуктите, административни фактори и др.
Директни продажби на производителите
2.067 В някои случаи производителите могат да продават своята продукция директно на
прекупвачи, местни търговски пунктове, панаири, борси, пазари или на крайни
потребители. Директните продажби са най-разпространени при плодовете, зеленчуците,
цветята, яйцата, но се срещат достатъчно често и при другите продукти. За цените получени
от земеделските производители за продукцията продадена на пазара, не е възможно да
бъде получен пълен ценови запис във времето. От друга страна трябва да се отбележи, че в
много от случаите лицата, които извършват продажби на пазари и панаири не винаги са
производители, а прекупвачи. По този начин регистрираните там цени не представляват
действителните цени, получени от производителя.
2.068 Ето защо е необходимо да бъде извършено допълнително проучване за събирането на
такава ценова информация. Още повече, че може да съществуват практически затруднения
в записването на цените, на които реално са сключени сделките, тъй като договарянето
между двете страни не се оповестява/не е общоизвестно. От друга страна тези цени могат
да бъдат получени чрез информацията от публичните търгове или чрез комисиите по
цените. Трябва да се отбележи, че лицето или организацията извършили такива продажби,
по-специално тези на панаири и пазари, не са цени на производител, а на търговец или
търговска организация, които са закупили продукцията от селскостопанския производител
и цената вероятно надвишва действително получената цена от производителя.
Регистриране на сделките
2.069 В някои случаи продажните цени могат да бъдат отчитани по систематичен начин, като част
от административния процес, който се използува за изчисляванена индексите на цените.
Например, във Франция продажбите на вино от производителите се записват като част от
данъчните процедури и едно копие от съответния документ се праща до професионалните
органи, които след това публикуват статистически данни за количеството и цената на
продаденото вино от производител.
а. 3) Административни цени
2.070 Пазарът на основните земеделски продукти може да бъде официално администриран от
обществени (държавни) организации чрез мрежа от параметри за производството и
разплащанията със стопаните. Броят на секторите, обхванати по този начин беше силно
намален в последните години. В някои страни за някои продукти има договорености,
обхващащи например секторите за производство на овче мляко, шампанско, картофено
нишесте и др.
Организации, събиращи или изкупуващи селскостопанска продукция
2.071 В случай, че всички или почти всички количества от дадено производство се събират или
изкупуват от дадена организация или група от организации, информацията за цените
изплатени на стопаните може да бъде получена от тях. Такива организации най-често са
кооперации от производители, или директни преработватели на селскостопанска
продукция. Например до 1994 година на практика всички пазари за мляко в Обединеното
Кралство са продадени на един от 5-те законови пазарни бордове. Те вече са заменени от
голям брой от регистрирани купувачи на мляко, но при двата вида договорености
информацията за цените трябва да бъде получавана от купувачите на мляко.
Цена на продуктите на „междинен” етап
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2.072
В процеса на производство и разпространение, стоките преминават
през различни етапи, като се започне от производството от различни суровини и се стигне до
продажбата им на краен потребител. Поради това, цените на продуктите е целесъобразно да
бъдат наблюдавани на всеки един етап от движението им. Когато цените не са получени
„франко стопанство“, трябва да се направят необходимите изглаждания за да отразяват
реалното състояние на пазара.
2.073
Мониторинг
„експедиране“и„транспортиране“

на

цените

на

етапите

2.074 Пунктовете за експедиране са тези точки, в които производителите събират своята
продукция, там където тя е била произведена, с цел да я предоставят на изкупвателите.
Цените получени от стопаните в тези точки могат да бъдат получени чрез директно
запитване. Същото се отнася и за транспортирането на продукцията. Формата и начина на
анкетиране могат да бъдат различни.
Наблюдение на цените на етапа на разпространение и преработка
2.075 Понякога е възможно да бъде получена информация за цените на някакъв междинен етап
в процеса на разпределение и преработване на продукцията. Тази възможност е от
особено значение, когато продукцията преминава през междинен етап. Например: цените
могат да бъдат регистрирани преди и след клането на животните.
Цени на борси и търговия на едро и продажби по договор
2.076 Възможно е да се използва информация, свързана с последващите етапи от веригата за
разпределение и разпространение на продукцията, даже тогава, когато това не е
абсолютно необходимо. Например – от важно значение е използуването на достоверна и
качествена информация за цените на едро, получена от стоковите борси и пазари. Борсите
въобще са потенциално добри източници на информация. В много от случаите те се явяват
първи етап от движението на стоката. Въпреки това трябва да се отчете, че нито
производството, минаващо през тези пазари, нито получените за него цени са
представителни за тази продукция.
2.077 С увеличаване на използването на директната договореност между производителите и
потребителите на земеделска продукция – преработвателните предприятия, необходимо е
да се признае, че качеството, количествата и цените на борсите са твърде непостоянни и
колебливи. Една от целите на предварително сключените договори между производители
и потребители е да обезпечи по-голяма сигурност, относно наличност, качество и цени и за
двете страни или в противен случай това ще се отрази на стабилността на пазарите на едро,
което води до появата на вторични пазари.
2.078 Не винаги информацията, свързана със сключените договори се получава лесно. Това
понякога създава проблеми при изчисляването на индексите, които отразяват промените в
цените. Когато информацията не е предоставена охотно от страните, е необходимо да бъде
направена експертна оценка на цената, която е получена по договора за продажба, като се
имат пред вид текущите и преобладаващи цени за еднородна продукция на борсите и
движението на пазарите. Тъй като те могат да отразяват цените, които в момента
доминират на пазара, те трябва внимателно да се анализират, защото участват в
изграждането на индексите на цените. Трябва да се признае, че това е една трудна област с
нарастващо значение, по която може да се вземе опита на различни държави-членки
Цени, изплатени за стоки и услуги за текущо потребление в селското
стопанствоо
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2.079 Цените изплатени на стопаните за закупуване на стоките и услугите за текущо потребление,
могат да бъдат получени по различни начини, като всеки един зависи от вида и
характеристиките на различните стоки.

с) Отнасяне на данъците и субсидиите
2.080 В съответствие с концепцията за пазарна цена (виж параграф 2. 025) цените, получени от
продажбата на продукти и платените стоки и услуги за текущо потребление, трябва да се
записват без приспадаемите данъци и такси, (с изключение на приспадаемия ДДС, виж подолу) и без добавянето на субсидии.
2.081 Отнасянето на данъците, таксите и субсидиите в статистиката на селското стопанство е
същата като отнасянето им икономическите сметки за селското стопанство. Допълнителни
подробности могат да бъдат намерени в Регламент № 138/2004 на Европейския парламент
и на Съвета за икономическите сметки за селското стопанство в Съюза.
Данък добавена стойност
2.081 Принципите, приети в ЕС по отношение на Данъка върху добавената стойност и
формирането на индексите на цените на селскостопанската продукция се състоят в
следното:
2.082 Индексите на цените на селскостопанските продукти в ЕС се изчисляват без ДДС. ДДС,
което е получено от стопаните за продажбата на продукция, се използува за компенсиране
на ДДС, който те плащат при закупуването на стоките и услугите. ДДС не може да бъде
12
компонент при формирането на продажните цени и трябва да бъде изключен .
2.083 Изключение от принципа за записване на цените без ДДС се прави при покупките на
определени стоки и услуги за текущо потребление, за които не се прилага компенсация и
възстановяване. „Неприспадаем“ или „невъзстановяем“ ДДС се плаща например за някои
горива във Франция. Тя единствено се разглежда като елемент на изкупните цени в
областта на статистиката за цените.

2. 8 Номинални и дефлирани индекси
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Страните-членки използват различни процедури за събирането на ДДС. Основно се прави разграничение между
обикновените събирателни процедури („стандартни системи“) и опростените системи или още известни като
„уеднаквени системи за таксуване“. Селскостопански производители, които са избрали стандартната система са
длъжни да заплащат на данъчните власти разликата между фактурирания ДДС и „приспадаемия“ ДДС, заплатен
при покупката на стоките и услугите за текущо потребление. Успоредно с това съществува уеднаквена данъчна
система, която представя специална разпоредба за селското стопанство според която се счита че „приспадаемия“
ДДС, който вече е заплатен се балансира от този ДДС, който се получава при продажбата. По-голямата част от
селскостопанските производители в ЕС са избрали този вид данъчна система, тъй като тя не изисква подробно
счетоводство. Съществуват два основни типа уеднаквена данъчна система в Европейския съюз: (1)
селскостопнаските производители продават своята продукция по брутна цена, включваща ДДС. Полученият ДДС
се запазва от земеделския производител като компенсация за заплатения ДДС при покупката на стоки и услуги за
текущо потребление. Тази процедура се използва от повечето страни-членки; (2) селскостопанските
производители продават своята продукция на нето цена, в която не е включен ДДС. Чрез молба до данъчната
служба платеният ДДС при покупката на стоки и услуги за текущо потребление им се възстановява до нивото на
продажбите, които са извършени. Тази система се използва във Франция.
Ако равнищата на цените, приложими за продажбите се пресметнат и полученият ДДС е равен на „приспадаемия“
ДДС, уеднаквената данъчна система няма никакъв ефект върху дохода. В този случай селскостопанските цени
трябва да се събират без ДДС, както и при стандартната система. Но дори това да не е случаят, цените изчистени
от ДДС не са напълно надеждни индикатори за дохода в селското стопанство.
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2.084 Процедурата за конструирането на индексите на различни нива на агрегиране за всяка
отделна страна-членка и за ЕС като цяло е показана в точка 2. 043. Чрез тези процедури се
получават индекси, които отразяват изменението на цените на селскостопанските продукти
и стоките и услугите за текущо потребление в рамките на техния обхват. Те позволяват
извършването на широкообхватни логически сравнения в рамките на всяка отделна страна.
Например – сравнения между няколко продукта и стоки и услуги, както индивидуално, така
и като цяло.
2.085 Тези индекси сами по себе си, обаче не винаги позволяват извършването на логически
сравнения между отделните страни-членки, в случаите, когато те имат различни нива на
инфлация за определен период. Например – макар, че страната – членка А може да е
имала по-голямо нарастване на цената на продуктите (8%), отколкото страната-членка Б
(4%), разликата между тези изменения в цените на продуктите би следвало да се повлияят
силно ако общата инфлация в страната А е била 10%, а в страната Б – 2%. В този случаи
цените на продуктите биха се увеличили повече, отколкото е нивото на инфлацията в Б, но
по-малко, отколкото тя е в А. В такива случаи се казва, че цените на продуктите са се
снижили в ”реални условия“ (или, че „реалните” цени на продуктите са спаднали) в
страната А и са се покачили в страната Б.
2.086 Сравненията между измененията в индексите на цените на продуктите и стоките и услугите
за текущо потребление не се ограничават само в рамките на сравненията между отделните
страни. Те спомагат за изготвянето на предварителните оценки за отделните държави и са
полезни за проучване на измененията за Съюза като цяло.
2.087 Например – ако на нивото на Съюза индексите на цените на продуктите от
растениевъдството се увеличават със 7%, а от животновъдството – с 5%, може да се каже,
че цените на растениевъдните продукти са по-високи от цените на животновъдните. Обаче,
ако се има пред вид, че растениевъдните продукти са били произведени в страни със
сравнително висока степен на инфлация (примерно 9%), а животновъдните – в страни със
сравнително ниска инфлация (3%), картината е доста по-различна. В този случай би
трябвало да има спад на реалните цени на растениевъдните продукти в страните-членки –
производителки и увеличение на реалните цени на животинските продукти в страните,
които са ги произвели. Ако всяка една от степените на нарастване на цените на
растителните и животински продукти би могла да се сравни с общото ниво на инфлацията в
ЕС (например – 6%), това все още би означавало реално увеличение на цените на
растителните продукти и реално снижение на цените на животинските продукти.
Следователно, желателно е най-напред цените да се приведат в съответствие с инфлацията
на съответната страна-членка, а след това да се сравнят със съответните индекси на ЕС.
2.088 Основният проблем при изчисляването на измененията на индексите в реалните условия
се заключава в подбора на показателя за общата инфлация, с който следва да се корегира
дадения конкретен индекс. Обикновено предпочитание се дава на индекса свързан с БВП,
или на индекса, свързан с формирането на националния доход, който се получава от
съотношението между текущи и съпоставими цени. Този подход обаче, би могъл да
създаде проблеми в контекста на индексите на цените на селскостопанските продукти и на
стоките и услугите за текущо потребление. Това се получава тъй като те се изчисляват за
сравинително кратък период , а индексите на БВП се изчисляват тримесечно и са налични
след един по-продължителен период от време. Освен това при този метод те се явяват
обект на неизбежни периодични ревизии във времето, които рефлектират върху оценките
на измененията на индексите на цените в селското стопанство. Предпочитание,
следователно се дава на използуването индекса на цените на потребител, който се
изчислява месечно, веднага след наблюдавания период за всяка една от страните-членки
на ЕС.
2.089 Точният метод на изчисляване на измененията в реални условия на конкретен индекс на
цена се състои в разделянето на този индекс с избрания дефлатор от индекса на цените на
потребител. Идеалният случай се получава, когато конкретния ценови индекс и дефлатора
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отразяват един и същ отчетен период=100, така, че динамичните редове на „реалните
цени”, получени в резултат на делението (и които може би е добре да се умножат по 100)
ще имат същия отчетен период, макар че това не е съществено и не влияе на крайните
показатели за измененията в реални условия.

2.9.
Изчисляване на прогнозни индекси за цените в
селското стопанство
2.090 Въпреки, че индексите, свързани с цените на селскостопанските продукти и стоките и
услугите за текущо потребление се изчисляват за всяко тримесечие сравнително бързо (в
рамките на 45 дни след края на съответното тримесечие) и обикновено много по-бързо от
статистиката за количествата и стойностите е необходима още по-актуална информация.
Това неизбежно води до изготвянето на прогнози, било то за отделни конкретни цени, или
за индекси на цените на групи от продукти.
2.091 Затова Евростат изисква от държавите-членки да предоставят оценки на продукцията и
суровините, индекси за текущата година като цяло, 60 дни преди края на референтната
година (вж. параграф 1. 09).
2.092 Методологията на тези прогнози не е уеднаквена между страните-членки, нито е
дискутирана подробно от Работната група по статистика на цените, макар, че групата
разисква сравненията между направените прогнози и действителните резултати. Една от
причините за липсата на такова хармонизиране е свързана с различията във времето, в
което се изготвят прогнозите и реалното получаване на реколтата, което е свързано със
структурата на отглежданите култури и нормалните климатични условия и конкретните
условия през годината. Макар, че няма определена методология, може би е полезно да се
предложи някаква инструкция за обхвата и възможностите за избор на методологии, от
които отделните страни-членки да направят своя избор.
2.093 Прогнозният индекс за всяка отделна цена за годината, като цяло, се изчислява на база
тримесечните индекси, като стремежа е да се обхване по-голямата част от годината.
2.094 Възможно е наличието на такава информация за селскостопанските продукти, които се
произвеждат непрекъснато през цялата година – по-конкретно, за животните и продуктите
от животновъдството – яйца, мляко... За тези продукти е напълно възможно да се правят
прогнози, за останалите месеци от годината и за годината като цяло, на базата на
последните налични данни за индексите или цените. Макар, че е нормално да има
известно разминаване, то не би трябвало да е съществено, и в известна степен може да се
прогнозира на базата на предишния опит и на отчитане на факторите, влияещи на цените
за останалите месеци на годината. Подобен подход се използува и при прогнозите за
стоките и услугите за текущо потребление.
2.095 Често има резки скокове в цените на продуктите от растениевъдството, в отделните
пазарни години и те са тясно свързани с периода от годината, когато прогнозите са били
разработвани. Може би е възможно да се използуват ранни показатели за размера на
реколтата, или зависещите от нея цени, или да се направят прогнози за реколтата, и след
това за цените на базата на засадените площи и на условията, при които се развиват
културите и получаването на реколтата.
2.096 Има много методи, с помощта на които могат да се изготвят прогнози за цени или индекси,
на базата на текущи и предишни стойности и познаване на факторите, влияещи върху
бъдещите стойности. Те включват, както по-прости методи, базиращи се на текущи и
предишни стойности, така и по-сложни методи на унифицирани анализи и прогнозиране.
Други методи са така наречените „Иконометрични”, в които индекса може да е свързан с
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една или повече определящи променливи, познаването на които може да улесни
прогнозирането.
2.097 Модерните методологии, като правило комбинират най-доброто от тези подходи, макар,
че не е необходимо и оправдано за всеки отделен индекс, за който се изисква прогноза да
се прилагат сложни методологии. Биха могли да се използуват и експертни познания, ако
има такива. Понякога данните могат да се получат от определени пазарни механизми,
например – цените на бъдещи пазари могат да се използуват за стоки, за които вече
съществуват пазари.
2.098 Желателно е да се разработи определен брой методологии. Паралелното им използуване
ще подпомогне определянето на действителната ефективност на изготвяните по
различните начини прогнози. Има вероятност прогнозите да се променят с течение на
времето, според резултатите за тяхната надеждност. Прогнозите трябва да се сравняват с
резултатите, като се осъществява обратна връзка. Трябва да се отбележи, обаче, че на
резултатите от прогнозирането влияят фактори, които не винаги могат да бъдат взети пред
вид предварително, което ги прави не дотам съвършенни.

2. 10 Анализ: Условия за търговия
2.099 Раздел 2. 8 обяснява как степента на измененията, отразени от индексите на цените в
селското стопанство могат да се изгладят. Това би позволило да се правят изчисления за
общото ниво на инфлация за всяка страна-членка, както и да се правят сравнения между
отделните страни в рамките на ЕС. Особено важна форма на сравнение и полезна при
анализиране на икономическото състояние е тази, между степените на промяна на
индексите на производител и на вложените стоки и услуги.
2.100 Това се дължи на факта, че тези относителни промени са показателни поне в известна
степен за промените в Брутната добавена стойност, с която различните изчисления на
доходите от селското стопанство са тясно свързани. Това е независимо от факта, че има
няколко значителни разлики между обхвата на индексите на цените и агрегираните
икономически сметки за селското стопанство, което прави взаимовръзката между двете
съставни части на статистиката не толкова тясна.
2.101 Има два фактора, които правят информацията за измененията на цените от особена полза.
Първият е, че индексите на цените са налични по-често (за месец, тримесечие), отколкото
информацията за агрегираните доходи в икономиката или обемите на продукцията и
вложените стоки и услуги (повечето от които са годишни). Вторият е, че измененията в
цените, и по-специално, на цените на продукцията, са често от по-голяма важност от
измененията в количествата при определяне на промените в Брутната добавена стойност, а
от там и на доходите. Трябва да се отбележи, че промените в цените са по-произволни,
отколкото свързаните с тях промени в стойността. Например – голямото нарастване на
цената на продукцията отразява ниски нива на производство, и обратното – голямото
нарастване на цената на влагане може да предизвика намаление на използуваните стоки
за влагане.
2.102 Евростат набелязва мерките, които обезпечават директни, преки сравнения на
измененията в цените на селскостопанската продукция и на вложените стоки и ги включва
в тримесечните публикации на „Статистика на фокус”. От началото на 1993 г. Евростат
използува процентно съотношение на изменението на индексите на цените на
производител и влагане между последното тримесечие и съответното тримесечие на
предходната година. Изчислението се прави на основата на индекси, изразени в реални
граници (след дефлиране процента на инфлация) и с индекса на влагане, обхващащ
стоките и услугите и селскостопанските инвестиции.
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2.103 Това изчисление показва изменението в покупателната способност на селскостопанската
продукция и вложените стоки и услуги, изразени един чрез друг. По тази причина това
изчисление се назовава „условия за търговия”. 13
2.104 Преди 1993 г. Евростат сравняваше индексите на измененията на цените на производител
и на влагането, използувайки друг начин на измерване наричан „нетен ефект на цените”.
Той се основаваше на средно-претеглена (средна аритметична) на измененията в
индексите на продукцията и вложените стоки и услуги. Този начин показва нетния ефект на
промените в цените върху измененията на добавената стойност. За изчислението се
използуват тримесечните индекси на продукцията и вложените стоки и услуги, изразени в
реални величини за предходната година и за последната година, за която има данни. За
повече детайли виж Lund 14 14. Тези изчисления и анализите за връзките, съществуващи
между тях са отразени в Кратък доклад за 1994 г. „Резюме и сравнение на трендове на
индекси на селскостопанските цени в ЕС 1985 – 1993”, публикуван в сериите Кратки
доклади за селското, горското и рибно стопанство и в публикация на г-н Лунд от 1994 г.

3. Статистика на Абсолютните цени в селското стопанство
3.1. Цели на статистиката
3.01

Основно предназначение на индексите на цените в селското стопанство е да разкрие
изменението в равнището на цените на отделните земеделски продукти или продуктови
групи. Статистиката на абсолютните цени в селското стопанство си поставя две цели:
Първата – да се използуват за сравнения между отделните страни и втората – за
изготвянето на икономически анализи. Абсолютните цени в селското стопанство (например
– агрегираните цени) са необходими и за разработването на модели за изчисления и за
определянето на изменението на цените.

3.02

Две основни цели се очертават в областта на статистиката на абсолютните цени в селското
стопанство. Първата – абсолютните цени да бъдат съпоставими между отделните страни –
членки и втората – продуктите, за които те се отчитат да бъдат от важно икономическо
значение за съответната страна.

3.03

Въпреки, че до сега е постигнат голям напредък по отношение на хармонизиране на
данните, все още съществуват различия, дължащи се на различия в методологиите,
прилагани в отделните страни-членки. Следователно потребителите винаги трябва да се
запознават с определенията и съдържанието на данните, които ползуват 15.

3.04

Страните-членки на ЕС предоставят в ЕВРОСТАТ годишни данни за цените. Методите,
използувани за изчисляването им са дефинирани в съответните емпирични дефиниции.

3.2. Дефиниция на цените
a. Бележки за съпоставимостта между отделните продукти и стоки и
услуги за текущо потребление
13

Понякога се използува термина „ножица на цените”
Лунд, P.J.: комбинацията от селскостопански ценови индекси на цени на производител и цени на стоки и услуги
за текущо потребление“, Списание за Селскостопанска икономика, септември 1994.
15
Виж раздел 3.4
14
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3.05

Сравнимостта (съпоставимостта) на продуктите и стоките и услугите за текущо потребление,
за които се отчитат цени в динамичните редове зависи от броя на специфичните
характеристики, начина на отчитане на цените и начина на събиране на статистическата
информация (виж параграф 3. 38). Всички тези характеристики влияят върху нивото на
цената на отделния продукт (или стока за производство). От тук следва, изискването за
стриктна сравнимост между отделните страни-членки за събираните цени.

3.06

В действителност, обаче, пълна хармонизация на всички характеристики, определящи
цените, между отделните страни-членки не може да има.

b. Етап „маркетинг“ и пазарни условия
Етап „маркетинг“
3.07.
3.07.
Използването на цените като показатели за дохода в селското стопанство означава, че
цените трябва да бъдат отчитани на нивото, на което те директно влияят на дохода на
стопаните. Продажните цени трябва да се отчитат на първия пазарен етап – „цени от
производителя за пазара” и покупните цени на стоките и услугите за текущо потребление –
на последния пазарен етап – „цени от пазара за производителя”.
Пазарни условия
3.08. Ако за нас представлява интерес дохода от селското стопанство, не е достатъчно да се
определи само момента на покупко-продажбата. Важно е да се изключат транспортните
разходи от цените на продуктите и да се имат пред вид при цените на стоките и услугите за
текущо потребление. Това означава, че мястото на предаване на продуктите на купувача
трябва да бъде „до изхода на стопанството”, а на получаване на стоките и услугите за
текущо потребление – „в стопанството”. По този начин цените съдържат и елемент на
неселскостопанска дейност. Ако цените не се отчитат на ниво производител, те трябва да
се превърнат, чрез изваждане на добавените елементи между нивото на производителя и
мястото на отчитането.
3.09. Дадена цена винаги се отнася за някакво, определено количество. Това количество трябва
да бъде определено в основните дефиниции. Не е необходимо тези мерни единици да са
идентични с мерните единици, в които е продадена стоката. Много от продуктите се
търгуват в големи количества (напр. в няколко тона), понякога като цял товар (напр. на
камион, кораб и др.) или чували. Количествата, за които са получени цени са специфични
за всеки вид продукт.

c. Правила за изчисление на субсидиите, данъците и таксите
3.010. Започвайки от принципа, че отчетените цени директно са свързани с приходите на
стопанина, са създадени правилата за третиране на субсидиите и данъците. Трябва да се
прави разлика между конкретни субсидии за отделен продукт, и данъци и субсидии, които
не са свързани директно с определен продукт или стоки. Субсидиите за конкретен продукт
увеличават приноса на дадения продукт в дохода на стопанина. Следователно продажната
цена на такъв продукт представлява стойността на продукта. Противоположен е случаят със
данъците. По тази причина някои от специфичните субсидии за отделен продукт трябва да
се добавят към продажната цена на продукта, а някои от данъците за конкретен продукт
трябва да се извадят от цената. По същият начин някои субсидии за определен продукт
трябва да се извадят от цената на потребител (покупна цена) на стоките и услугите за
текущо потребление и някои данъци за продукт да се добавят към нея.
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3.011. Ставките на ДДС не трябва да се отразяват върху доходите и печалбата. Евростат по
принцип отчита цените без ДДС. Това обаче се отразява само за приспадаемия ДДС.
„Неприспадаемия“ и „невъзстановяемия“ ДДС не се приспада от цената 16.
Данък добавена стойност (ДДС)

3.3. Избор (подбор) на продукт
Както беше подчертано по-горе, абсолютните цени в селското стопанство се използуват за изготвянето
на икономически анализи и в частност за анализи на дохода в отрасъла. Следователно, очевидно е че
подбраните продукти, за които се събират данни за цените трябва да отговарят на някакви критерии.
Първо – всички подбрание продукти трябва да са от икономически важно значение за отделната
страна. Тук трябва да бъдат включени и продукти, които не са с голям относителен дял в момента, но
чието значение непрекъснато расте (например екологично чистите продукти). Целесъобразно е
продуктите да бъдат съпоставими между отделните страни.
3.012. Критериите за подбор на продуктите не са винаги съвместими. Критерият
съпоставимост, например, изисква продуктите да са еднакви (по отношение
определението за продукта и ценообразуващите характеристики). Има граница
идентичност, тъй като продукта не може така изчерпателно да бъде дефиниран, че
изчерпи всички възможни вариации.

за
на
на
да

3.013. За изготвянето на икономическите анализи, икономическото значение (важност) на
продукта е от по-голяма важност от неговата съпоставимост. Т.е. цените трябва да се
определят чрез същия метод, но решаващия критерий е „икономическа значимост”.
Динамичните редове трябва по този начин да бъдат проверени, за да се гарантира, че те
отразяват особеностите на селското стопанство във всяка държава-членка, които могат да
варират в зависимост от климатичните и други условия.

3.4. Основни дефиниции за подбраните продукти
a. Общи бележки по основните дефиниции
3.014. Основните дефиниции са разработени въз основа на обясненията, дадени за дефиницията
на цените (Раздел 3. 2). Те съдържат определения за най-важните ценоопределящи
характеристики. Всяко изменение или отклонение от тях се описва в така наречените
емпирични дефиниции.

b. Ревизирана система на основните дефиниции
3.015. В основни линии ревизираните основни дефиниции могат да бъдат разделени на две
части: едната – специфична, а другата – обща. Целевите дефиниции са представени в Анекс
517 от този наръчник
Обща част
3.016. Общата част се отнася до етапа на маркетинг, единиците и до отнасянето на субсидиите и
данъците. На схемата е показан пример за общата част на основните дефиниции за
„Зехтин”.

16

За по-детайлизирани обяснения по тази тема виж параграфи от 2.088 до 2.092
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Целеви дефиниции за „Зехтин“, динамичен ред
•

Цени от производителя до търговец на едро или до
промишлено предприятие

•

Цени на 100 л, без ДДС

17

Annex 5: „Целеви дефиниции на ценообразуващи характеристики като основа за подбор на редове от
абсолютни цени на производител за растениевъдна продукция, животни и животински продукти и на цените за
покупка за стоки и услуги за текущо потребление“

3.017. Както беше подчертано в раздел 3. 2 б), продажните цени трябва да бъдат записвани на
първия етап от движението на стоката, без да се включва транспорта. В повечето случаи цените се
определят за 100 кг. или 100 л. за течни продукти и за 100 бр. за яйцата. Цените са нето – без ДДС.
Продуктова дефиниция
3.018. Тази част съдържа кратко определение на продукта. Дефиницията на продукта може да се
отнася до съществуващите стандарти в ЕС или да дава информация за качествата и видовете
продукти, които включва. Таблицата представя например специфичната част на основните
дефиниции за „Зехтин“

Код

08100000

Предназначение

Екстра върджин

Дефиниция „Зехтин“,
индивидуален ред
•

Максимално съдържание на свободни
киселини, изразено като олеинова киселина,
от 0. 8 грама на 100 грама

•
•
08500000

Зехтин

•

Максимално съдържание на свободни
киселини, изразено като олеинова киселина,
от 2грама на 100 г

08400000

Зехтин за индустриални цели

•

Наличие на свободни киселини, изразено
като олеинова киселина, повече от два грама
на 100 грама
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Анекс 1

Структура на селскостопанските цени и
индекси в Европейския съюз
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Код

Код

Периодичност

Описание

1. Output (Цени на производител в селското стопанство)
01

010000

Годишни,Тримесечни Зърнени култури (включително семена)

01. 1

011000

Годишни,Тримесечни Пшеница и лимец

01. 1. 1

011100

Годишни,Тримесечни Мека пшеница и спелт

01. 1. 2

011200

Годишни,Тримесечни Твърда пшеница

01. 2

012000

Годишни,Тримесечни Ръж и лимец

01. 3

013000

Годишни,Тримесечни Ечемик

01. 3. 1

013100

Годишни,Тримесечни Фуражен ечемик

01. 3. 2

013200

Годишни,Тримесечни Пивоварен ечемик

01. 4

014000

Годишни,Тримесечни Овес и зърнени смески

01. 5

015000

Годишни,Тримесечни Царевица за зърно

01. 6

016000

Годишни,Тримесечни Ориз

01. 9

019000

Годишни,Тримесечни Други зърнени култури

02

020000

Годишни,Тримесечни технически култури

02. 1

021000

Годишни,Тримесечни Маслодайни семена и култури (включително семена)

02. 1. 1

021100

Годишни,Тримесечни Рапица и семена от рапица

02. 1. 2

021200

Годишни,Тримесечни Слънчоглед

02. 1. 3

021300

Годишни,Тримесечни Соя

02. 1. 9

021900

Годишни,Тримесечни Други маслодайни продукти

02. 2

022000

Годишни,Тримесечни Протеинодайни култури (включително семена)

02. 3

023000

Годишни,Тримесечни Суров тютюн

02. 4

024000

Годишни,Тримесечни Захарно цвекло

02. 9

029000

Годишни,Тримесечни Други технически култури

02. 9. 1

029100

Годишни

Влакнодайни растения

02. 9. 2

029200

Годишни

Хмел

02. 9. 9

029900

Годишни

Други технически култури: Други
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03

030000

Годишни,Тримесечни фуражни култури

03. 1

031000

Годишни,Тримесечни Царевица за фураж

03. 2

032000

Годишни,Тримесечни Кореноплодни растения (включително фуражно цвекло)

03. 9

039000

Годишни,Тримесечни Други фуражни растения

03. 9. 1

039100

Годишни

Сено

03. 9. 2

039200

Годишни

Слама

03. 9. 3

039300

Годишни

Силаж

03. 9. 9

039900

Годишни

Други фуражни растения: други

Код

Код

Периодичност

Описание

04

040000

Годишни,Тримесечни Зеленчуци и градински продукти

04. 1

041000

Годишни,Тримесечни Пресни зеленчуци

04. 1. 1

041100

Годишни,Тримесечни Карфиол

04. 1. 2

041200

Годишни,Тримесечни Домати

04. 1. 9

041900

Годишни,Тримесечни Други пресни зеленчуци

04. 1. 9. 1

041910

Годишни

Зеле

04. 1. 9. 2

041920

Годишни

Маруля

04. 1. 9. 3

041930

Годишни

Спанак

04. 1. 9. 4

041940

Годишни

Краставици

04. 1. 9. 5

041950

Годишни

Моркови

04. 1. 9. 6

041960

Годишни

Лук

04. 1. 9. 7

041970

Годишни

Зелен фасул

04. 1. 9. 8

041980

Годишни

Варива

04. 1. 9. 9

041990

Годишни

Грах

04. 1. 9. 9. 9

041999

Годишни

Други пресни зеленчуци: други

04. 2

042000

Годишни,Тримесечни Растения и цветя

05

050000

Годишни,Тримесечни Картофи (Включително семена)

05. 1

051000

Годишни,Тримесечни Картофи за консумация

05. 1. 1

051100

Годишни,Тримесечни Ранни картофи
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05. 1. 2

051200

Годишни,Тримесечни Есенни картофи

05. 2

052000

Годишни,Тримесечни Семена картофи

05. 9

059000

Годишни,Тримесечни Други картофи

06

060000

Годишни,Тримесечни Плодове

06. 1

061000

Годишни,Тримесечни Пресни плодове

06. 1. 1

061100

Годишни,Тримесечни Десертни ябълки

06. 1. 2

061200

Годишни,Тримесечни Десертни круши

06. 1. 3

061300

Годишни,Тримесечни Праскови

06. 1. 9

061900

Годишни,Тримесечни Други пресни плодове

06. 1. 9. 1

061910

Годишни

Череши

06. 1. 9. 2

061920

Годишни

Сливи

06. 1. 9. 3

061930

Годишни

Ягоди

06. 1. 9. 4

061940

Годишни

Орехи и сушени плодове

06. 1. 9. 4. 1

061941

Годишни

Орехи

06. 1. 9. 4. 2

061942

Годишни

Сушени плодове

06. 1. 9. 9

061990

Годишни

Други пресни плодове: други

Код

Код

Периодичност

Описание

06. 2

062000

Годишни,Тримесечни Цитрусови плодове

06. 2. 1

062100

Годишни

Портокали

06. 2. 2

062200

Годишни

Мандарини

06. 2. 3

062300

Годишни

Лимони

06. 2. 9

062900

Годишни

Други цитрусови плодове

06. 3

063000

Годишни,Тримесечни Тропически плодове

06. 4

064000

Годишни,Тримесечни Грозде

06. 4. 1

064100

Годишни

Десертно грозде

06. 4. 9

064900

Годишни

Друго грозде: винено

06. 5

065000

Годишни,Тримесечни Маслини

06. 5. 1

065100

Годишни

Маслини за консумация

06. 5. 9

065900

Годишни

Други маслини
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07

070000

Годишни,Тримесечни Вино

07. 1

071000

Годишни,Тримесечни Трапезно вино

07. 1. 1

071100

Годишни

Вино (гарантирано наименование за произход-ГНП)

07. 1. 9

071900

Годишни

Друго трапезно вино

07. 2

072000

Годишни,Тримесечни Висок клас вина

07. 9

079000

Годишни,Тримесечни Друго вино

08

080000

Годишни,Тримесечни Зехтин

09

090000

Годишни,Тримесечни Други растителни продукти

09. 1

091000

Годишни,Тримесечни Материали от растителен произход, използвани за плетене

09. 2

092000

Годишни,Тримесечни Семена

09. 9

099000

Годишни,Тримесечни Други растителни продукти: други

10

100000

Годишни,Тримесечни Растениевъдство (010000 TO 090000), включително
плодове (060000) и зеленчуци (040000)

10. 1

101000

Годишни,Тримесечни Растениевъдство (010000 TO 090000), без плодове (060000)
и зеленчуци (040000)

11

110000

Годишни,Тримесечни Животни

11. 1

111000

Годишни,Тримесечни Говеда

11. 1. 1

111100

Годишни,Тримесечни Едър рогат добитък с изключение на телета

11. 1. 2

111200

Годишни,Тримесечни Телета

11. 2

112000

Годишни,Тримесечни Свине

11. 3

113000

Годишни,Тримесечни Коне

11. 4

114000

Годишни,Тримесечни Овце и кози

11. 5

115000

Годишни,Тримесечни Домашни птици

11. 5. 1

115100

Годишни,Тримесечни Пилета

Код

Код

11. 5. 9

115900

Годишни,Тримесечни Други домашни птици

11. 9

119000

Годишни,Тримесечни Други животни

12

120000

Годишни,Тримесечни Животински продукти

12. 1

121000

Годишни,Тримесечни Мляко

12. 1. 1

121100

Годишни,Тримесечни Краве мляко

12. 1. 9

121900

Годишни,Тримесечни Други видове мляко

12. 2

122000

Годишни,Тримесечни Яйца

12. 9

129000

Годишни,Тримесечни Други животински продукти

13

130000

Годишни,Тримесечни животновъдство (110000+120000)

14

140000

Годишни,Тримесечни Селско стопанство (100000+130000), включително плодове
(060000) и зеленчуци (040000)

Периодичност

Описание
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14. 1

141000

Годишни,Тримесечни Селско стопанство (101000+130000) без плодове (060000) и
зеленчуци (040000)

2. Input 1 (Стоки и услуги, за текущо потребление в селското стопанство)
20

200000

Годишни,Тримесечни СТОКИ И УСЛУГИ за текущо потребление в селското
стопанство (INPUT 1)

20. 1

201000

Годишни,Тримесечни Семена и посадъчен материал

20. 2

202000

Годишни,Тримесечни Горива: масла

20. 2. 1

202100

Годишни,Тримесечни Електричество

20. 2. 2

202200

Годишни,Тримесечни Горива за отопление

20. 2. 3

202300

Годишни,Тримесечни Горива за двигатели

20. 2. 4

202400

Годишни,Тримесечни Масла

20. 3

203000

Годишни,Тримесечни Торове и почвени подобрители

20. 3. 1

203100

Годишни,Тримесечни Преки торове

20. 3. 1. 1

203110

Годишни,Тримесечни Азотни торове

20. 3. 1. 2

203120

Годишни,Тримесечни Фосфорни торове

20. 3. 1. 3

203130

Годишни,Тримесечни Калиеви торове

20. 3. 2

203200

Годишни,Тримесечни Смесени торове

20. 3. 2. 1

203210

Годишни,Тримесечни NP торове

20. 3. 2. 2

203220

Годишни,Тримесечни PK торове

20. 3. 2. 3

203230

Годишни,Тримесечни NPK торове

20. 3. 9

203900

Годишни,Тримесечни Други торове, почвени подобрители

20. 4

204000

Годишни,Тримесечни Продукти за растителна защита и пестициди

20. 4. 1

204100

Годишни,Тримесечни Фунгициди

20. 4. 2

204200

Годишни,Тримесечни Инсектициди

Код

Код

20. 4. 3

204300

Годишни,Тримесечни Хербициди

20. 4. 9

204900

Годишни,Тримесечни Други продукти за растителна защита

20. 5

205000

Годишни,Тримесечни ВЕТЕРИНАРНИ ПРОДУКТИ

20. 6

206000

Годишни,Тримесечни Фуражи

20. 6. 1

206100

Годишни,Тримесечни Преки фуражи

20. 6. 1. 1

206110

Годишни,Тримесечни Зърнени и продукти от мелничарската промишленост

20. 6. 1. 2

206120

Годишни,Тримесечни Шрот/Кюспе

20. 6. 1. 3

206130

Годишни,Тримесечни Продукти от животински произход

20. 6. 1. 9

206190

Годишни,Тримесечни Други преки фуражи

20. 6. 2

206200

Годишни,Тримесечни Смесени фуражи

Периодичност

Описание
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20. 6. 2. 1

206210

Годишни,Тримесечни Смесени фуражи за телета

20. 6. 2. 2

206220

Годишни,Тримесечни Смесени фуражи за говеда без телета

20. 6. 2. 3

206230

Годишни,Тримесечни Смесени фуражи за свине

20. 6. 2. 4

206240

Годишни,Тримесечни Смесени фуражи за домашни птици

20. 6. 2. 9

206290

Годишни,Тримесечни Други смесени фуражи

20. 7

207000

Годишни,Тримесечни Поддръжка на съоражения

20. 8

208000

Годишни,Тримесечни Поддръжка на сгради

20. 9

209000

Годишни,Тримесечни Други стоки и услуги

3. Input 2 (Стоки и услуги, с инвестиционно предназначение в селското стопанство)
Код

Код

Периодичност

21

210000

Годишни,Тримесечни СТОКИ И УСЛУГИ, с инвестиционно предназначение в
селското стопанство (INPUT 2)

21. 1

211000

Годишни,Тримесечни Материали

21. 1. 1

211100

Годишни,Тримесечни Машини и друго оборудване

21. 1. 1. 1

211110

Годишни,Тримесечни Ротоватори и други машини на 2 колела

21. 1. 1. 2

211120

Годишни,Тримесечни Машини и съоръжения за отглеждане

21. 1. 1. 3

211130

Годишни,Тримесечни Машини и съоражения за прибиране

21. 1. 1. 4

211140

Годишни,Тримесечни Селскостопанска техника, машини и инсталации

21. 1. 1. 4. 1

211141

Годишни,Тримесечни Селскостопанска техника и инсталации за
растениевъдството

21. 1. 1. 4. 2

211142

Годишни,Тримесечни Селскостопанска техника за животновъдството

21. 1. 1. 4. 9

211149

Годишни,Тримесечни Други селскостопански машини и инсталации

21. 1. 2

211200

Годишни,Тримесечни Транспортно оборудване

21. 1. 2. 1

211210

Годишни,Тримесечни Трактори

21. 1. 2. 9

211290

Годишни,Тримесечни Други машини

Код

Код

21. 2

212000

Годишни,Тримесечни Сгради

21. 2. 1

212100

Годишни,Тримесечни Стопански сгради (не за живеене)

21. 2. 9

212900

Годишни,Тримесечни Друго строителство с изключение на подобрения на земята
(Други сгради,Конструкции, др.)

21. 9

219000

Годишни,Тримесечни Други

22

220000

Годишни,Тримесечни INPUT Общо (INPUT 1 + INPUT 2)

Периодичност

Описание

Описание
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Анекс 2
Изчисляване на Прости индекси
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Изчисляване на прости ценови индекси
Тази презентация ще се фокусира върху изчисляването на прост ценови индекси на базата на различни
ценови редове, като се вземе под внимание, че в много държави простият ценови индекс се изчислява
чрез агрегиране на идекси от няколко области, сортове, различни източници и т. н. Трябва да се има
предвид, че настоящото приложение не е предназначено да даде изчерпателен преглед на всички
използвани техники.
В случаите на еднородни продукти, много държави предпочитат съотношението между средните цени
за съставянето на индекси на цените за индивидуалните продукти. В случай на не хомогенни продукти
се взема най-често срещаната цена. Възможно е също при нееднородните продукти най-напред да се
изчислят индекси по сортове, качество и т. н. чрез използване на съотношението между средните
аритметични цени, след което да се агрегират тези индекси с цел да се получи простия индекс на
разглеждания продукт. Много често се използва съотношението между геометрични средни цени.
Съотношение на средните цени
По принцип аритметичните и геометричните средни цени могат да бъдат претеглени и непрегетлени.
Съотношението на претеглените геометрични средни цени рядко се използват в този контекст.
Използването на тегла зависи главно от наличието на подходящи данни за изчисляване на теглови
коефициент. Също така в случай на липса на тегло, ролята на претегляне може да играе различния
брой записи в дадена област.
А) съотношение между непретеглените средни аритметични цени

1 n t
∑ pij
n j =1
t
Ri =
1 n 0
∑ pij
n j =1
Б) съотношение между претеглените средни аритметични цени
n

Rit =

∑p G
j =1
n

t
ij

0
ij

∑p G
j =1

0
ij

0
ij

В) съотношение между непретеглените средни геометрични цени
1
n



t
∏ pij 
j =1

Rit = 
1
n

n
0
p
∏ ij 
 j =1 
n
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t

Където: Ri е прост индекс на цените за индивидуалните продукти и (или стоки и услиги) в период
на наблюдение t
p : Събрани цени на продукти (или стоки и услуги) ;
G: Претеглящ коефициент
i : Продукт (или стоки и услуги), (i=1, 2,. . k)
J: Цена j записана за продукта (или стоки и услуги), (j = 1, 2…n)
t : Текущ период
0 : Базисен период
Средна на ценовите съотношения
Както в случая на средните цени, средната стойност (аритметична или геометрична) на ценовите
съотношения могат да бъдат непретеглени или претеглени. Трябва да се отблежи, че
непретеглените средни геометрични ценови отношения и съотношениeто на непретеглените
средни геометрични цени водят до едни и същи резултати и могат да бъдат получени една от
друга.
a)

Непретеглена средна аритметична между ценовите съотношения

t
1 n pij
R = ∑ 0
n j =1 pij
t
i

b)

Претеглена средна аритметична между ценовите съотношения
n

R =∑
t
i

j =1

pijt
0
ij

p

⋅ Gij0
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Анекс 3
Пример за изчисляване на индекс
на селскостопанските цени
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Пример за изчисляване на индекс на селскостопанските цени
Предварителни бележки
Методът на изчисление, описан по-долу е направен като за пример се използват само пресни плодове
и зърнени култури, но е приложим за всички селскостопански продукти (Input, Output)
В примера, индексът се изчислява за всяко тримесечие на дадена година и за годината като цяло.
Теглова схема
Стойността на тримесечните тегла трябва да отразява действително продадените количества по
тримесечия през базисния период, което е предпоставка за наличие на сезонност за всички (Output)
продукти (растителни и животински). Стойността на тримесечните тегла се изчислява, като се умножат
продадените количества по тримесечия по средната годишна цена на базисната година. Стоките и
услугите за текущо потребление се считат за не-сезонни продукти и следователно трябва да имат
равномерно разпределение на теглата на годишната стойност във всички тримесечия (25% от
годишните теглови стойности на всяко тримесечие). Тримесечните тегла за всеки продукт ще бъдат
получени чрез умножаване на количествата, продадени през съответното тримесечие на базовия
период по годишната средна базисна цена на продукта.
Стъпка 2: Сумата на тримесечните тегла винаги е равна на годишното тегло (хоризонтална агрегация),
за всяко ниво на агрегиране (продуктово и групово).
Стъпка 3: Сумата на продуктовите тегла е винаги равна на теглото на групата (вертикално натрупване),
тримесечно и годишно.
Изчисляване на прости индекси
Стъпка 4: Простите индекси на равнище продукт се изчисляват чрез отнасяне на тримесечната цена на
даден продукт за текущата година към средната годишна цена на базисната година.
Агрегиране на индекси
Стъпка 5: Изчисляване на индекс на годишните агрегирани продукти през текущата година
(хоризонтална агрегация). Като цяло, годишните индекси са получени като се обединят тримесечните
прости индекси на продуктите, чрез използване на тегловата схема за претегляне (виж числения
пример). Въпреки това, в някои случаи, годишните индекси могат да бъдат получени от други годишни
източници, (виж параграф 2. 041). В този случай, последователно (вертикално натрупване), между
тримесечните и годишни индекси следва да се направи изглаждане чрез корекция на тримесечните
индекси според годишния индекс.
Стъпка 6: Изчисляване на тримесечните и годишни продуктови групи агрегирани през текущата година
(вертикална агрегация). Това се получава чрез агрегиране на простите ценови индекси за
индивидуалните продукти, които съставляват тези групи, като се използват съответните тримесечни
тегла от тегловата схема.
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Пример за изчисляване на индекс на цените селското стопанство
Теглова схема:
Стъпка 1: Тегловата схема отразява действителното разпределение на обема продукция през базисния период
Стъпка 2: Сумата от тримесечните тегла е винаги равна на годишните тегла (хоризонтална агрегация)
Стъпка 3: Сумата от теглата на продукта е винаги равна на теглото на групата продукти (вертикална агрегация)
Прост индекс:
Стъпка 4: Изчисляване на прост индекс на продуктово ниво
Агрегация на индексите:
Стъпка 5: Изчисляване на годишни продуктови агрегации за текущата година (хоризонтална агрегация)
Стъпка 6: Изчисляване на тримесечни и годишни продуктови групови агрегации за текущата година (вертикална агрегация)

Тегла по тримесечия
Годишно тегло

•

Този метод е приложим едновременно за сезонни и несезонни продукти

Анекс 4
Списък от продукти за годишни
абсолютни селскостопански цени

Група продукти

Код

Продукти

Цени на производител в селското стопанство

Зърнени култури

Технически култури

Пресни зеленчуци

01110000

Мека пшеница

01120000

Твърда пшеница

01200000

Ръж

01300000

Ечемик

01310000

Фуражен ечемик

01320000

Пивоварен ечемик

01400000

Овес

01500000

Царевица

01600000

Ориз

01910000

Сорго

01920000

Тритикале

02110000

Рапица

02120000

Слънчоглед

02130000

Соя

02210000

Зрял грах

02220000

Зрял фасул

02230000

Бакла (зърно)

02300000
02400000

Суров тютюн: всички видове
Захарно цвекло: стойност на
единица

02911000

Памук (включително семена)

02920000

Хмел: всички видове

02991000

Леща

02992000

Нахут

04110000

Карфиол: всички класове

04121000

Домати на открито: всички класове

04122000

Домати на закрито: всички класове

04191100

Бяло зеле: всички класове

04191200

Червено зеле: всички класове

04191300

Къдраво зеле: всички класове

04192100

Маруля на открито: всички класове

04192200

Маруля на закрито: всички класове
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Група продукти

Пресни зеленчуци

Растения и цветя

Картофи

Код

Продукти

04193000

Спанак

04194100

Краставици на открито: всички класове

04194200

Краставици на закрито: всички класове

04195000

Моркови: всички класове

04196000

Лук всички класове

04197000

Зелен фасул

04198100

Френски фасул: всички класове

04199000

Зелен грах: всички класове

04199901

Култивирани гъби: всички класове

04199902

Цикория на открито

04199903

Праз на открито

04199904

Пипер (на закрито)

04199905

Цвекло

04199906

Чесън

04199907

Алабаш

04199908

Репичка

04199909

Брюкселско зеле: всички класове

04199910

Аспержи: всички класове

04199911

Тиквички

04199912

Целина: всички класове

04199913

Пъпеш

04199914
04210000

Диня
Рози

04220000

Карамфили

04230000

Хризантеми

04240000

Гладиоли

04250000

Лалета

04260000
05110000

Фрезии
Ранни картофи

05120000

Есенни картофи

05200000

Семе Картофи

05900000

Други картофи
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Група
продукти

Плодове

Код
0611000
0
0612000
0
0613000
0
0619110
0
0619120
0
0619200
0
0619300
0
0619310
0
0619320
0
0619411
0
0619412
0
0619413
0
0619414
0
0619420
0
0619910
0
0619920
0
0619930
0
0621000
0
0622000
0
0623000
0
0629000
0
0631000
0
0641000
0
0649000
0

Продукти

Десертни ябълки: всички класове
Десертни круши: всички класове
Праскови: всички класове
Череши
Вишни
Сливи: всички класове
Ягоди: всички класове
Ягоди на открито
Ягоди на закрито
Орехи
Лешници
Бадеми
Кестени
Сушени плодове
Кайсии: всички класове
Малини
Касис
Портокали: всички класове
Мандарини: всички класове
Лимони: всички класове
Други цитросови плодове
Пресни смокини
Десертно грозде: всички класове
Винено грозде
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Вино

Зехтин

0651000
0
0659000
0
0711000
0
0719000
0
0720000
0
0790000
0
0810000
0
0850000
0
0840000
0

Трапезни маслини
Други маслини
Вино (гарантирано наименование за произход – ГНП)
Друго трапезно вино
Висок клас вино
Друго вино
Екстра върджин зехтин
Върджин зехтин
Индустриален зехтин
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Група продукти

Животни

Код

1111000
0
1111100
0
1111200
0
1111210
0
1111300
0
1111400
0
1112000
0
1112100
0
1112200
0
1121000
0
1122000
0
1123000
0
1124000
0
1130000
0
1141000
0
1141100
0
1141200
0
1142000
0
1142100
0
1151000
0
1151100
0
1159100
0
1159200
0
1159300
0

Продукти

Млади говеда
Млади говеда (запас)
Юници
Юници (запас)
Крави
Биволи
Телета
Телета (на няколко дни)
Телета (на няколко седмици)
Прасета (за угояване)
Прасета (заклани) (клас S)
Прасета (заклани) (клас)
Прасенца
Коне
Овце
Агнета млади
Агнета за угояване
Кози
Ярета
Пилета (живи, 1-ви клас)
Бройлери (за клане)
Патки (за клане)
Пуйки (за клане)
Гъски (за клане)
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Животински
продукти

1191000
0
1211100
0
1211200
0
1211300
0
1219100
0
1219200
0
1220000
0
1291000
0
1292000
0

Зайци
Сурово краве мляко; 3, 7% масленост
Сурово краве мляко; фактическо съдържание на мазнини
Краве мляко за консумация от човека
Сурово овче мляко
Сурово козе мляко
Пресни яйца (цялата страна)
Вълна
Мед
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Група продукти

Код

Продукти

ПРОДУКТИ ЗА МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Електричество и горива

Торове и почвени
подобрители

2021000
0
2022100
0
2022200
0
2023100
0
2023200
0
2031110
0
2031120
1
2031120
2
2031130
1
2031140
0
2031210
0
2031220
0
2031310
0
2031320
0
2032110
0
2032210
0
2032220
0
2032310
0
2032320
1
2032320
2
2032330
1
2032330
2
2032340
0
2032350
0
2032360
0
2032370
0
2032380
0
2061110
0
2061120

Електричество
Горива за отопление
Мазут
Бензин
Дизелово гориво
Амониев сулфат
Амониев нитрат (26% N) (чували)
Амониев нитрат (26% N) (насипно)
Амониев нитрат (33% N) (чували)
Карбамид
Суперфосфат (18% P205)
Троен суперфосфат (46% P205)
Калиев хлорид
Калиев фосфат
Двукомпонентни торове: 1 – 1 – 0
Двукомпонентни торове: 0 – 1 – 1
Двукомпонентни торове: 0 – 20 – 20
Трикомпонентни торове: 1 – 0;5 – 0;5
Трикомпонентни торове: 1 – 1 – 1 (чували)
Трикомпонентни торове: 1 – 1- 1 (насипно)
Трикомпонентни торове: 17 – 17 – 17 (чували)
Трикомпонентни торове: 17 – 17 – 17 (насипно)
Трикомпонентни торове: 1 – 2 – 2
Трикомпонентни торове: 10 – 20 – 20
Трикомпонентни торове: 20 – 10 – 10
Трикомпонентни торове: 1 – 1 – 2
Трикомпонентни торове: 9 – 9 – 18
Фураж и Фуражна пшеница
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Група продукти

Код

20611600

Фураж: зърно ечемик

20611700

Фураж: зърно царевица

20612100

Кюспе от ленено семе

20612200

Соево брашно

20613100

Месокостно брашно

20613200

Рибно брашно

20619100

Сушен пулп от захарно цвекло

20619200

Сено от ливади

20619300

Сушена люцерна

20619400

20619902

Слама от зърнени култури
Заместител на мляко за телета за угояване (в
чували)
Заместител на мляко за телета за угояване
(насипно)

20621100

Добавки за отглеждане на телета

20622101

Добавки за говеда за угояване (в чували)

20622102

20622112

Добавки за говеда за угояване (насипно)
Протеинови смески за добитък за угояване
(в чували)
Протеинови смески за добитък за угояване
(насипно)

20622910

Добавки за млечни крави на паша

20622921

Добавки за млечни крави на ясли (в чували)

20622922

20622932

Добавки за млечни крави на ясли (насипно)
Протеинови добавки за млечни крави на
ясли (в чували)
Протеинови добавки за млечни крави на
ясли (насипно)

20623101

Смески за отглеждане на прасета (в чували)

20623102

Смески за отглеждане на прасета (насипно)
Смески за отглеждане на свине за угояване
(в чували)
Смески за отглеждане на свине за угояване
(насипно)
Смески за отглеждане на свине-майки (в
чували)
Смески за отглеждане на свине-майки
(насипно)

20619901

Животински храни

Продукти

20622111

20622931

20623201
20623202
20623301
20623302

52

Група продукти

Животински
храни

Код

2062410
1
2062410
2
2062420
1
2062420
2
2062430
1
2062430
2
2062450
1
2062450
2

Продукт

Смески за отглеждане на пиленца (в чували)
Смески за отглеждане на пиленца (насипно)
Смески за отглеждане на ярки (в чували)
Смески за отглеждане на ярки (насипно)
Смески за отглеждане на кокшки носачки (в чували)
Смески за отглеждане на кокшки носачки (насипно)
Смески за отглеждане на бройлери (в чували)
Смески за отглеждане на бройлери (насипно)
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Анекс 5
Целеви дефиниции за абсолютни
селскостопански цени
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Целеви дефиниции на характеристиките, определящи цените на базата на избраните абсолютни
продажни цени за растителни продукти, животни и животински продукти и покупни цени на стоки и
услуги.
Съобразно описанието на системата за целевите дефиниции, дадено в подточка 3. 4, по-долу са описани
подробно целевите дефиниции, свързани с характеристиките на отделните групи продукти, както и на
стоките и услугите за текущо потребелние в селското стопанство.
Целевите дефиниции за индивидуалните продукти или стоки и услуги по принцип се отнасят до
категориите „Дефиниция на продукта“, „Етап маркетинг и канал за продажби“ и „Условия за маркетинг“.
Както е посочено в подточка 3. 4, целевите дефиниции са разделени на две части: една част, която е обща
за най-малко една група продукти или стоки и услуги (възможни са изключения), а друга част, която е
повече или по-малко индивидуален продукт.
По-нататък, растителните продукти се разглеждат най-напред, последвани от животните и животинските
продукти. Целевите дефиниции за стоките и услугите ще бъдат намерени в края на този анекс.
Растителни продукти
1: Зърнени култури и ориз
Доколкото цените на зърнените култури са засегнати от стандартните качества за отделните видове
зърнени култури са дадени в Регламент (ЕО) № 824/2000.
По възможност стандартните качества трябва да отговарят на средните качества на зърнените култури,
добивани в Европейския съюз. Дефиницията на продукта за абсолютните селскостопански цени
отговарящи на тези стандарти и покриващи качествените характеристики са представени в Таблица 1.
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Таблица 1.

Стандартните качества за отделните
видове зърнени култури и ориз ЕС

Зърно с добро и задоволително
пазарно качество
Максимално съдържание на влага
Проценти на:
• начупени зърна
• зърнени примеси
• покълнали зърна
• чужди примеси
Общо
Тегло в килограми за хектолитър
Добив на бланширан ориз, в
пълнозърнести храни (по тегло) от
които:
• целите зърна
• зърна, набраздени в червено
• пъстри зърна
• оцветени зърна
• жълти зърна
• кехлибарени зърна

Мека
пшеница

Твърда
пшеница

Ръж

Ечемик

Царевиц
а

x

x

x

x

x

14.
5%

14.
5%

14.
5%

14.
5%

14.
5%

5%
7%
4%
3%
12%
73
-

6%
5%
4%
3%
12%
78
-

5%
5%
4%
3%
12%
70
-

5%
12%
6%
3%
12%
62
-

10%
5%
6%
3%
12%

-

-

-

-

Ориз
Кръгъл ориз с добро и задоволително
търговско качество, съответстващо на
вид „Balilla“
14. 5%
-

-

63%

-

3%
3%
1%
0. 5%
0. 05%
0. 125%

Зърнените култури, предназначени за използване като семена или храна за животни, са изключени от
целевата дефиниция за мека пшеница. Цените на всички зърнени култури трябва да бъдат коригирани,
заради съдържанието на влага.

Общи характеристики: „Зърнени култури и ориз“
Всички редове

Код

01110000
01120000
01200000
01300000
01310000
01320000
01400000
01500000
01600000
01910000
01920000

•

Стандарти на ЕС (виж табл. по-горе)

•

Цени от производителя до кооперациите или до търговците, на
изхода на стопанството

•

Цена за 100кг, без ДДС

•

Включва стойността на продукта, съответстващите данъци
(различни от ДДС).

•

Изключва стойността на субсидиите върху продуктите, които
земеделските производители са получили

Продукти

Мека пшеница
Твърда пшеница
Ръж
Ечемик
Фуражен ечемик
Пивоварен ечемик
Овес
Царевица
Ориз
Сорго
Тритикале

•
•

Характеристики за:
„Зърнени култури и ориз“
Индивидуални редове
Предназначено за човешка консумация

Неолющен ориз

2.

Картофи

Четири ценови реда са записани, „есенни картофи ”, „ранни картофи”, „картофи за посев“ и „други
картофи”.
В случая на „есенни картофи“ и „ранни картофи“ се взимат предвид само картофи, изкупени директно от
производителя за продажба на пазара, изключвайки картофи за преработка и картофи продадени
директно от производителя на потребителите. Цените се отнасят до продажбите в насипно състояние.
За „картофите за посев“ и „други картофи“ само продажбите от производителите до стопанството би
трябвало да се отбелязват. Цените се отнасят до продажбите в насипно състояние.

Характеристики за „Картофи”:
всички редове
• Цени на изхода на земеделското стопанство за
продажби насипно
• Цени за 100 кг, без ДДС

Код

Продукти

Характеристики за „Картофи”:
индивидуални редове

05120000

Есенни картофи

• Диаметър 35-85 mm

05110000

Ранни картофи

• Диаметър 25-80 mm

05200000

Картофи за посев

•

05900000

Други картофи

•
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3.

Захарно цвекло

За захарното цвекло се отчитат само стойностни на единици.
Основни характеристики за „Захарно цвекло”:
всички редове
• Цени на изхода на земеделското стопанство (изключващи
транспортните разходи)
• Плюс стойността на пулпите
• Включва стойността на свързаните с продукта такси и
данъци (освен приспадаемия ДДС).
• Изключва стойностите на субсидии върху продуктите, които
фермерите са получили
• Цена за 1000 кг, без ДДС

Код

02400000

Продукти

Захарно цвекло: стойностна
единица

Характеристики за „Захарно цвекло”:
индивидуални редове
• Фактическо захарно съдържание, средна
аритметична от всички качества
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4. 4.

Пресни зеленчуци

Проблеми при записването на цените на пресните зеленчуци
Ценовите тенденции за тези продукти варират от година на година. Колебанията могат да бъдат
съществени и непостоянни дори в рамките на държавата-членка. Така става изключително трудно за се
изчисли реална средна цена.
Подход при изследването на цените
Този подход предоставя обща дефиниция на продуктите, за чиито цени се създават динамични редове.
Проучват се всички качества и размери на продуктите. Това са продуктови агрегации (напр. Брюкселско
зеле: всички качества и видове), които трябва да са възможно най-изчерпателни (всички видове и
качества). Следователно цените могат да бъдат наименовани стойностни единици. Те се считат за найдобрите индикатори за общите тенденции.
Изключване продуктите за използване на преработка
Целевите дефиниции на пресните зеленчуци са ограничени до пуснатите за продажба пресни зеленчуци
от производителя. Тук трябва да се има предвид факта, че продуктите продадени на преработвателната
индустрия често са фиксирани по договор, тъй като са от важно значение за преработвателните
предприятия и не са на разположение за статистически цели.

Основни характеристики за „Пресни зеленчуци”: всички
редове
•

Пресни зеленчуци, пуснати за продажба от производителя,
т.е. пресните зеленчуци за преработка и пресните
зеленчуци, продадени от производителя директно на
потребителя трябва да бъдат изключени

•

Цени на изхода на земеделското стопанство

•

Цени за 100 кг без ДДС
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Код

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики за
„Пресни зеленчуци”:
индивидуални редове

04110000

Карфиол: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04199909

Брюкселско зеле: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04191100

Бяло зеле: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04191200

Червено зеле: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04191300

Къдраво зеле: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04199912

Целина: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04192100

Маруля от открити площи: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

04192200

Маруля, оранжерийна: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

04199910

Аспержи: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04121000

Домати от открити площи: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

04122000

Домати, оранжерийни: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

041194100

Краставици от открити площи: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

04194200

Краставици, оранжерийни: Всички
класове

•

Средно от всички класове и видове

04199913

Пъпеши

•

Всички класове и видове

04199914

Дини

•

Всички класове и видове

04195000

Моркови: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

0419600

Лук: Всички класове

•

Всички класове, диаметър ≥ 40 mm

04199000

Зелен грах: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04198100

Зелен фасул: Всички класове

•

Всички класове, < 9 mm

04199901

Култивирани гъби: Всички класове

•

Средно от всички класове и видове

04199911

Тиквички

•

Средно от всички класове и видове
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04199902

Цикория от открити площи

•

Средно от всички класове и видове

04199903

Праз от открити площи

•

Средно от всички класове и видове

04199904

Пипер, оранжериен

•

Средно от всички класове и видове

04197000

Зелен фасул

•

Средно от всички класове и видове

04199905

Цвекло

•

Средно от всички класове и видове

04199906

Чесън

•

Средно от всички класове и видове

04199907

Алабаш

•

Средно от всички класове и видове

04199908

Репичка

•

Средно от всички класове и видове

04193000

Спанак

•

Средно от всички класове и видове
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5.

Цветя
Основни характеристики „Цветя”:
всички редове
•

Всички видове

•

Цени от производителя до търговията за продажба на
потребителя, т.е. цветята, продадедни директно от
производителя на потребителя, трябва да се изключат.

•

Цени за 100 бр., без ДДС

Код

6.

Продукти

Специфични характеристики за „Цветя":
индивидуални редове

04210000

Рози

-

04220000

Карамфили

-

04230000

Хризантеми

-

04240000

Гладиоли

-

04250000

Лалета

-

04260000

Фрезии

-

Пресни и сушени плодове, цитрусови плодове

Ценовите тенденции за пресните плодове варират, точно както за пресните зеленчуци. Очертаните в
глава 4 от настоящия Анекс проблеми (‘‘Пресни зеленчуци”) се отнасят и тук. Ценовите изследвания се
провеждат също в съответствие с тълкуванията в зеленчуковия сектор. Ценовите редове за
наблюдаваните пресни плодове са стойностни единици за всички видове и класове. Целевите
дефиниции за потребителите на пресни и сушени плодове бяха ограничени до продажби на
потребителите в търговската мрежа и в прясно състояние18
Изследването на цените следва да се проведе на първия етап от продажбата, т.е. цени на изхода на
земеделското стопанство, ако е възможно. Ако няма по-добра информация „цени, получени от
производителя“ (вкл. транспортните разходи) могат да се използват също. Опаковката не трябва да се
взема в предвид - нито в теглото, нИто в цената. Цените на вносните продукти не се включват в
наблюдението за цените.
За изчисляване на средните национални цени на отделните продукти, преференция се дава на метода,
основан на изчисляване на медианите (медиана на разпределение). От медианите наблюдавани при
отделните пазари в продължение на седмици се изчислява средна стойност след допълнително
претегляне на средните цени. В първия тип средните цени от изследването са претеглени на базата на
действителните количества, които се променят от един сезон на друг.
18

С изключение на сушени плодове
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Ако това не е възможно, могат да бъдат използвани предварително определени тегла, базирани на
няколко години. В този случай, обаче, теглата трябва да се проверяват редовно (най-малко веднъж на 10
години). За втория тип изследване среднопретеглени величини се определят чрез теглата (изчислени за
конкретните държави) въз основа на различни години. Единичните цени (на мрежа, и т. н. ) са
превърнати в цени на 100 кг чрез използване на коефициенти.

6. 1

Пресни и сушени плодове (различни от цитрусовите плодове)

Основни характеристики за
„Пресни и сушени плодове (освен цитрусови плодове)“
всички редове
•

Пресни и сушени плодове (различни от цитрусови плодове)
от производителя до търговията за продажба на
потребителите в прясно състояние, т.е. и пресни и сушени
плодове за преработка и пресни и сушени плодове
продадени директно от производителя на потребителя
трябва да бъдат изключени

•

Цени на изхода на земеделското стопанство

•

Цени за 100 кг без ДДС

Код

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики
„Пресни и сушени плодове (освен цитрусови
плодове)“:
индивидуални редове

06110000

Десертни ябълки: Всички видове

•

Средно от всички видове и класове

06120000

Десертни круши: Всички видове

•

Средно от всички видове и класове

06130000

Праскови: Всички видове

•

Средно от всички видове и класове

06199100

Кайсии: Всички видове

•

Средно от всички видове и класове

06191100

Череши

•

Клас I, диаметър ≥ 17 мм

06191200

Вишни

•

Клас I, диаметър ≥ 17 мм

06192000

Сливи: Всички видове

•

Средно на всички видове и класове

06194110

Орехи

•

Средно на всички видове и класове

•

Без черупки
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06194120

06194130

Лешници

Бадеми

•

Средно на всички видове и класове

•

Без черупки

•

Средно на всички видове и класове

•

Без черупки

06194140

Кестени

•

Средно на всички видове и класове

06194200

Сушени плодове

•

Средно на всички видове и класове

06310000

Пресни смокини

•

Средно на всички видове и класове

06193100

Ягоди от открити площи

•

Средно на всички видове и класове

06193200

Ягоди, оранжерийни

•

Средно на всички видове и класове

06193000

Ягоди: всички видове продукция

•

Средно на всички видове и класове

06199200

Малини

•

Средно на всички видове и класове

06199300

Касис

•

Средно на всички видове и класове

06410000

Десертно грозде: Всички видове

•

Средно на всички видове и класове

06490000

Винено грозде

•

Средно на всички видове и класове
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6. 2

Цитрусови плодове

Основни характеристики за „Цитрусови плодове”:
всички редове

Код

•

Цени от производител до търговията, цени на изхода на
земеделското стопанство

•

Цени за 100 кг без ДДС

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики за
„Цитрусови плодове”:
индивидуални редове

06210000

Портокали: Всички видове

•

Средно на всички видове и класове

06220000

Мандарини: Всички видове

•

Средно на всички видове и класове

06230000

Лимони: Всички видове

•

Средно на всички видове и класове

06290000

Други цитрусови плодове

•

Средно на всички видове и класове
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7.

Вино

Отделните видове вино са национални специалитети, между които е трудно да се направи сравнение. Ето защо
данните се събират само за най-често срещаните марки вино в съответствие със селскостопанските ценови
индекси и съпоставимостта на тези ценови динамични редове между държавите-членки е ограничена.
Целевите дефиниции са ограничени само до вино, произвеждано в земеделските стопанства (лозарите) и в
кооперациите, чиито собственици или членове са земеделски стопанства (отглеждащи винени сортове).

Основни характеристики за „Вино“:
всички редове

•

Цени от производител или кооперации търговията, купувач
контейнер

•

Цени за 100 л, без ДДС

Код

Продукти

07110000

Вино (гарантирано наименование за
произход-ГНП)

07190000

Други трапезни вина

07200000

Качествени вина

07900000

Други вина

Специфични наблюдавани характеристики за
„Вино”:
индивидуални редове
-

67

8.

Зехтин

Зехтин Екстра Върджин са класифицирани и описани от анекс в Council Regulation (EC) No. 1513/2001.

Основни характеристики за „Зехтин”:
всички редове
•

Цени от производител до търговец на едро или
промишлено предприятие

•

Цени за 100 л, без ДДС

Код

08100000

Продукти

Зехтин екстра Върджин

Специфични наблюдавани характеристики за
„Зехтин”:
индивидуални редове
•

Максимално съдържание на киселини,
олеинова киселина от 0,8 гр на 100 гр

•
•

9.

08500000

Зехтин Върджин

•

Максимално съдържание на киселини,
олеинова киселина от 2 гр на 100 гр

08400000

Индустриален зехтин

•

Максимално съдържание на киселини,
олеинова киселина повече от 2 гр на 100 гр

Технически култури, маслини

Основни характеристики за „Други растителни продукти”:
всички редове
•

Цена от производител до търговията, цени на изхода на
земеделското стопанство

•

Цени за 100 кг без ДДС
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Код

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики за
„Други растителни продукти”:
индивидуални редове

02210000

Сух грах

-

02992000

Нахут

02220000

Зрял боб

-

02230000

Бакла (суха)

-

02991000

Леща

•

Пряка консумация

02110000

Репица

•

Всички видове

02120000

Слънчоглед

•

Всички видове за обработка

02130000

Соя

•

Всички видове за обработка

02911000

Памук (включително семена)

02300000

Суров тютюн: Всички видове

•

Всички видове

02920000

Хмел: Всички видове

•

Всички видове

06510000

Трапезни маслини

•

Средно на всички видове и класове

06590000

Други маслини

•

Средно на всички видове и класове

•

Пряка консумация

-
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Животни и животински продукти
1.

Живи и заклани животни

За различните категории животни се прави разграничение между пазарните цени на живи животни за
клане, животни за угояване и разплод и заклани животни.
1. 1

Добитък

Ценовите редове за набюдавания добитък в статистиката на абсолютните цени изключва цените на
закланите животни. Цените на закланите животни се събират седмично от Генерална дирекция за
земеделие и развитие на селските райони (Directorate-General for Agriculture and Rural Development или
DG AGRI).
1. 1. 1

Живи животни от едър рогат добитък за клане

Основни характеристики за
„Живи животни от едър рогат добитък за клане”:
всички редове
•

Ценови оферти на пазара за живи животни; цени от
производител или купувач до търговията; Цени на
изхода на земеделското стопанство

•

Цена за 100 кг живо тегло, без ДДС

Код

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики за
„Живи животни от едър рогат добитък за клане”:
индивидуални редове

11120000

Телета

•

приблизително на 3 месеца; добре охранени
тегло от 140-180 кг

11110000

Млад добитък

•

на възраст 16-24 месеца; добре охранени

11112000

Юници

•

по-млади от 3 години; добре охранени

11113000

Крави

•

Женски животни, които са се отелили

11114000

Млади бикове

•

На възраст повече от 3 години; добре
охранени

70

1. 1. 2

Добитък за угояване
Основни характеристики за „Добитък за угояване”:
всички редове

Код

1. 2

•

Ценови оферти на пазара за добитък; цени от
производителя (или купувача) до търговията; цени на
изхода на земеделското стопанство

•

Цена на брой животно, без ДДС

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики за
„Добитък за угояване”:
индивидуални редове

11121000

Телета (на няколко дни)

•

На възраст от няколко дни; за хранене с
мляко и клане като телета

11122000

Телета (на няколко седмици)

•

На възраст от няколко седмици;за
отглеждане и клане на възраст над 1 година

11111000

Млад добитък (за угояване)

•

Млад добитък на възраст между 8 и 12
месеца; за хранене от приблизително 8
месеца

11112100

Юници (за угояване)

•

Млечна порода; готови да се отелят

Свине

В използваната от Общността скала за степенуване труповете на прасетата (Регулация на съвета (EEC)
No 3220/8419), се прилага следната класификация от клас E до клас P; впоследствие е прибавен и клас S:
Крехко месо като процент от кланичното тегло

19

Клас

60 или повече

S

55 или повече, но по-малко от 60

E

50 или повече, но по-малко от 55

U

45 или повече, но по-малко от 50

R

40 или повече, но по-малко от 45

O

По-малко от 40

P

Виж OJ L 301 of 20 November 1984, p. 2.
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Основни характеристики за „Свине”:
всички редове
• Цени на изхода на земеделското стопанство (или
пазара)
• Цена без ДДС

Код

11210000

Продукти

Свине

11220000

Трупове на свине: клас S

11230000

Трупове на свине: клас E

11240000

Прасенца

Специфични характеристики за „Свине”:
индивидуални редове
•

Напълно угоени, приблизително 75-85 кг

•

Ценови оферти на пазарите за животни; цени
от производител (или купувач) до търговец;
цени на изхода на земеделското стопанство
(или на пазара)

•

Цена за 100 кг живо тегло

•

Цени на производител (или купувач) за
кланиците;

•

Цена на 100 кг кланично тегло, охладено
месо

•

Приблизително 18-23 кг

•

Ценови оферти на пазарите за животни; цени
от производител (или купувач) до търговец;
цени на изхода на земеделското стопанство
(или пазара)

•

Цена за 100 кг живо тегло
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1. 3

Овце и кози

Основни характеристики за „Овце и кози”:
всички редове
•

Цени на изхода на земеделското стопанство цени (или
на пазара)

•

Цени за 100 кг живо тегло, без ДДС

Код

11411000

11412000

11410000

11421000

11420000

Продукти

Агнета сукалчета

Угоени агнета

Овце

Козлета

Кози

Специфични характеристики за „Овце и кози”:
индивидуални редове
•

възраст до 2 месеца, добре развити

•

Ценови оферти на пазарите за животни или
на кланиците; цени от производител (или
търговец) до търговията

•

На възраст между 2 и 12 месеца, добре
охранени

•

Ценови оферти на пазарите за животни или
на кланиците; цени от производител (или
търговец) до търговията

•

На възраст над 12 месеца, добре охранени

•

Ценови оферти на пазарите за животни или
на кланиците; цени от производител (или
търговец) до търговията

•

По-малки от 12 месеца, средно от всички
видове

•

Ценови оферти на пазара за домашни
животни; цени от производителя (или
купувача) до търговията

•

Над 12 месеца, средно от всички класове

•

Ценови оферти на пазара за домашни
животни; цени от производителя (или
купувача) до търговията
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1. 4

Домашни птици

Всички ценови редове за заклани животни са за продажби на едро и в цената им е включена и цената за
клането по пазарни цени. Цените за живите животни са на ниво франко земеделско стопанство.

Основни характеристики за „Домашни птици”:
всички редове
•

Код

11510000

11511000

11591000

11592000

11593000

Цени без ДДС

Продукти
Пилета (живи, 1st избор)

Обработени птици (заклани)

Патици (заклани)

Пуйки (заклани)

Гъски (заклани)

Специфични характеристики за „Домашни птици”:
индивидуални редове
•

Първи избор, на възраст над 8 седмици; потежки от 1, 4 кг живо тегло

•

Цена франко земеделско стопанство.

•

Цена за 100 кг живо тегло

•

Приблизително на възраст 15 месеца

•

Ценови оферти на пазарите за месо; цени на
изхода на кланицата, пазарни цени

•

Цени за 100 кг кланично тегло

•

Ценови оферти на пазарите за месо; цени на
изхода на кланицата, пазарни цени

•

Цени за 100 кг кланично тегло

•

Ценови оферти на пазарите за месо; цени на
изхода на кланицата, пазарни цени

•

Цени за 100 кг кланично тегло

•

Ценови оферти на пазарите за месо; цени на
изхода на кланицата, пазарни цени

•

Цени за 100 кг кланично тегло
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1. 5

Други животни

Код
11300000

11910000

Продукти
Коне

Зайци

Целеви категории „Други животни”
•

Цени от производител или купувач за кланиците;
доставено до кланиците

•

Цена за 100 кг кланично тегло

•

Живи животни

•

Ценови оферти на пазара за домашни животни;
цени от производителя (или купувача) до
търговията; цени на изхода на земеделското
стопанство (или пазар)

•

Цена за 100 кг живо тегло, без ДДС
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2.
2. 1

Животински продукти
Мляко

Ценовите редове, публикувани под кодови номера 12111000 и 12112000 се отнасят за всички категории
мляко, независимо от неговото предназначение. И двата канала – за директна консумация и за
преработка, т.е. всички доставки до млекопреработвателните предприятия, трябва да бъдат взети под
внимание. Съдържанието на протеин от серията 12111000 трябва да бъде стандартизирано
допълнително към съдържанието на мазнини. Въпреки това, всяка държава-членка е свободна да
решава на кое ниво да направи стандартизацията.
Надвзетият данък не трябва да се взима под внимание при изчисляване на цената, тъй като не е бил
включен на текуща основа.
Бонусите и възстановените суми, плащани на производителите от центровете за събиране на мляко
винаги трябва да бъдат включени в цената на млякото.

Основни характеристики за „Мляко”:
всички редове без 12113000

Код

12111000

•

Цени на изхода на земеделското стопанство

•

Цени за 100 кг без ДДС

•

Надвзетият данък не трябва да се взима под внимание

•

Цени с включени бонуси и възстановявания

Продукти

Специфични характеристики за „Мляко”:
индивидуални редове
•

3.7% масленост, всички доставки на мляко
до мандрата

•

Стандартизирано съдържание на протеин на
национално ниво

•

Цени от производител до мандрата

Сурово краве мляко,
фактическо съдържание на мазнини
(стойностна единица)

•

Средни цени, всички доставки на мляко до
мандрата

•

Цени от производител до мандрата

Сурово овче мляко

•

Средно от всички качества (фактическо
маслено съдържание)

•

Цени от производител до преработвателя

Сурово краве мляко,
3. 7% съдържание на мазнини

12112000

12191000
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12192000

12113000

Сурово козе мляко

Пълномаслено краве мляко за
консумация от човек

•

Средно от всички качества (фактическо
маслено съдържание)

•

Цени от производител до преработвателя

•

Масленост 3.5%

•

Цени на едро от мандрата към търговията
на дребно, на изхода на мандрата,
включително опаковката

•

Цени за 100 л, без ДДС
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2. 2

Яйца
Код

Продукти

12200000

Пресни яйца (цялата страна)

Целева категория „Яйца”
•

Кокоши яйца в черупки; цялата страна, всички
канали за продажба и теглови класове

•

Цени от производител до търговията, цени на
изхода на земеделското стопанство,
включително пакетирането (тарелка)

•

Цени за 100 броя, без ДДС

Специфични целеви дефиниции

Клас

По-малко от 47,5 грама

S

47,5 или повече, но по-малко от 57,5 грама

M

57,5 или повече, но по-малко от 67,5 грама

L

67,5 или повече, но по-малко от 72,5 грама

XL

2. 3

Други животински продукти

Основни характеристики за
„Други животински продукти”:
всички редове
•

Цени за 100 кг без ДДС

Код

12910000

Продукти

Сурова вълна

Специфични за „Други животински продукти”:
индивидуални редове
•

Остригано непрано руно

•

Цени от овцефермата към събирача или
пазара, на изхода на овцефермата или
свободния пазар
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12920000

Мед

•

Натурален мед

•

Цени от производителя до търговията,
включително пакетирането (1 кг опаковки);
пакетирането на изхода на производителя
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Стоки и услуги за текущо потребление в селското стопанство
1.

Електричество и горива

При дефинирането на горивата трябва да бъде взето под внимание потреблението на потребителите.
Продуктите обикновено не могат да се характеризират чрез техните наименования и в различните
страни едно и също наименование не винаги се отнася за един и същ продукт. По този начин те се
разпределят в категории не само на база на характеристиките, но също така и по сектор, в който се
използват.
Разграничението между дизеловото гориво и газьола за отопление се крие главно в тяхната употреба и в
различията в цените, впоследствие от прилаганите данъци.
Следва да се отбележи, че точно определен октант цетаново число и стойности на вискозитета не могат
да бъдат използвани за дефиниране на продукти, тъй като има значителни различия между отделните
страни.
по принцип записва цените без ДДС, като ставките на ДДС трябва да бъдат приспаднати, за да
не влияят на доходите. Това обаче се прилага само за приспадаемия ДДС. „Неприспадаемия“ или
„невъзстановяемия“ ДДС не трябва да се изважда от цените. Освен това описанието на ценовите редове
за горивата не съдържа всички характеристики за субсидиите получавани в няколко страни. Отпускането
на субсидиите зависи от определени условия, които могат да се променят с течение на времето и не
всички земеделски стопанства на една страна се възползват от тях. Поради тази причина е почти
невъзможно да се изготвят общи правила за получаване на субсидиите.
ЕВРОСТАТ

Основни характеристики за
„Електричество и горива”:
всички редове без 20210000
•

Цени изключващи приспадаемия или възстановяемия ДДС

Код

20210000

Продукти

Електричество

Специфични характеристики за „Горива”:
индивидуални редове
•

Електричество използвано за
селскостопанска продукция

•

Цени от доставчика до земеделския
поризводител

•

Цени за 1000 KW, без приспадаемия или
възстановяемия ДДС
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20221000

20222000

Газьол за отопление

Мазут

•

Използвано гориво за отопление на
оранжерии и други земеделски сгради

•

Цени за 100 л от търговията до земеделския
производител; безплатно до стопанството за
доставка на поне 1000 л насипно в
резервоара на купувача

•

Използвано гориво в голяма цистерна или
сух съд с вискозитет 3500 S

•

Цени за 100 л от търговията до земеделския
производител; безплатно до стопанството за
доставка на поне 5 тона
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Код

20231000

20232000

2.

Продукти

Бензин

Дизелово гориво

Специфични характеристики за „Горива”:
индивидуални редове
•

Гориво използвано за моторни превозни
средства, трактори, селскостопански
машини и др. с бензинови двигатели,
обикновено с по-малко от 95 октан,
безоловен

•

Цени за 100 л от търговеца до земеделския
производител; на бензиностанцията; цените
са за малки доставки насипно в резервоара
на купувача

•

Моторно масло използвано в моторни
превозни средства, трактори и
селскостопански машини, etc. с дизелови
двигатели, с приблизително 50-55%
цетаново число

•

Цени за 100 л от търговията на земеделския
производител; безплатно до стопанството
за доставка на поне 1000 л насипно в
резервоара на купувача

Торове

Активното вещество на торовете се изразява по отношение съдържание на N (азот), P2O5 (фосфор) и K2O
(калиев хлорид). Това се отнася по-специално до смесените торове, в които процентът на активното
вещество се записва просто NPK (вместо N P2O5 K2O).
Точната продуктова дефиниция (в съответствие с принципа на идентичност) при торовете не е
възможна. Съществуват значителни разлики в (видовете) торове, използвани в отделните държавичленки по отношение на следните характеристики
-

Концентрация на активно вещество (съдържание)

-

Комбинация от активни вещества (пропорционално)

-

Форма на активни вещества

-

Други качествени характеристики

Това се отнася по-малко за преките торове, отколкото да смесените торове. Цените на преките торове се
отнасят за 100 кг на активно вещество, което в повечето случаи е сравнимо.
Смесените торове тук са дефинирани в зависимост от пропорциите на различните активни вещества и
установената концентрация на всеки. Някои държави-членки се отклоняват от целевите дефиниции
поради липсата на представителност при съответните ценови редове.
Ако пропорцията или концентрацията на активните вещества варира, се публикуват два ценови реда за
конкретни смесени торове. Първият ред (20322100, 20323100, 20323201, 20323202, 20323700 и
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20323400) представя цената за съответния тор в отделните държави-членки, независимо от каквито и да
било отклонения от целевите дефиниции. В допълнение, ценовият ред е компилиран със
стандартизирано съотношение и концентрация (20322200, 20323600, 20323301, 20323302, 20323800 и
20323500). Това се определя въз основа на първия ред по следния начин:
Отклонения в пропорциите на N, P2O5 и K2O се компенсират чрез добавяне (или изваждане) на
стойност за липса (или излишък) количество активно вещество по себестойност. Най-общо казано, се
прави корекция за калиев хлорид или азотен компонент. Само в изключителни случаи се извършва
корекция за компонента, фосфор, който е по-сложен по отношение на формата на активно вещество и
съпоставимостта на цените. Цените, използвани за K2O, N и P2O5 са взети от серията 20313100 (калиев
хлорид), 20311201 (амониев нитрат) и 20312100 (суперфосфат).
-

Отклонения в концентрацията на активни вещества се стандартизират чрез просто превръщане на
цената.

-

Не се подготвя стандартизиран ценови ред, ако продуктовата дефиниция за страната се отклонява
от целевата дефиниция, според която други активни вещества (например MgO) се съдържат.

Пример е редът 20323700: N-P-K: 1-1-2. В този случай цените на N-P-K-тор с отношение 13-13-21 се
записват, въпреки че целевата дефиниция на реда 20323800 е 9-9-18.
Конвертирането се извършва чрез следната формула:

5
 9

p 20313100  * ⇒ p 20323800
 p 20323700 +
100
 13


Или представено с примерно съотношение на концентрация:

[13 − 13 − (21 + 5)] * 139
На първо място, пропорцията се коригира чрез добавяне цената на 5 кг K2O към цената на смесени
торове, като съотношението между трите съставки (N-P-K) е съответно 13-13-26. Когато сумата се
умножи по 9/13, се получава цената за концентрация 9-9-18.
Пример:

+

9
5
€68. 18  *
 13
100

(€39. 87

=


p 778 =  €39. 87


+ €3. 41

)*

9
= €29. 96
13

В стандартизираните ценови редове (20322200, 20323600, 20323301, 20323302, 20323800 и 20323500),
цената е получена, както е посочено по-горе. Следователно характеристиките, които определят тази
цена не трябва да бъдат описвани. За този ценови ред, формулата за изчисление, която се използва за
стандартизация е дадена заедно със съответните препратки към използваните ценови редове и
организацията отговорна за изчислението им.
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Що се отнася до формата на активни вещества, смесените торове са най-сравними помежду си,
например в калиев хлорид компонентът трябва да бъде под формата на хлорид, а не на сулфат.
По-точна информация относно формата на активни вещества в смесените торове не е на разположение.
Тъй като торовете се различават по качество и вид и това се дължи на различията във формата на тези
вещества, сравнения на цените в рамките на категории торове не винаги са възможни.
В допълнение има разлики в качеството по отношение на структурата на тора (размер на зърното,
гранулиране) за преките и смесените торове. Това води до различни характеристики по отношение на
начина на съхранение и приложение, което също ограничава възможностите за сравняване на цените.
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2. 1

Преки торове

Основни характеристики за
„Преки торове”:
всички редове без 20311202 и 20311400
•

Цени от търговията или кооперацията до земеделския
производител; безплатно за доставки до стопанството от
приблизително 5 тона в 50 кг чували

•

Цени за 100 кг активно вещество, без ДДС

Код

Продукти

Специфични характеристики за
„Преки торове”:
индивидуални редове

20311100

Амониев сулфат (в чували)

•

Активно вещество: 21% N

20311201

Амониев нитрат (26-27% N) (в
чували)

•

Активно вещество: 26-27% N

20311202

Амониев нитрат (26-27% N) (насипно) •

Активно вещество: 26-27% N

•

Цени безплатно за доставка до
стопанството за насипни продажби от поне
5 тона

20311301

Амониев нитрат (33% N) (в чували)

•

Активно вещество: 33% N

20311400

Карбамид

•

Активно вещество: 46% N

•

Цени безплатно за доставка до
стопанството за количества от
приблизително 2000 литра

20312100

Суперфосфат (18-20% P2O5)

•

Активно вещество: 18-20% P2O5

20312200

Троен супер фосфат (43-46% P2O5)

•

Активно вещество: 43-46% P2O5

20313100

Калиев хлорид

•

Активно вещество (KCl) : 40% K2O

20313200

Калиев сулфат

•

Активно вещество (K2SO4) : 50% K2O
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2. 2

Смесени торове

Основни характеристики за „Смесени торове”:
всички редове с изключение на
20323202 и 20323302

Код

•

Цени от търговец или съдружник до земеделския
производител; безплатно за доставка до стопанството от
приблизително 5 тона в чували от 50 кг

•

Цени за 100 кг стоки, без ДДС

Продукти

Специфични характеристики за
„Смесени торове”:
индивидуални редове

20321100

Двукомпонентни торове 1-1-0

•

Активно вещество (%) : N-P2O5-K2O: 20-20-0

20322100

Двукомпонентни торове 0-1-1

•

Активно вещество: N-P2O5-K2O: 0-1-1, по
възможност с активно вещество на (%) :
0-20-20

20322200

Двукомпонентни торове 0-20-20

•

Активно вещество (%) : N-P2O5-K2O: 0-20-20
Цените или се взимат директно от реда
20322100, ако активното веществое същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

20323100

Трикомпонентни торове 1-0. 5-0. 5

•

Активно вещество: N-P2O5-K2O: 1-0. 5-0. 5, по
възможност с активно вещество на (%) :
20-10-10

20323600

Трикомпонентни торове 20-10-10

•

Активно вещество (%) : N-P2O5-K2O: 20-10-10
Цените или се взимат директно от реда
20323100, ако активното веществое същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

20323201

Трикомпонентни торове 1-1-1 (в
чували)

•

Активно вещество: N-P2O5-K2O: 1-1-1, по
възможност с активно вещество на (%) :
17-17-17
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20323301

Трикомпонентни торове 17-17-17 (в
чували)

•

Активно вещество (%) : N-P2O5-K2O: 17-17-17
Цените или се взимат директно от реда
20323201, ако активното вещество е същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

20323202

Трикомпонентни торове 1-1-1
(насипно)

•

Активното вещество: N-P2O5-K2O: 1-1-1, по
възможност и активно вещество (%) :
17-17-17

•

Безплатни доставки до стопанството в
насипно състояние най-малко от 5 тона.

•

Активно вещество (%) : N-P2O5-K2O: 17-17-17
Цените или се взимат директно от реда
20323202, ако активното вещество е същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

20323302

Трикомпонентни торове 17-17-17
(насипно)
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Код

3.

Продукти

Специфични характеристики за
„Смесени торове”:
индивидуални динамични редове

20323700

Трикомпонентни торове 1-1-2

•

Активно вещество: N-P2O5-K2O: 1-1-2, по
възможност с активно вещество на (%) :
9-9-18

20323800

Трикомпонентни торове 9-9-18

•

Съдържание на активно вещество (%) :
N-P2O5-K2O: 9-9-18
Цените или се взимат директно от реда
20323700, ако активното вещество е същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

20323400

Трикомпонентни торове 1-2-2

•

Съдържание на активно вещество:
N-P2O5-K2O: 1-2-2, по възможност с активно
вещество на (%) : 10-10-20

20323500

Трикомпонентни торове 10-20-20

•

Съдържание на активно вещество (%) :
N-P2O5-K2O: 10-10-20
Цените или се взимат директно от реда
20323400, ако активното вещество е същото,
или произтичат от този ред след
конвертиране към стандартната
концентрация и пропорция от активните
вещества.

Фуражи

По практически причини продуктовите дефиниции за храни за животни покриват само отделни
индикатори за качество като хранително съдържание и форма на снабдяване, въпреки че основно
оценката на качеството трябва да включва всички свързани характеристики; т.е. ботаническа чистота,
токсично съдържание, свежест, смилаемост и вкус.
За преките фуражи за животни дефиницията на хранително съдържание най-често се ограничава до
суров протеин и количество на фибрите, въпреки че за някои продукти също се включват минерални
елементи, мазнини, витамини и захар. Обикновено нишестето не се взима предвид.
В тези статистики смесените храни за животни се дефинират изключително според съдържанието, а не
според основните субстанции, например преките фуражи, използвани за производството им. Това е
защото стойността на храните за се определя от съдържанието, а не от сместа. Освен това, иначе би
било невъзможно да се поддържа каквато и да било последователност, при условие, че сместа на
смесените храни се променя непрекъснато.
Особено трудно е да се хармонизират продуктовите дефиниции за храните за животни, при условие, че
характеристиките, определящи хранителните стойности варират широко от регион до регион и това се
дължи на естествени различия и различни маркетингови методи и методи за съхраняване. Различия
могат да се проявят през кратки интервали от време. Затова сравнимостта на ценовите редове

88

използвани за база на тези дефиниции ограничена и и строго казано тези редове представляват средни
статистически стойности.
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3. 1

Преки фуражи

Основни характеристики за „Преки фуражи”:
всички редове
•

Цени от търговеца или кооперацията до земеделския
производител

•

Цени за 100 кг без ДДС

Код

20611100

20611200

20411300

20611400

20611500

20611600

Продукти

Фуражи: фуражна пшеница

Фуражи: ечемик

Фуражи: овес

Фуражи: царевица

Фуражи: пшенични трици

Фуражи: смлян ечемик

Специфични характеристики за
„Преки фуражи”:
индивидуални редове
•

Тегло: мин. 70 кг на хектролитрова маса

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Тегло: 55-70 кг на хектролитрова маса

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Тегло: 45-55 кг на хектролитрова маса

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Тегло: 65-80 кг на хектролитрова маса

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Суров протеин: мин. 13%, влакнини (фибри):
макс. 13%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Сурови влакнини: макс. 8%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно
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20611700

20612100

20612200

20613100

20613200

Код

20619100

20619200

20619300

Фуражи: смляна царевица

Кюспе от ленено семе

Соево брашно

Месокостно брашно

Рибно брашно

•

Сурови влакнини: макс. 4%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Суров протеин: мин. 30%, сурови влакнини:
макс. 7%

•

Цени за покупки поне на 100 кг, в чували от
50 кг

•

Суров протеин: мин. 44%, влакнини: макс.
7%

•

Цени за покупки на поне 100 кг в чували от
50 кг

•

Суров протеин: мин. 55%, сурови мазнини:
макс. 10%, фосфор: макс. 5%

•

Цени за покупки на поне 100 кг в чували от
50 кг

•

Суров протеин: мин. 65%, сурови мазнини:
макс. 10%

•

Цени за покупки на поне 100 кг в чували от
50 кг

Продукти

Каша от сушено захарно цвекло

Сено от естествена ливада

Люцерна – суха

Специфични характеристики за
„Преки фуражи”:
индивидуални редове
•

Вода: макс. 13%. Общо захарно съдържание
(като захароза) : макс. 6%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг в чували от 50 кг

•

Търговски вид

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Суров протеин: мин. 16%, каротин: мин.
0,009%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг в чували от 50 кг
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20619400

Слама от зърнени култури

•

Търговски вид (15-30 кг бали)

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

3. 2

Смесени фуражи

3. 2. 1

Смесени фуражи за едър рогат добитък

Основни характеристики за
„Смесени фуражи за едър рогат добитък“:
всички редове

Код

20621100

20619901

17

•

Цени от търговеца или кооперацията до земеделския
производител

•

Цени за 100 кг без ДДС

Продукти

Смески за отглеждане на телета

Заместител на млякото за угояване
на телета (в чували)

Специфични характеристики за
„Смесени фуражи за едър рогат добитък“:
индивидуални редове
•

Суров протеин: 17-20%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 7%, Витамин А: мин.
4000 IU 17/кг, Витамин D: мин. 500 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 1 тон насипно

•

Суров протеин: 22-27%, мазнини: 12-20%,
сурови влакнини: макс. 1. 5%, Витамин А:
мин. 15000 IU/кг, Витамин D2 или D3:
2000/10000 IU/кг, обезмаслено мляко на
прах: мин. 40%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг

IU – international unit – международна единица
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20619902

Заместител на млякото за угояване
на телета (насипно)

•

Суров протеин: 22-27%, мазнини: 12-20%,
сурови влакнини: макс. 1. 5%, Витамин А:
мин. 15000 IU/кг, Витамин D2 или D3:
2000/10000 IU/кг, обезмаслено мляко на
прах: мин. 40%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
за насипно
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Код

20622910

20622921

20622922

20622

Продукти

Смески за млечни крави на паша

Смески за млечни крави (на ясли) (в
чували)

Смески за млечни крави (на ясли)
(насипно)

Специфични характеристики за
„Преки фуражи”:
индивидуални редове
•

Суров протеин: макс. 15%, мазнини: 1-6%,
сурови влакнини: макс. 16%

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 2 тона насипно

•

Суров протеин: 20-24%, мазнини: 1-6%,
сурови влакнини: макс. 20-24%, Витамини A
и D по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
до 1 тон в чували

•

Суров протеин: 20-24%, мазнини: 1-6%,
сурови влакнини: макс. 20-24%, Витамини A
и D по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

Протеинови фуражи за млечни крави •
(на ясли) (в чували)

•

20622932

20622101

Протеинови фуражи за млечни крави •
(на ясли) (насипно)

Добавки за угояване на говеда (в
чували)

Суров протеин: над 24%, мазнини: 1-6%,
сурови влакнини: макс. 20-24%, Витамини A
и D по желание
Цени безплатно до стопанството за сделки
до 1 тон в чували
Суров протеин: над 24%, мазнини: 1-6%,
сурови влакнини: макс. 20-24%, Витамини A
и D по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

•

Суров протеин: 11-22%, сурови мазнини:
2-4%, сурови влакнини: макс. 14%, Витамин
А: мин. 4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: мин.
500/4000 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
до 1 тон в чували
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20622102

20622111

20622112

Добавки за угояване на говеда
(насипно)

Протеинови фуражи за угояване на
говеда (в чували)

Протеинови фуражи за угояване на
говеда (насипно)

•

Суров протеин: 11-22%, сурови мазнини:
2-4%, сурови влакнини: макс. 14%, Витамин
А: мин. 4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: мин.
500/4000 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

•

Суров протеин: мин. 28%, мазнини: макс.
10%, сурови влакнини: макс. 15%, Витамин
А: мин. 10000 IU/кг, Витамин D: мин.
2000 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
до 1 тон в чували

•

Суров протеин: мин. 28%, мазнини: макс.
10%, сурови влакнини: макс. 15%, Витамин
А: мин. 10000 IU/кг, Витамин D: мин.
2000 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно
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3. 2. 2

Фуражи за свине и домашни птици

Основни характеристики за
„Фуражи за свине и домашни птици“:
всички редове

Код

20623101

•

Цени от търговеца или кооперацията до земеделския
производител

•

Цени за 100 кг без ДДС

Продукти

Специфични наблюдавани характеристики
„Фуражи за свине и домашни птици“:
индивидуални динамични редове

Комбиниран фураж за отглеждане на •
прасенца (в чували)

•

20623102

20623301

20623302

Комбиниран фураж за отглеждане на •
прасенца (насипно)

Комбиниран фураж за свине майки
(в чували)

Комбиниран фураж за свине майки
(насипно)

Суров протеин: 15-20%, мазнини 2-3%, сурови
влакнини: макс. 6%, Витамин А: мин. 10000
IU/кг, Витамин D: мин. 1500 IU/кг,
антибиотици
Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг
Суров протеин: 15-20%, мазнини: 2-3%,
сурови влакнини: макс. 6%, Витамин А: мин.
10000 IU/кг, Витамин D: мин. 1500 IU/кг,
антибиотици

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

•

Суров протеин: 12-18%, мазнини: 2-3%,
сурови влакнини: макс. 6%, Витамин А: 12000
IU/кг, Витамин D: 2000 IU/кг

•

Цени включващи транспортните разходи за
сделки над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг

•

Суров протеин: 12-18%, мазнини: 2-3%,
сурови влакнини: макс. 6%, Витамин А: 12000
IU/кг, Витамин D: 2000 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно
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20623201

20623202

20624101

Комбиниран фураж за прасета за
угояване (в чували)

Комбиниран фураж за прасета за
угояване (насипно)

Фуражи за пилета (в чували)

•

Суров протеин: 12-18%, мазнини: 2-3%,
сурови влакнини: макс. 8%, Витамин А: мин.
3000 IU/кг, Витамин D: мин. 400 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг

•

Суров протеин: 12-18%, мазнини: 2-3%,
сурови влакнини: макс. 8%, Витамин А: мин.
3000 IU/кг, Витамин D: мин. 400 IU/кг

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

•

Суров протеин: 20-24, мазнини: 2-4%, сурови
влакнини: макс. 5%, Витамин А: мин. 8000
IU/кг, Витамин D2 или D3: 1000-2000 IU/кг,
други витамини, кокцидиостатици и други
антибиотици по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг
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Код

20624102

20624201

Продукти

Фуражи за пилета (насипно)

Специфични наблюдавани характеристики
„Фуражи за свине и домашни птици“:
индивидуални динамични редове
•

Суров протеин: 20-24, мазнини: 2-4%, сурови
влакнини: макс. 5%, Витамин А: мин. 8000
IU/кг, Витамин D2 или D3: 1000-2000 IU/кг,
други витамини, кокцидиостатици и други
антибиотици по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

Комбиниран фураж за отглеждане на •
ярки за снасяне (в чували)

•

20624202

20624301

20624302

Комбиниран фураж за отглеждане на •
ярки за снасяне (насипно)

Комбиниран фураж за носачки (в
чували)

Комбиниран фураж за носачки
(насипно)

Суров протеин: 13-17%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 9%, Витамин А: мин.
4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 500-2000
IU/кг; други витамини, кокцидиостатици и
други антибиотици по желание
Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг
Суров протеин: 13-17%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 9%, Витамин А: мин.
4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 500-2000
IU/кг, други витамини, кокцидиостатици и
други антибиотици по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

•

Суров протеин: 18-20%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 8%, Витамин А: мин.
6000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 700-3000
IU/кг; други витамини по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг

•

Суров протеин: 18-20%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 8%, Витамин А: мин.
6000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 700-3000
IU/кг; други витамини по желание

•

Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно
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20624501

Комбиниран фураж за отглеждане на •
бройлери (в чували)

•

20624502

Комбиниран фураж за отглеждане на •
бройлери (насипно)

•

Суров протеин: 16-22%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 7%, Витамин А: мин.
4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 500-2000
IU/кг, други витамини, кокцидиостатици и
други антибиотици по желание
Цени безплатно до стопанството за сделки
над 100 кг и до 1 тон в чували по 50 кг
Суров протеин: 16-22%, мазнини: 2-4%,
сурови влакнини: макс. 7%, Витамин А: мин.
4000 IU/кг, Витамин D2 или D3: 500-2000
IU/кг, други витамини, кокцидиостатици и
други антибиотици по желание
Цени безплатно до стопанството за сделки
над 8 тона насипно

I.
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