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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България 
Въпреки значителните валежи посевите в централна 

северна и североизточна  България са в добро 

състояние. В останалата част от страната има забавяне в 

растежа при пшеницата и наличие на преовлажнени 

почви. Леко увеличение при изнесените количества при 

износа на слънчоглед. На месечна база има 

консолидиране на цените.  

През Февруари на годишна база цените, на които са 

търгувани в страната пшеница, ечемик и царевица 

показват понижение, но се задържат на нивата от 

предходния месец.  

 

Развитие на производството и търговията в 

света 
Световния съвет по зърното в редовния си месечен 

доклад от края на м. февруари за състоянието на 

световния зърнен пазар увеличи оценката си за добива 

от пшеница в света през настоящия сезон с 2 млн.т, в 

сравнение с януарската прогноза – до рекордните 719 

млн. т, а това е с 6 млн.т повече в сравнение с 2013/14 г. 

и с 64 млн.т  над резултата от 2012/13 г. Изгледите за 

глобалното производство на пшеница през следващата 

маркетингова 2015/16 г. са добри, като се очертава само 

незначителен спад на добива  в сравнение с 

предходната година на рекордно производство. 

Прогнозата за производството на царевица в света през 

2015/16 г. – 938 млн.т, което е с 5,4% по-малко в 

сравнение с очакваните 992 млн.т за текущия сезон.  

Цени На Чикагската борса през месеца се отбеляза спад 

с почти 10 долара/тон и значително по-малък спад с 

около 1,5-2 евро/тон за пшеницата на европейския 

пазар. Нямаше значими промени в котировките при 

царевицата и тя се задържа около 150 евро/тон през 

месеца. Като през Януари, така и през този месец имаше 

интензивен износ на европейска пшеница. което се 

дължи на спада на еврото спрямо долара и запазването 

на добрата конкурентоспособност  на европейската 

продукция 

Очаквания 
•Добрия шанс за реализация на европейската 

пшеница ще продължи и през следващите няколко 

седмици. Очаква се рекорд в експорта от ЕС. 

•Очаква се възстановяване на цените при 

пшеницата/лек ръст/. 

•Очаква се да започне сеитбата на слънчоглед и 

царевица  и увеличение на засетите площи с тези 

култури площи. 

Важни събития през месеца 
•Неблагоприятни климатични условия за развитие на 

есенниците в страната. По експертна оценка около 20% 

от предвидените площи за пшеница  и ечемик не са 

засети и в над 80% от засетите площи не може да се 

извърши подхранване на есенниците. 

•Рекорден износ от страна на Русия – изнесени 30% 

повече зърнени в сравнение с предходната година 

•Благоприятни  климатични условия и предвиждания за 

развитието на реколтата  в Южна Америка.  

•Публикуване на доклада на USDA за текущия месец. 

•Леко увеличение на оценката за новата реколта от 

пшеница през новата маркетингова година. 

•Продължаващ интензивен износ на европейска 

пшеница  

ЗЪРНЕНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ  

Цени - България, евро/тон 

31.01.2014г 28.02.2015г 

Пшеница 171,29 155,95 

Ечемик 161 138,05 

Царевица 163,0 130,0 

Слънчоглед 450,0 380 

Източник: НСИ, Февруари, ЕК  

Движение на цените на българската и европейска 

пшеница евро/тон 

Международна търговия 

31.01.2014г 01.03.2015г 

Пшеница Matif доставка 

март, евро/тон 

190,0 185,56 

Царевица Matif Доставка 

Юни, евро/тон 

180 147 

Пшеница Chicago 

доставка март , евро/тон 

173 177,25 

Слънчоглед Ротердам, 

$/тон 

378 360 

Рапица Matif, Доставка 

април 2015, Евро/тон 

377,0 363,7 

Източник: USDA  - OILseed market and trade 

2015 JAN, Euronext Matif,  
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Развитие на производството и търговията в 

България 

• Изкупните цени на суровото мляко в България 

продължават да намаляват. 

• Отчетено е намаление на млечните крави с 4% през 

2014 г. (от 307.1 на 295.3 хиляди), но има увеличение 

на кравите на месо с около 9 600 животни т.е. 

намалението на стадото е по-малко. 

• Запазва се възможността за ремонт на стадото, 

респективно увеличение на производството на  

мляко, тъй като има увеличение на женските телета 

до 1 година и на юниците. Най-значимо е 

увеличението на юниците над 2 години (с около 5000 

животни). 

 

Развитие на производството и търговията в 

света 
• Тренда към намаление на цените в ЕС на мляко и 

млечни продукти през 2014 в резултат на 

увеличението на произведеното мляко и руското 

ембарго се е обърнал при млечните продукти в 

средата на Януари 2015, а при изкупните цени на 

суровото мляко през Февруари 2015; 

• Оценката на запасите в ЕС показва намаление за 

всички млечни продукти в края на 2014 г., и се 

очаква този процес да продължи и през 

Януари/Февруари 2015. 

• Почти  за всички държави в ЕС през 2014 се 

увеличава производството на мляко с изключение на  

Гърция (-4.8%). Най-голямо е увеличението в 

Румъния (+13%),  Латвия (+10%) и Великобритания 

(+8,8% ) ; 

• Намалението в производството на мляко в началото 

на годината е по-скоро поради цикличността на 

производството и глобите за свръхпроизводство, 

отколкото поради намалението на цените. 

• Производството на мляко се увеличава във всички 

основни региони през 2014 с изключение на 

Аржентина и Уругвай. Очаква се увеличение на 

съвкупното търсене с 2 % в световен мащаб през 

2015 година. Очаквания 
• Намаление на производството на мляко в ЕС с около 

3%  през първото тримесечие. 

• Увеличение на производството на мляко в ЕС след 

падането на квотите (произведеното мляко за 2015 ще 

е с около 1 % повече от 2014) поради: отпадане на 

глобите за свръхпроизводство; готовност да влязат 

животни в млечното стадо в няколко страни-членки 

сред които и България; увеличението на цените на 

млечните продукти; желание за увеличение на пазарен 

дял; увеличение на експорта поради по-евтиното евро.  

• Влияние върху пазара – търсенето на Китай, какво 

ще се случи с руската забрана, задържане на 

производството в Нова Зеландия поради засушаване; 

появата на нови участници на пазара в ЕС - от средата 

на годината производители от Украйна . 

Важни събития през месеца 
• Отпадане на млечните квоти след 31-ви Март 2015. 

Изкупни цени на сурово млякo, лв/100 кг 

12.2014 01.2015 02.2015 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  63.62 62.04 61.32 -1.16 -15.1 

(към 

Януари) 

ЕС (13) 58.97 56.21 -19.97 

(към 

Януари) 

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

12.2014 01.2015 02.2015 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  

 

ЕС (28) 371.61 365.74 420.50 +15 -35 

Цена на масло, лв/100 кг 

12.2014 01.2015 02.2015 ∆%m-1 ∆%y-1 

България 1 072 1 128 1 104 -2.12 +7.81 

ЕС (28) 

 
584,79 559.37 621.95 +11.18 -13.6 

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

12.2014 01.2015 02.2015 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  

 

1 060 1 040 1 050 +0.96 -4.28 

ЕС (28) 

 
612.17 604.35 641.51 + 6.15 -18.4 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

Източник:ЕК (цените са към втора седмица на месец Февруари) 

Източник:ЕК 

Източник:ЕК (цените са към 2-ра седмица на месец  Февруари) 

Източник:ЕК (цените са към втора седмица на месец Февруари)  

Забележка 
• Данните за цените на едро на кашкавал Витоша и 

масло са от Държавната комисия за стоковите борси 

и тържищата. Цените включват ДДС. Маслото е на 

пакети по 125 грама. 

• Страните от групата ЕС13 са всички страни-членки 

присъединили се след 2003 г.  
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Развитие на производството и търговията в 

България 

•Цените на телешкото в България перз февруари 

месец са по-високи както от януарските, така и от 

цените за същия период миналата година.  

•Липсват актуални данни за вноса и износа на меса 

за месец януари и февруари. 

 

Развитие на производството и търговията в 

света 

•Очакванията за 2015 година са за увеличение с 

около 2% на производството на говеждо месо. 

Очаква се ръст и в износа му; 

•Световните цени на говеждо ще нарастват. В САЩ 

да са по-високи от предходната година, след което 

спад; 

•Очаква се ръст в производството на свинско месо. 

Цените все още са по-ниски. ЕС отваря схема за 

частично складиране с оглед спиране на спадането 

на цените поради високото предлагане, свързано с 

количества, които не са реализирани за износ; 

•През миналата година има висок ръст в 

производството на пилешко, който се задържа. Ако 

цените на фуражите не се повишат производството 

ще продължи да нараства. Цените са сравнително 

стабилни. Минимално понижение спрямо 

предходния месец в ЕС и ръст спрямо предходната 

година; 

•Не се очаква повишаване на предлагането на 

агнешко в ЕС, въпреки ръста в боря на 

отглежданите жишвотни. 

 

 

Очаквания 
•Продължаване на тренда за ръст в цените на телешко; 

 

 

 

Важни събития през месеца 
•ЕК обяви въвеждането на схема за частно 

складиране на свинско, която се очаква да помогне 

за задържането и дори повишаването на цените 

•Стартиране на ваксинация син език 

Цени на говеждо и телешко месо, лв/100 кг 

12.2014 01.2015 02.2015. Δ% m-1 Δ% y-1 

България 455,06 456,04 + 0,22 +7  

ЕС 499,32 512,23 +2,58 -2,93 

Цени на свинско месо, лв/100 кг 

12. 2014 01. 2015 02.2015 Δ% m-1 Δ% y-1 

България 340.07 335.18 321,66 -4,03 -21 

ЕС 263.65 253.92 +4,77 -12,1 

Цени на птиче месо,  лв/100 кг 

12.2014 01.2015 02.2015 Δ% m-1 Δ% y-1 

България 295.67 301,53 301,21 -0,1 +4,4 

ЕС 359.63 361.19 364,41 +0,9 -3,5 

Цени на агнешко месо, лв/100 кг 

12.2014 01. 2015 02.2015 Δ% m-1 Δ% y-1 

България 1408.60 1413.10 1408,5 -0,34 
+28,3 

ЕС 1292.58 1278.12 1243,54 -2,4 +17,2 

3 

МЕСО 

Източник:ЕК 

Източник:ЕК 

Източник:ЕК 

Източник:ЕК 


