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РЕЗЮМЕ 

Настоящият доклад
резултати получени след актуализация
на модела на млечния
Разработеният по проект CAPA

основан на актуализирана 

включваща данни за периода
2014 г. Това позволява своевременно
се отразят събития свързани
производството (като заболеваемостта
текущи промени в потребителските
предпочитания настъпили на
мляко и млечни продукти.  

Фокусът на анализа е върху
основни за производството 

България подсектора -

говедовъдство и овцевъдство
предвид глобалните очаквания
правейки определени допускания
моделирането се опитваме да
тенденциите в предлагането и
на мляко и млечни продукти
развитието на макроикономическите
показатели. Обвързаността на
моделите на зърнения и месния
позволява да се отрази и развитието
свързаните с производството
сектори на селскостопанското
производство. 

Предвиждането се 

съществено от прогнозата, защото
е не да се даде точна картина
следените индикатори 

краткосрочен хоризонт, а да
тенденцията на развитие при
известни допускания и предположения
за бъдещето, откъдето по-

разработят сценарии. Това
възможност за извършване на
въздействието и на сравнителен
при различни сценарии на 

промени на световното 

предлагане. 

По този начин 

моделиране осигурява инструмент
сравняват различни сценарии
оценяват ефектите от тях, 

обратно, да се измери необходимостта
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доклад описва 

след актуализация 

млечния сектор. 

CAPA модел е 
актуализирана база данни 

периода от 1998 до 

своевременно да 

свързани с 

заболеваемостта) и 

потребителските 
настъпили на пазара на 

анализа е върху двата 

производството на мляко в 

- млечното 

овцевъдство. Вземайки 

очаквания и 

допускания при 

опитваме да предвидим 

предлагането и търсенето 

укти. Отразено е 

макроикономическите 
Обвързаността на модела с 

и месния сектори 

и развитието на 
производството на мляко 

селскостопанското 

се различава 

прогнозата, защото целта 
точна картина на 

индикатори за един 

а да се очертае 

развитие при определени, 

предположения 

-късно да се 

Това предоставя 

извършване на анализ на 

сравнителен анализ 
сценарии на политика и 

световното търсене и 

начин проектното 

инструмент да се 

сценарии и да се 

тях, както и да 
необходимостта от 

ресурси, за да се постигне
Моделът осигурява 

квантифицирането на 

дадена политика 

необходимост за постигането
цел. В краткосрочен
предвижданията носят
пазарна информация
средносрочните проекции
вероятните тенденции. 

Получените 

представляват 

предвиждане за развитието
показатели свързани с млечния
2020 г. Обхвата на
включва производството
търговията и консумацията
овче мляко. Обвързаността
моделите на различните
интерактивна, тоест промяната
моделите автоматично
другите. 

Млечният сектор 

развива в условията
продължаващ спад в
продукция в българското
стопанство, което вече
облик, където животновъдството
формира около 30% 

продукция в отрасъла, 

години назад е съставлявал
своя страна, млечното
през последните 2013

успява да повиши своя
стойността на 
продукция от 35% до 45%. 

причина е най-вече 

конюнктура при
противопоставена на по
при някои меса и големият
маргиналните животновъдни

Докладът има за 

текущата ситуация, с оглед
квотната система и
средносрочните предвиждания
развитието на отрасъла.
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постигне дадена цел. 

осигурява възможност за 

на резултатите от 

политика и ресурсната 

постигането да дадена 

краткосрочен аспект 

носят значителна 
информация, докато 

проекции показват 
 

резултати 

средносрочно 

развитието на основни 

свързани с млечния сектор до 

Обхвата на моделирането 

производството, преработката, 

консумацията на краве и 

Обвързаността между 

различните сектори е 
тоест промяната в един от 

автоматично се отразява в 

сектор в страната се 

условията на един 

спад в животновъдна 

българското селско 

вече е с променен 

животновъдството 

 30% от брутната 

отрасъла, докато само 15 

съставлявало 52-55%. От 

млечното животновъдство 

 2013-2014 година 

своя вътрешен дял в 

животновъдната 

до 45%. Основната 

вече добрата ценова 

при млякото 

на по-слабите цени 

големият спад при по-

животновъдни продукти. 

за цел да обобщи 

с оглед отмяната на 

система и да очертае 

предвиждания пред 

отрасъла. 
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МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД

Проектното моделиране
иконометричен подход, който
от две неразривни части – изграждане
логическата спецификация и
на математическите изчисления
Най-общо спецификацията
иконометричното моделиране
се изрази в следния вид: 

 

У = f (Х1; Х2; Х3) 

 

У = α + εβ1 Х1 + εβ2 Х2 + εβ3 

 

Където: 

 

α – интерсепт  

ε - еластичност 

β – регресионни коефициент
Х1,2,3  - променливи 

ξ – факторна грешка 
 

Така например, млечността
животните, която участва като
при идентифицирането на
производство на мляко е функция
породния потенциал на животните
храненето. Допускането е, че
стадо е съставено от различни
животни, чиито потенциален
млеконадой е известен. Промяната
тази съвкупност в бъдеще ще
възпроизводството и от инвестициите
което съответства на някакъв
развитие. От своя страна
зависи от икономическата
възвращаемост, като се допуска
увеличаване на рентабилността
производството на мляко
подобрява и храненето и обратно
Математическата част в 

моделиране представлява средството
извършване на изчисленията
използвана изчислителната 

MS Excel. 
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ПОДХОД 

моделиране е 

който се състои 

изграждане на 
спецификация и провеждане 

изчисления. 

Логическата спецификация
модел представлява
функционални урав
поставят в определена
търсените базови индикатори

спецификацията при 

моделиране може да 

 Х3…. + ξ ……,  

коефициент 

млечността при 

участва като елемент 

идентифицирането на общото 

мляко е функция на 

животните и на 
Допускането е, че млечното 

различни породи 

потенциален 

Промяната на 
бъдеще ще зависи от 

от инвестициите, 

някакъв тренд на 
страна храненето 

икономическата 

се допуска, че с 

рентабилността на 
мляко ще се 

и обратно. 

в проектното 

представлява средството за 

изчисленията, като е 

изчислителната матрица на 

За извършване на моделирането
изисква значителна съпътст
свързана със събирането
Проектното моделиране
времева база данни за пери
до 2013 година. Този период
заради относителната му
консистентност, за да
симулират надеждни
Основните източници на
както национални, така
статистически източници
(„Агростатистика” и „

планиране”), ЕВРОСТАТ
подход с представителни
използван винаги, когато
на вторични данни.  

Поради спецификата 
сектор се прилага
еквивалент – протеини
мазнини, което 

съпоставимостта на 

резултати. Млечният баланс
на статистиката за вложена
суровина, проспекти на
хранене за съдържанието
мазнини и оттам приравняването
протеинов и маслен млечен
Проектното моделиране
подчинено на българските
нужди, като FAPRI

методическа помощ 

глобалните проекции 

цените на млечните продукти
пренася като екзогенна
българския модел. 

фигура 1 представя 

връзките в модела  
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спецификация на млечни 

представлява сборът от 
уравнения, които 

определена зависимост 

индикатори.  

на моделирането се 

значителна съпътстваща работа 

събирането на данни. 

моделиране се извършва на 

данни за периода от 1998 

Този период е избран 

относителната му хомогенност и 

за да могат да се 

надеждни резултати. 

източници на информация са, 

така и международни 

източници – НСИ, МЗХ 

и „Стратегическо 

ЕВРОСТАТ. Експертен 

представителни стопанства е 

когато има дефицит 

спецификата на изследвания 

прилага универсален 

протеини и млечни 

което гарантира 

на получаваните 

Млечният баланс е по данни 

за вложена млечна 

проспекти на организации по 

съдържанието на протеини и 

оттам приравняването в 

слен млечен еквивалент. 

моделиране е изцяло 

българските условия и 

FAPRI осигуряват 

помощ и предоставят 
проекции за развитие на 

млечните продукти, което се 

екзогенна променлива в 

Блок-схемата на 

представя общия вид на 
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Фиг. 1 Блок-схема на Млечен модел 

Източник: Проект CAPA 
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ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

За извеждането на 5

проекции е необходимо да
основателни предположения
развитието на икономиката на
като цяло. В случая те са показани
таблица 1. В макроикономическите
перспективи са включени данни
население, национален доход
курсове, инфлация и т
променливи са екзогенни за
анализ и предвижданията за
развитие се базират на
източници. Повечето от историческите
данни са от българската национална
статистика, докато по отношение
прогнозите за БВП, 

валутните курсове и други, те
 

Таблица 1. Предвиждания на основни

Източник: САРА, на основата на прогнози

 

СЪСТОЯНИЕ НА МЛЕЧНИЯ

Сериозните предизвикателства
млечния подотрасъл продължава
неговото функциониране е
устойчивостта. За нас устойчивостта
способност на дадено производство
запазва и разширява
производство и пазарен дял
момента, така и в бъдещ хоризонт
от най-големите заплахи пред
животновъдство е, че 

конкуренция и развитие
направление се усилва и изоставането
ще направи все по-трудно 

в бъдеще. 

Все пак протичащите положителни
тенденции по 

преструктурирането на стопанствата

 

Номинален БВП (млн лв) 83,807

Реален БВП (млн. лв) 83,680

Население  (мил.) 

Обменен курс: лв/ евро 

Реален БВП/човек 11774,67

Средногодишна инфлация 
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДОПУСКАНИЯ

на 5-годишни 

необходимо да се вземат 

предположения за 

икономиката на страната, 

те са показани в 

макроикономическите 
данни за БВП, 

доход, валутни 

и т.н. Тези 

за настоящия 

предвижданията за тяхното 

базират на външни 

от историческите 
българската национална 

отношение на 

инфлацията, 

други, те са взети 

от IHS Global Insight

съобразени с национални
държавни прогнози. 

Тези макроикономически
показатели участват във
на производството, 

търговията и тяхната
вече на международните
се отразява на търговските
В тези макроикономически
показатели не се
нестойностните променливи
различни забрани за търговия
при животните, политически
икономически кризи
икономическите агенти
решения могат да бъдат

на основни макроикономически показатели 

на прогнози от IHS Global Insight, НСИ и национални

МЛЕЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

предизвикателства пред 

продължават, като 

функциониране е далеч от 

устойчивостта е 

производство да 

разширява своето 

дял , както към 

хоризонт. Една 

заплахи пред млечното 

че световната 

азвитие в това 

и изоставането 

трудно наваксването 

протичащите положителни 

отношение 

стопанствата са 

отчетени и през 2014 

една година говедовъдните
са намалели с 24%, а овцевъдните
26%. През 2014 г. 
стопанства отглеждат 552 807

(средно 10,3 животни
хил.стопанства са с млечни
среден брой 6,5) и 46 792 

развъждат 1 335 283 броя
размер 28,5 броя). 

Изминаващата година
като повратна за развитието
говедовъдство в България
събития ни дават основание
твърдение: 

• Отпадането на 

млечните квоти от

2015 2016 2017 2018 

83,807 85,483 87,535 89,723 

83,680 84,159 85,597 87,452 

7,11 7,08 7,02 6,95 

1,96 1,96 1,96 1,96 

11774,67 11893,11 12199,4 12575,24 

0,15 1,57 2,26 2,59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Я 

 

Insight (2013 г.) и са 

национални източници и 

макроикономически 

участват във формирането 

производството, потреблението, 

тяхната динамика, най-

международните валутни пазари 

търговските показатели. 

макроикономически стойностни 

се включени 

променливи, като 

за търговия, болести 

политически и 

кризи, при които 

агенти и вземащите 
бъдат чувствителни. 

национални експертни оценки 

 2014 година, като за 
говедовъдните стопанства 

а овцевъдните с над 

г. 53 659 хиляди 

552 807 броя ЕРД 

животни, от които 45,2 

с млечни крави със 

и 46 792 стопанства 

 1 335 283 броя ДРД (среден 

година се очертава, 

развитието на млечното 

България. Няколко 

дават основание за това 

на системата на 

квоти от 01.04.2015 г. 

2019 2020 

91,966 94,265 

89,462 91,648 

6,89 6,85 

1,96 1,96 

12974,22 13386,32 

2,79 2,86 
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постави българските говедовъди под 

натиск. Въпреки, че от въвежаднето 

на квотната система през 2007 г. в 

България никога не са изпълнявани 

предоставените квоти, те действаха 

задържащо на предлагането от най-

големите страни производителки, 

като Холандия и Германия. Въпреки 

намалението на изкупните цени на 

суровото краве мляко за ЕС28 за 

периода януари-септември има 

увеличение на изкупеното сурово 

мляко в съюза с 1,5%.  

• За първи път се разпределя директна 
помощ от ЕК за подкрепа на 
млечните животновъдни стопанства 

- говедовъдни, овцевъдни, козевъдни 

и биволовъдни. С приемането на 

Наредба №21/12.11.2015 г. се 

регламентира разпределянето на 
помощта. В наредбата се забелязва 

опит за промяна на политиката по 

отношение на подкрепата за 
говедовъдните стопанства. От 

подкрепа само на глава животно се 

преминава към две схеми - на глава 

и на литър мляко, което стимулира 

фермерите, които имат по-

производителни животни и 

декларират произведеното мляко.  

• Заявеното от представители на МЗХ 

намерение да не се търси 

продължение на периода на 

дерогация за прилагане на 

изискванията към суровото краве 

мляко след 2015 г. ще ускори 

процеса на адаптиране на млечните 

ферми към европейските хигиенни 

изисквания. Тази политика вероятно 

ще принуди фермерите, които не 
планират да инвестират в развитието 

на фермите си, но продължават 
дейността си да се регистрират, като 

ферми за месо или категория „Лично 

стопанство” (с до три животни). 

Този процес вероятно ще доведе и 

до значимо увеличение на кравите за 
месо в България. Не е ясно дали 

предвид ситуацията на пазара на 
млечни продукти 

млекопреработвателите ориентирани 

към преработка на мляко от ферми 

3-та категория ще инвестират за да 

отговорят на изискванията за 
преработка на мляко от 1ва 
категория ферми или ще 
предпочетат да прекратят дейността 
си. 

• Промяна в Наредба №26/ 26.10.2010 

са опит да се стимулират 

регламентираните директните 
продажби на мляко и млечни 

продукти. Увеличават се 

количеството овче, козе, и биволско 

мляко, което може да се продава 

директно от фермите. Разрешава се 

доставката на сурово мляко в 

опаковка на производителя или в 

опаковка предоставена от клиента. 

Облекчават се изискванията при 

преработката на млякото в млечни 

продукти във фермите.  

• Приемането на Наредба № 

1/28.01.2015 г. на МЗХ са 

регламентирани редът на сключване 

и регистрация на договори за 

доставка на сурово мляко приети 

през 2013 г с изменение в Закона за 
прилагане на общата организация на 
пазарите земеделски продукти на ЕС 

(ЗПООПЗПЕС). Регламентирани са 
както условията и редът за 
признаване на организации на 
производителите, асоциации на 
организации на производителите и 

междубраншови организации. 

Установен е и режимът на контрол 

върху сключването и 

регистрирането на договорите, както 

и механизмите за контрол на 
организациите на производителите. 

На практика с тази наредба започва 

приложението на "Пакета за 

млякото" в България. Към средата на 

2015 г. са регистрирани 4 962 

договора в Интегрираната система за 

администриране и контрол към РА, 

като се очаква броят на 
регистрираните договори да 
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достигната 150 000 хиляди до края 

на годината. (Аграрен доклад , 2015). 

Това са и едни от най-важните 

събития в тази област наблюдавани в 

страната през настоящата година, като 

към тях могат да се прибавят и 

прилагащите се промоционални 

програми за млечни продукти 

провеждащи се в ОАЕ, Казахстан и 

Азербайджан. Приета е Наредба 

регламентираща схемата "Училищно 

мляко". Фонд Земеделие обяви прием по 

схемата през месец Ноември., като по 

нея на деца от 1-ви до 4-ти клас може да 

се предоставя прясно и кисело мляко, 

бяло саламурено сирене и кашкавал, 

както и кисели млека с добавка на захар 

и плодове. Програмата се финансира от 
националния бюджет и Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ), като сумата определена за 

подпомагане е 6 788 хил. лева. на.  

 

 

 

Таблица 2 Брой на животните от ЕРД и ДРД, хил. бр. 

Източник: „Агростатистика”, МЗХ; Eurostat 

 

 

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР 

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА 

ПАЗАРА НА МЛЯКО 

В глобален аспект, 2015 година е 

една от рекордните години по 

производство на сурово мляко и млечни 

продукти. Увеличение на 
производството на сурово мляко има в 

ЕС-28 и САЩ. По-значимо е 

повишението в Австралия (над 5%), 

продиктувано от хубавото време, 

подобрената продуктивност на крава и 

засиленото търсене на млечни продукти 

в Азия благодарение на споразуменията 

за свободна търговия с Китай, Япония и 

Южна Корея.  

Слабите покупки на Китай и 

руското ембарго продължават да влияят 

отрицателно на търсенето и подкрепят 
очакването за задържане на цените или 

много бавно възстановяване.  

Ембаргото наложено от Руската 

Федерация е в нова фаза - 

унищожаването на стоки обект на 
забрана на границата. Разширени са 

митническите кодове в обхвата на 
ембаргото. Но дори и да бъде 

премахнато, малко вероятно е да се 

възстанови обема на стокообмена с ЕС 

от предкрисната година, тъй като 

руската рубла се е обезценила с 40% от 

началото на кризата.  

От европейските страни извън ЕС, 

Беларус се очертава, като единствената 

страна, която значително увеличава 

обема на екпорта на млечни продукти 

(при маслото и SMP има над 30 % ръст 
за периода януари-октомври).  

През изминалата година Украйна 

договори квоти за износ на млечни 

продукти в ЕС, като част от 
споразумението за свободна търговия. 

Квотите за млечни продукти не се 

Вид 

животни 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Говеда 681,7 691,2 671,6 628,3 564,9 544,5 554,6 526,1 575,6 552,8 

в т.ч. крави 431,0 358,2 368,7 350,1 314,7 308,2 306,8 317,3 346.8 344.5 

Овце и 

кози 
3595,2 2482,8 2410,6 2184,5 1904,7 1724,3 1796 1655 1659 

1627,9 

в т.ч. овце 

и кози - 

майки 

2794,1 1998,5 1929,7 1746,7 1553,3 1371,0 1446 1337 1418 1352,5 
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изпълняват напълно, необходимо е 
време преработвателните предприятия 

да отговорят на европейските стандарти 

и да намерят своята ниша на пазара в 

ЕС. В същото време Украйна и Беларус 

са в търговски конфликт, тъй като 

Беларус въведе през септември 2015 г. 
завишени хигиенни стандарти за 
стоките от Украйна, а в отговор от 
януари 2016, Украйна въвежда доста по-

високи мита за стоките с беларуски 

произход. 

На фигура 2 е показан вноса на 

Китай за деветте месеца на годината. 

Прави впечатление, че въпреки 

голямото намаление на внесените 
млечни продукти износът на ЕС е 

засегнат сравнително слабо. Позициите, 

по които има най-голямо намаление на 
износа на ЕС са SMP, лактоза и 

суроватка. Изследване на влиянието на 
споразумението за свободна търговия 

между Китай и Нова Зеландия от 2006 г. 
показва, че то е довело до значителен 

ръст в износа на млечни продукти за 
периода 2006-2014 г., за някой позиции, 

като маслата и WMP  страната е 

постигнала дял над 85  %, като част от 

общия обем на вноса. Експортът на ЕС 

за периода също е нараствал въпреки 

по-високите тарифни ставки, порадио 

растежа на пазара. Не е ясно обаче при 

едно свиване на покупките, дали 

европейските производители ще успеят 

да запазят пазарния си дял. 

 

Фиг. 2 Внос на Китай (януари-септември 2015 сравнен с 2014) 

 
 
Източник: Млечна обсерватория, GTA 

 

Производството на сурово мляко 

през първата половина на годината 
може да се раздели на периоди - до и 

след отпадането на квотите. Ако до 

отпадането на квотите количеството на 

изкупеното сурово мляко е намаляло с 

1,3% (което може да се обясни както със 
спада в цените, така и с глобите за 

свръхпроизводство при превишаване на 

квотите), то от април до края юли 

увеличението е 2,3% сравнено с 

предходната година. Увеличението 

може да се дължи на по-добро 

използване на наличните животни в 

млечните стада, както поради по-

евтините фуражи, така и поради 

наличието на паша през пролетта. 

Засушаването се е отразило на пасищата 

в Централна Европа (Франция, Южна 
Германия, Чехия, Словакия, Полша). 

Обилните валежи в края на Август са 

спомогнали за въстановяване на 

пасищата и производството на биомаса. 

През 2016 г. се очаква увеличаване на 

произведеното мляко поради 

увеличение на млечното стадо в ЕС15 с 
0,4%, както и поради липсата на квоти.  

През 2014 г. се забелязва 

увеличение в броя на кравите в 

Ирландия (+5,6%),  Холандия (+3,5%) и 

Великобритания (+2%). Очаква се 

Ирландия (която е увеличила вече 

производството си с 500 хил т. ) да се 

превърне в двигател на растежа през 
2016 г. (EU Short-Term Outlook, 2015) 

Комбинацията от мека зима, много 

добри (поради климата) пасища и 
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целенасочена политика на подкрепа от 
страна на ирландското правителство ще 

продължава да стимулира развитието на 

млечното производство в страната. 

Целта, която е поставена от ирландската 
държава през 2010 г. е към 2020 г. да се 

увеличи обема на произведеното мляко 

в сравнение с базови 2007-2009 г. с 50%. 

Трябва да се отбележи, че част от това 

увеличение вече се е случило - за 

2013/2014 квотна година нарастването 

на произведеното мляко спрямо базовия 

период е 9%. (Donnellian et. al., 2014 ). 

Увеличението на предаденото 

мляко след падането на квотите, би 

могло да се обясни с нуждата на 

фермерите от стабилен паричен поток за 

да се посрещната фиксираните разходи 

свързани с поддъжката на стадото, по 

тази причина те се стремят да 

произведат повече. Само при едно по-

продължително намаление на цените 

фермерите могат да променят дажбите 

на кравите (да намалят концентрирания 

фураж) или да решат да продадат или 

заколят някой от тях.  

В новите страни членки на ЕС 

кризата в млечното говедовъдство 

оказва положително влияние върху 

продуктивността, тъй като фермерите се 

освобождават от по-ниско 

продуктивните си животни и увеличават 

количествата на продадено мляко. 

Закланите животни се увеличват с 10%, 

в сравнение с миналата година, докато 

количествата на изкупеното от 

производителите краве мляко се 

увеличава с 1,4% за първите седем 

месеца.   

 

Фиг. 3 Производство на ЕС (за периода януари- септември 2015 сравнен с януари -

септември 2014) 

 
Източник, Млечна обсерватория, Евростат 

 

Производство на сирена в ЕС-28 

остава почти без изменение. В 

съответствие с глобалните тенденции 

най-голямо намаление има при 

производството на W.M.P. Има 
увеличение на производството на S.M.P., 

което може да бъде отдадено на 

увеличените мощности за преработка 

най-вече във Франция и Германия.  

Адаптирайки се към ситуацията 

след руското ембарго, и 

облагодетелствани от благоприятният 

обменен курс на еврото спрямо долара 

европейските производители 

увеличават износа на сирена на 

пазарите на САЩ, Япония, Швейцария 

и Алжир, а на масла на пазарите на 
Саудитска Арабия и Египет. 

Още след въвеждането на руското 

ембарго и възникналото 

свръхпредлагане на млечни продукти на 
пазара в ЕС бяха въведени схеми за 

подкрепа, като частно складиране на 
сирена, а в края на 2014 бе подкрепена 

ликвидността на фермите в страните от 
Прибалтика и Финландия. В началото 

на тази година бяха разсрочени за 
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период от три години глобите за 
свръхпроизводство резултат от квотната 

система.  

Спадането на цените суровото 

мляко под оперативните разходи за 

много от прозиводителите, доведоха до 

протести на фермери в целия ЕС през 
лятото и началото на есента на 2015 г., 
което доведе през Септември 2015 до 

приемане на "солидарен" пакет в размер 

на 500 млн. евро в подкрепа на 
производителите на млечни продукти в 

ЕС.  

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ЗЪРНЕНИТЕ И 

МАСЛОДАЙНИТЕ КУЛТУРИ ЗА 

ФУРАЖ 

Реколтата в ЕС през 2015 г. е по-

лоша от 2014 г., но исторически е сред 

добрите години. Намалението е главно 

поради по-малкото производство на 
царевица, поради горещото и сухо лято 

в Централна, Южна и Източна Европа. 

Повече от половината от 

произвежданото зърно в съюза се 

използва, като фураж животните. 

Очаква се увеличение в сравнение със 

173-те мил. т. използвани миналата 
година, като резултат от увеличението 

на продукцията на животновъдството. 

Ниските цени на зърното и фуражите 

ще подкрепят местното и млечното 

животновъдството. (EU Short-Term 

Outlook) 

Като резултат намалението на 

цените на зърнените култури ЕС води 

до намалението в цените на фуражите и 

ще подкрепя производството въпреки 

натиска върху цените на суровото 

млякото и не се очаква съществено 

намаление в обемите в краткосрочен 

период. Позитивно влияние имат и 

ниските цени на петрола и 

производните продукти (цените на 

петрола са на най-ниското си равнище 

след 2008 г.). 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИТЕ ФЕРМИ 

ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО 

МЛЯКО 

Млечното стадо за периода 1998 до 

2014 намалява, като след 2008 г. 
числеността се колебае около 300 

хиляди млечни крави. Пазарните 

условия през изследвания период и най-

вече присъединяването на България към 

ЕС водят до постепенно 

преструктуриране на стопанствата 

изразяващо се, както в увеличаване на 

средния брой на животните, така и в 

излизане на част от по-малките 

стопанства от сектора. Стопанствата с 

до 2 животни - намаляват с една трета, а 

тези с до 9 животни с 12 %. 

Респективно увеличава се средния 

брой на животните в стопанство - 

средният брой говеда в стопанство е 

10,3; а средният брой млечни крави е 6,5. 

За сравнение през 2001 г. броят на 

животните в стопанство е бил 1,85. 

По по-различен начин изглеждат 
стопанствата, ако направим разрез 
според категорията на фермата. Така 

към 1-ви Октомври 2014 г. в 

стопанствата I-ва категория средният 
брой млечни крави е бил 41, във II-ра 

категория 24, а в III-та категория малко 

над 5. Тоест към края на 2014 г. почти 

половината от млечните крави се 

намират в стопанства отговарящи на 

европейските изисквания и получаващи 

подпомагане. С подпомагането за крави 

с бозаещи телета (за което прагът е само 

пет броя) бихме могли да обясним в 

някаква степен и рязкото нарастване в 

последните години на кравите месно 

направление с над 200 % (33 184 броя) 

за периода от 2010 до 2014 г.1 

                                                           
1

 Според регистъра на ИСАРЖ има две 

одобрени развъдни организации за месодайни 

породи говеда, което предполага, че има 

фермери които се специализират в месодайно 

говедовъдство. 
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Фиг. 4 Брой млечни крави

Източник: МЗХ, „Агростатистика

Ефектът от прилагането
държавната политиката за подпомагане
(обвързана и необвързана) 

към задържане броя на животните
реално желаните резултати
увеличаване на произвежданото
изисква различен подход
увеличената обвързана и необвързана
подкрепа общият брой на
стадо намалява, но стопанствата
50 животни се увеличават като
последните 3 години броят на
крави отглеждани в този тип
е нарастнал с 25 %.

2
  

Същевременно сравнит
добрата доходност в други 

земеделието, като растениевъдството
стимулира фермерите да се
дейността си. Полево проучване
ИПИ от 2013 г. сред 

производители показва, че една
анкетираните 

производители са се ориентирали
зърнопроизводство от други
дейности през последните десет
Като 77% от тези фермери преди
занимавали с животновъдство
Проучването е проведено
земеделски производители обработващи
1,6% от обработваемата 

площ.  

                                                           
2

 В бюлетините на МЗХ преди
стопанствата с над 20 млечни
обединени в една група. 
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крави в стопанства І и ІІ категория, хиляди броя

Агростатистика“ 1998-2014, CAPA 

прилагането на 

за подпомагане 

) е по-скоро 

животните, като 

резултати за 

ежданото мляко 

подход. Въпреки 

и необвързана 

брой на млечното 

стопанствата с над 

като брой и за 
броят на млечните 

този тип стопанства 

сравнително по-

други отрасли от 

растениевъдството 

да се променят 
проучване на 

сред земеделски 

че една пета от 

земеделски 

ориентирали към 

други земеделски 

последните десет години. 

фермери преди са се 

животновъдство. 

проведено сред 155 

производители обработващи 

ата земеделска 

                   

преди 2012 г. 
млечни крави са 

В резултат на актуализацията
млечния модел отразяващ
цените на млякото очакваме
на кравите в млечно направление
стабилизира около 275 

да нарасне броят на кравите
Дуалността при фермите
краве мляко все повече
значение (предвид 

дерогацията), като 

разглеждания период 

част от млечните крави
хиляди) ще бъдат отглеждани
ферми отговарящи на
ЕС. Тази структура на
има и своята вътрешна
с факта, че по-големите
ориентирани в по-голяма
продажба на своята
преработвателите, като
голяма сила при преговорите
цена и могат да влязат
партньорски взаимоотношения

Трябва да се отбележи
на млечните крави в България
нива около 270-280 хил
толкова обезпокоителен
тревожно именно нивата
млеконадой, който в момента
около 3,7-3,8 тона на
Добивът на мляко е
именно с генетиката 
животните, а пък за това
както знания, така и инвестиционни
финансови средства. Без
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хиляди броя 

 

на актуализацията на 

отразяващ спада на 

чакваме намаление 

млечно направление да се 

около 275 хиляди , както и 

на кравите за месо. 

мите произвеждащи 

повече ще губи своето 

предвид отпадането на 
 към края на 

период преобладаващата 

млечните крави (над 200 

бъдат отглеждани във 

отговарящи на изискванията на 
структура на производството 

вътрешна логика свързана 

големите стопанства са 

голяма степен към 

своята продукция на 

като те имат по-

преговорите за изкупна 

влязат в дългосрочни 

взаимоотношения.  

отбележи, че този брой 

крави в България, дори на 
280 хил.животни не е 

обезпокоителен, но остава 

именно нивата на среден 

който в момента е на нива 

тона на глава годишно. 

мляко е пряко свързан 

генетиката и храненето на 
за това се изискват, 

така и инвестиционни и 

средства. Без осезаеми и 

20
20

Брой млечни 
крави/Cow 
number

"Крави в 
стопанства І и ІІ 
категория-Cows 
in licensed farms
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далновидни усилия към осигуряване на 

инвестиционна подкрепа за ускорено 

модернизиране и преоборудване на 

стопанствата, което да повиши тяхното 

технологично ниво, производителността 

трудно ще се вдигне до по-ефективни и 

конкурентни нива. 

 

Фиг. 4 Производство на краве мляко, хиляди тона 

 
 

Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014, CAPA  

 

Въпреки тенденцията за намаление 

на млечното стадо, очакваме слабото 

увеличение на производството на краве 

мляко да допринесе за леко повишение 

на млякото преработвано в мандрите, 

като това количество се стабилизира 
около 500 хил. тона. Трябва да се 

отбележи, че данните за преработеното 

мляко в мандрите са на отдел 

„Агростатистика” на МЗХ, като те по-

мнение на повечето експерти и 

браншовици са занижени с около 20-

25%. Въпреки това през 2015 г. ще бъде 
достигнат минимум, като следствие от 

спада на цените и намалението на 

животните и ще бъдат преработени 

около 450 хил.тона сурово мляко. 

Увеличението на броя на кравите 
отглеждани в по-големи стопанства, би 

следвало да доведе до висока 

производителност на животно. За това 
има няколко фактора - на първо място 

по-голямата част от тези ферми са първа 

категория, респективно получават 

малко по-висока изкупна цена.  

Въпреки, че няма фундаментални 

причини за промяна на пазарната 

конюнктура след минимума достигнат 

през 2015 очакваме повишение на 
цените и стабилизиране на едно по-

високо ниво, но пика от 2013 г няма да 
бъде достигнат. Основният фактор, 

който би могъл да повлияе за промяна 
на ситуацията в ЕС, а оттам и в 

България е търсенето на 

международните пазари, (основно 

държави с нарастващо население в Азия 

и Африка), както и продължаващо 

поевтиняване на еврото спрямо долара и 

оттам подобряване на 

конкурентоспособността на млечните 

продукти произведени в ЕС. 

Това може да се случи защото 

поведението на Китай все още не е 

определено, като Китай ще акцентира 
или в увеличение на собствено си 

производство на мляко, което ще засили 

търсенето на фураж или ще засили 

търсенето на млечни продукти и мляко 

на прах чрез внос, което може да 

раздвижи световното търсене. 

Независимо от това, големите 

стопанствата в България, които ще 

продължат да работят неизбежно трябва 
да увеличават производството си, като 
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се върви и към един по-тесен и 

партньорски подход между 

жовотновъди и млекопреработватели 

защото без възвръщане на доверието и 

повишаване на коректността в 

отношенията им трудно ще се справят с 

растящата конкуренция.  

 
 

Фиг. 5 Изкупни цени на краве и овче мляко, лева/т 

 
Източник: МЗХ, НСИ, 1998-2014, CAPA 

 

При цените на кравето мляко, 2015 

г. отбеляза абсолютен минимум, като 

изкупните цени паднаха до около 515-

520 лв/тон, като при много стопанства и 

региони, изкупните цени се стопиха до 

около 0,40 лв/литър. Трябва да се 

отбележи, че именно ограниченото и 

гъвкаво до някаква степен предлагане 

на сурово мляко задържаха този спад, 

който можеше да бъде и още по-голям. 

С оглед на структурата на производство 

в говедовъдство, един от добрите 
варианти за пазарно ориентераните 
стопанства, е да се либерализират 
формите на предлагане на мляко, като 

отпаднат всички излишни бариери пред 

директните продажби, което да 
диверсифицира доставките и задържи 

предлагането на мляко към мандрите, за 
да се избегне силен натиск върху 

изкупните цени . 

 

Фиг.6 Сравнение на изкупните цени на краве мляко в България, Румъния, 

Унгария, Евро/100 кг. 

 
Източник: Европейска обсерватория на млечния пазар 

 

На фигура 6 е представено движението 

на изкупните цени на суровото мляко в 

Румъния и Унгария. Ясно се вижда загубата 

на сезонността при цените предизвикана от 
руското ембарго от месец август 2014 г. 
Прави впечатление, че българските цени са 

най-високи през целия период, докато 
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унгарските и румънските сменят местата си, най-видимо след септември 2015 г.  

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И КОНСУМАЦИЯ НА 

ПРОДУКТИ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 

ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА 

КРАВЕ МЛЯКО 

Особеност на българският млечен 

сектор е големият процент на мляко 

оставащо във фермите (над половината 

от произведеното през 2014 и 2015 г.). 
Този факт може да бъде обяснен, както 

с по-ниската ефективност - 

собствениците на малки ферми са 

принудени да се обърнат към директни 

продажби, за да избегнат спадащите 

цени и за да максимизират приходите си. 

В страната има условия за 

съществуването и разпространяването 

на такъв род търговия, което се дължи 

на навици и традиции сред населението, 

както и на опасения по отношение на 
качеството на млечните продукти 

продавани директно в търговските 

обекти. Промените в Наредба 26 

(разгледани по-горе), регламентиращи 

този процес в рамките на квотата за 

директни доставки са стъпка в 

правилната посока.  

 

Фиг. 7 Преработено мляко в предприятията, хиляди тона 

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014, CAPA 

 

През изминаващата година обаче 

бяха наблюдавани и рисковете от тази 

практика с появата на огнища на 

бурцелоза в Западна България, както и 

случаи на заразяване сред 

консуматорите употребили 

непреработено мляко 3
. Това именно 

налага ясно регламентиране на 

начините и реда, както на продажба на 
мляко и продукти от стопанствата, но и 

стриктно наблюдение и предприемане 

                                                           
3
 Има заразени, както овце, така и кози и говеда. 

В първото огнище в град Рила са унищожени 

около 300 животни дали положителни проби 

към ноември 2015 г. 

на мерки за ветеринарна работа и 

изследване на животните. В същото 

време, прекратяването на дерогацията в 

сектор „Мляко”, както и очертаващия се 

слаб ръст в изкупните цени на млякото 

ще задържат нивата на изкупеното и 

преработено мляко на сравнително 

ниски нива. В тази ситуация ще е 

трудно да се отиде по далеч в 

количеството изкупено мляко над 500 

хил. тона. 

Ситуацията може да се промени, 

ако в страната се разраснат практиките 
на вертикална интеграция и 

консолидация на производството с 

появата на повече бизнес ориентирани 

предприятия в говедовъдството. 
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Фиг. 8 Внос на млечни суро

Източник: МЗХ, „Агростатистика

 

Според регистъра на БАБХ
IX "Мляко и млечни продукти
включващ предприятията с лицензирани
за търговия и преработка на
млечни продукти на територията
страната има 239 

предприятия (в регистъра 

предприятия, които са обявили
временно прекратяват дейността
са разпределени по цялата територия
страната (няма област
преработвателни предприятия
най-много на брой има в Пловдивска
Разградска области (съответно
броя). Този голям брой преработватели
естествено води до по-висо
при преработка на млечните
тъй като недостатъчната
постъпваща от производи
позволява оптимално натоварване
производството. Този факт
конкурентоспособността на българските
производители в сравнение
производителите от ЕС
особеност е големият и разпръснат
ферми, което е свързано 

транспортни разходи. 

Решението към момента
свободния капацитет е вносът
мляко4

, млечни суровини и заместители

                                                           
4
 Сухо мляко може да се използва
граници според действащата технологията
производство на сирена и кашкавал
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млечни суровини преработвателната промишленост

Агростатистика“ 1998-2014, CAPA 

на БАБХ (секция 

млечни продукти"), 

предприятията с лицензирани 

преработка на мляко и 

територията на 
действащи 

регистъра има и 30 

са обявили, че 

дейността си). Те 

цялата територия на 

област без 
иятия), като 

в Пловдивска и 

съответно 25 и 20 

преработватели 

оки разходи 

млечните продукти, 

недостатъчната суровина 

производителите не 

натоварване на 

факт влошава 

бността на българските 

сравнение с 

ЕС. Друга 

разпръснат брой 

 с по-високи 

момента със 

вносът на сухо 

и заместители. 

                   

използва в определени 

действащата технологията за 

кашкавал с цел 

Очакваме, че вносът 

както и на млечни растителни
да остане на нивата
години, което е на нива
хил.тона при сухото мляко
17 хил. при палмовите мазнини
на концентрирано (

мляко очакваме да се
нивото в момента. 

КОНСУМАЦИЯ НА СИРЕНА
КАШКАВАЛ, ИЗВАРА

След 2006 г. 
продукти заемат значителен
потреблението при сирена
Това увеличение се обясн
слабата покупателна 

населението и липсата
контрол за спазване
правилата от фирмите
впечатление, че през последните
се наблюдава устойчив
консумацията на бяло
сирене, което по-скоро
изместването на доставките
официалните канали за
доставките от фермите
най-масово използвани
страна на стопанствата
до крайните потребители
страна, преработвателите
значителна част от саламурените

                                                                                

нормализация на качеството
суровина.  
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промишленост, хил. т.

 

вносът на сухи млека, 

млечни растителни мазнини 

нивата от последните 
на нива около 30-35 

сухото мляко и около 15-

палмовите мазнини. Вносът 
(CLM) и прясно 

да се задържи около 

НА СИРЕНА, 

ИЗВАРА 

г. имитиращите 

значителен дял от 
при сирена и кашкавали. 

обяснява с все още 

покупателна способност на 

липсата на достатъчен 

спазване регулациите и 

фирмите. Прави 

през последните години 

устойчив спад при 

на бяло саламурено 

скоро говори за 
на доставките от 

канали за продажба към 

фермите. Това е и един от 

използвани продукти от 

стопанствата, за да достигнат 
потребители. От своя 

преработвателите изнасят 

от саламурените сирена 

                                            

качеството на постъпващата 

Използване на 
масло за 
индустрия-

Palm oil import for 

Използване на 
концентрирано 

CLM import

Използване на сухо 
млечната 

SMP import

прясно мляко 

Liquid milk 
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извън граница, което обяснява 

намалението на потреблението на 
саламурени сирена по линия на 
търговската мрежа.  

 

Фиг. 9 Консумация на сирена, кашкавал, извара и пресни сирена, хиляди тона 

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014 , САРА 

 

ВНОС И ИЗНОС НА 

ПРЕРАБОТЕНИ МЛЯКО И 

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

Вносът на млечни продукти следва 

тенденциите при консумация на млечни 

продукти от населението. Очакваме 

увеличение на вноса на сирена от типа 

на кашкавала, което може да бъде 

обяснено с промяна на потребителските 
предпочитания. По-ниските цени заради 

увеличеното предлагане на пазара на ЕС, 

намаляват разликата между цените на 

вносните сирена и българските 
кашкавали, което води до промени в 

предпочитанията, респективно 

потреблението. 

Друга тенденция, която прави 

впечатление е увеличеното потребление 
на вносни масла. Влияние за тази 

ситуация вероятно имат и две 
изследвания за качеството на маслата 

българско производство на Асоциация 

активни потребители проведени през 
2014 и 2015 години, и отразени широко 

в медиите. Според тях в някой от 
изследваните марки български масла 

има значително съдържание на примеси, 

като немлечни мазнини и увеличено 

съдържание на вода.  

Фиг. 10 Внос на млечни продукти, хил. тона 

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014 , САРА 
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Основните млечни продукти
изнасят българските производители
бяло саламурено сирене, кашкавал
сметана. Очакванията за спад
на бяло саламурено сирене през
са свързани със свръхпредлагането
пазара с кашкавален тип 

спада на техните цени. Макар
Фиг. 11 Износ на млечни продукти

Източник: МЗХ, „Агростатистика

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ МЛЕЧНОТО

Поголовие и производство
овцевъдството 

При ДРД, се забелязва
подотрасъл се превръща в един
засегнатите и след 2005 г
животните започва да спада
темпове. Положителни сигнали
единствено от увеличение на
размер на овцете във фермите
ръст на стопанствата отглеждащи
50 овце. Средният брой 

отглеждани в стопанствата
год. е 28,5 глави, докато през
са отглеждани средно 7,3 овце
брой на стопанствата притежаващи
през 2014 год. е 46,7 хиляди
брой за последните 10 години
почти 4 пъти, а от 2010 година
от 2 пъти. При този 
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продукти, които 

производители са 

сирене, кашкавал и 

за спад  на износа 

рене през 2015 г. 
свръхпредлагането на 

 продукти и 

цени. Макар, че 

българските сирена и
характерен вкус и са
нишови етнически пазари
ефект на заместване с
продукти в резултат на
цените на тези продукти

 

млечни продукти, хил. тона 

Агростатистика“ 1998-2014 , САРА 

МЛЕЧНОТО ОВЦЕВЪДСТВО 

производство в 

забелязва, че този 

превръща в един от най-

 2005 г. броят на 

спада с ускорени 

сигнали идват 
увеличение на средния 

фермите и слабия 

отглеждащи над 

брой на овцете 
стопанствата през 2014 

докато през 2002 год. 

 7,3 овце. Общият 

притежаващи овце 

хиляди, като този 

години е намалял 

година с повече 

този брой на 

овцефермите, те вече
най-многобройната група
сравнение фермите отглеждащи
с различно направление
ферми.  

От друга страна за
2014 год., броят на ДРД
около 23%, което е намаление
2% годишно. 

Развитието на 

овцевъдството е директна
доходността от това
готовността на фермерите
занимават с овцевъдство
по линия на ОСП и
алтернативни за овцевъдството
като говедовъдството
подотрасли на растениевъдството
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сирена и кашкавал имат 
и са насочени към 

етнически пазари възможен е 
е с други млечни 

резултат на общия спад на 
продукти. 

 

вече не съставляват 

многобройната група, като за 

фермите отглеждащи говеда 

направление е 53,6 хил. 

страна за периода 2002 до 

на ДРД намалява с 

е намаление с около 

на поголовието в 

директна функция на 
това производство, 

фермерите да се 

овцевъдство, субсидирането 

ОСП и състоянието на 
овцевъдството сектори, 

говедовъдството и някои 

растениевъдството. 

Износ на 
саламурено 
сирене-
White 
cheese 
export

Износ на 
кашкавал-
Yellow 
cheese 
export
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Фиг. 12 Брой на овцете, хил.броя

Източник: МЗХ, „Агростатистика

 

За разлика от говедовъдството
овцевъдството не е подложено
значителни ограничения и изисквания
по отношение на производството
причините поради което
забелязват положителни сигнали
подобрение са неудобствата
преработката на млякото
стартирането на процесите
присъединяване на страната
предприетите мерки за превеждане
млекопреработвателните предприятия
съответствие с европейските
Фиг. 13 Производство на овче

Източник: МЗХ, „Агростатистика
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хил.броя 

Агростатистика“ 1998-2014 , САРА 

говедовъдството, 

подложено на 
ограничения и изисквания 

производството, но 

което не се 

положителни сигнали за 
неудобствата с 

млякото. Със 
процесите за 

страната към ЕС и 

превеждане на 

млекопреработвателните предприятия в 

европейските изисквания 

се стигна до една
концентрация и 

млекопреработвателни
Това от своя страна
необходимост защото
функциониране на 

предпоставка за осигуряване
добри и оптимални
изкупуване на 

производителите и на непрехвърляне
проблемите от преработката
млекопроизводителите

 

на овче мляко, хиляди тона  

Агростатистика“ 1998-2014 , САРА 

овцевъдството е 

изисква различна 
доставка на млякото 

поради неговата
транспортабилност и висока
киселинност. Липсата на
мандри, които да изкупуват
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една значителна 
и затваряне на 

млекопреработвателни предприятия. 

страна е належаща 

защото ефективното 

на мандрите е 

осигуряване на по-

оптимални условия за 

на млякото на 
и на непрехвърляне на 
преработката върху 

млекопроизводителите. 

 

неговата занижена 

ртабилност и висока степен на 
Липсата на локални малки 

изкупуват и работят с 

Брой 
млечни 
овце/Ewe 
number

Брой на 
овцете-
Sheep 
herd

Производс
тво на 
овче 
мляко/She
ep milk 
production
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овче мляко в лактационните сезони при 

овцете доведе до значителни пазарни 

пречки пред това производство, поради 

което и много стопанства изчезнаха, а 

по официални данни едва около 30% от 

овчето мляко се преработва в 

млекопреработвателните предприятия, а 

останалото се обработва и консумира и 

реализира директно от стопанствата. 

Една значителна част от получените 

млечни продукти (саламурено сирене и 

овче кашкавал) се експортират, като в 

млечен протеинов еквивалент това 

възлиза на 1,3 хил тона при общ 

протеинов еквивалент 4,8 хил.тона през 
2015 година. 

Трябва да се подчертае, че през 
последните години се наблюдава 

увеличаване на продуктивността при 

овцете, като самите овцевъди развиват 

една самостоятелна селекционна 
дейност с въвеждане на високо-млечни 

породи овце - Аваси, Лакон, Фризийска, 

Черноглава плевенска и др., което 

значително подобри млекодобива от 
овце, който се смяташе в границите на 

около 40-50 л/годишно, докато вече 

достига и над 80 л/годишно. 

Цени и пазар на овчето мляко 

Ценообразуването на овчето мляко 

си има своя логика и транскрипция, 

която малко или повече следва цената 

на кравето мляко. Не може да се каже, 

че има пряка и силна интегрираност 

между цената на овчето мляко и на 
кравето поради факта, че продуктите са 

доста различни и заместващият ефект не 
е силен. Това означава, че овчето мляко 

не може напълно да замести кравето 

мляко и обратно. Това е силно 

илюстрирано на световния пазар, където 

търсенето на млечни продукти с овче 

мляко не може да бъде заменено с друго, 

още по-малко краве мляко. 

 

Фиг. 14 Изкупни цени на овче мляко, лв/т  

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014, САРА 

 

Сериозният срив и криза при 

овчето мляко е през 90-те и началото на 
2000 година, когато България почти 

губи всички предишни пазари, а 

обедняването на населението 

допълнително стагнира търсенето на 
такива продукти. Цената на овчето 

мляко пада до дъна от 600-700 лв/тон. В 

средата на новото хилядолетие нещата 

започнаха да се подобряват, което дойде 

с постепенното стабилизиране на 
млекопреработвателните предприятия и 

навлизането на такива, които работят с 
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намалението в сравнение с 2014 година, 

е далеч по-малко отколкото при кравето 

мляко. В следващите години се очаква 

цената да продължи да расте и да 

достигне около 1250 лв/т., но ще се 

чувства задържащият ефект от по-

ниските цени при кравето мляко. 

Поради факта, че получаваното 

количество овче мляко, дори в големите 
стопанства, е много по-малко отколкото 

в говедовъдството позволява 

преобладаващата част от това мляко да 

се преработва в самите стопанства. Чрез 
директни продажби овцевъдите успяват 

да калкулират цена на овчето мляко до 2 

лв/литър, което е около 1940 лв/тон, 

поради което може да се говори за два 

паралелни пазара.  

С членството на страната в ЕС и 

строгите изисквания по отношение 

преработката на мляко, мандрите в 

България започнаха да намаляват, като 

техният брой се съкращава на почти 

половина. Това е напълно естествено от 
гледна точка постигане на ефективност, 

но в същото време не отговаря на 

нуждите и спецификите в обработката и 

работата с овче мляко. Този факт 
отговаря на въпроса с растящия 

директен пазар на млечни продукти с 

овче мляко, като именно този паралелен 

пазар се превръща и в референтен при 

определянето на изкупните цени от 
мандрите наред с продажните цени на 
овчите продукти на външни пазари, 

където има големи резерви. 

Производство и търговия с млечни 

продукти от овче мляко 

Още в първите години на 
промените, овцевъдството е раздробено 

и разхвърлено между много малки и 

самозадоволяващи се домакинства и 

стопанства, което го лишава от 
възможността да потърси широка 
пазарна реализация. България 

постепенно губи своите пазари на овчи 

продукти, като износът пада до под 2 

хил тона бяло саламурено сирене, което 

е основният и най-популярен продукт от 

овче мляко. С времето нещата се 

подобряват, като особено в първите 5 

години на новото хилядолетие, 

преработеното от предприятията овче 

мляко достига между 40-50% от цялото 

добито овче мляко, което дава 

индикации за възраждане и по-добра 

перспектива. В последните години в 

страната се произвеждат около 7 хил.т. 
овче сирене и до около 2 хил.т 
кашкавал..  

 

Фиг. 15 Производство на млечни продукти от овче мляко 

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014, САРА 
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продукт, което го превръща с висока 

нишова стойност. Добрият експортен 

потенциал се потвърждава и от 

ситуацията през 2015 година, когато се 

очаква да бъдат изнесени 6,9 хил тона 
овче саламурено сирене и 1,45 хил.т. - 

кашкавал, като по този начин над 90% 

от продукцията от овче мляко 

преминало през мандрите е 
предназначено за износ. Трябва да се 

знае, че овцевъдството е един от 

малкото уникални за страната ни 

селскостопански производства, където 

страната произвежда неповторими 

продукти, които могат успешно да се 

продават и реализират на чуждите 

пазари, където конкуренцията е 
ожесточена. Овчето сирене и кашкавал 

намират добър прием в други 

европейски страни - основно Гърция, 

Румъния, Германия и Испания, но така 
и в САЩ, Австралия, Канада и Ливан. С 

предвижване занапред на 
Споразумението за свободна търговия 

между ЕС и САЩ и Канада, 

българските възможност за износ на 
овчи млечни продукти към тези пазари 

ще получи допълнителни предпоставки 

за увеличение. 

Въпреки това, проблемите пред 

овцевъдството остават и сериозно 

застрашават бъдещето на сектора. 

Усилията на МЗХ и политиката в 

момента са насочени към увеличаване 

на подкрепата и към производителите в 

последните години са насочени 

значителни ресурси, като достигнаха 

около 35 млн.лева, а през 2015 година 

вече ще надвишат 45 млн. лева. за 

цялото млечно овцевъдство. 

Тези средства оказват чувствителна 

полза за овцевъдите, но от друга страна 

не адресират конкретните нужди и 

поставят производителите в растяща 

зависимост от публичните плащания. 

Основният проблем е, че овцевъдите 

трудно намират реализация в тази 

обстановка на своето мляко, като 

изкупните цени за страната са 

незадоволителни за тях.  

Това което може да се направи е да 

се работи в посока изработване на схема 

и стандарт за качество на млечните 

продукти от овче мляко. Трябва да се 

даде повече свобода и възможност за 
получаване на стандартен млечен 

продукт от овче мляко в самите 

стопанства и държавата да работи по 

създаване на Защитен продукт по 

Регламент 1151/2012. Това ще даде 

възможност на овцевъдите да получат 

продукт, което да носи добавена 

стойност и да ги легитимира и превърне 

в разпознаваеми на пазара, изваждайки 

ги от сивия сектор и решавайки част от 
проблемите с ценовата нестабилност и 

пазарна неопределеност.  

 

Фиг. 16 Износ на млечни продукти от овче мляко, хиляди тона 

 
Източник: МЗХ, „Агростатистика“ 1998-2014, САРА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

България е силно чувствителна
случващото се на световните
само при млякото, но и при
земеделски стоки и продукти
отрасъл в страната се характеризира
редица слабости, най-вече свързани
структурната раздробеност, 

на голям брой стопанства с
животни, неотговарящи на изискванията
за пазарен достъп на млякото
продуктивност на животните
материална обезпеченост, 

липсваща вертикална и хоризонтална
интегрираност. 

В същото време се 

отслабване на дуалистична
като средният брой на животните
стопанствата расте. Лимитиращ
за растежа е работната сила
детерминира границите на
постигането на 

производителност и ефективност
ускорена модернизация и технологични
инвестиции, които да намалят
от липса на работна сила
трудно може да се очаква
промяна в положението. 

Субсидиите от своя страна
нивата на поголовието, но не
повишат продуктивността
Задлъжнялостта на стопанствата
което е особено остро 

стопанства, които през последните
години са инвестирали 

средства и са ползвали банкови
за това. Много от млечните
разчитат да закупуват фуражи
разполагат със собствени земи
намалява тяхната рентабилност

В същото време производството
краве мляко се колебае на
около 1,1 млн.тона, докато
40% от млякото достига до
Свива се и производството
продукти, като се разраства
директните продажби. 
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чувствителна към 

световните пазари, не 
при останалите 

продукти. Млечният 
характеризира с 

вече свързани със 
раздробеност, наличието 

с малък брой 

на изискванията 

млякото, ниска 
животните и слаба 

обезпеченост, както и 

и хоризонтална 

се наблюдава 

дуалистична структура, 

на животните в 

Лимитиращ фактор 

работната сила, което 

границите на растеж и 

по-висока 
ефективност. Без 

технологични 

намалят дефицита 

сила в сектора 

очаква коренна 

страна задържат 

но не могат да 

продуктивността. 

стопанствата расте, 

остро в онези 

през последните 
инвестирали собствени 

банкови кредити 

млечните стопанства 
фуражи и не 

собствени земи, което 

рентабилност. 

производството на 

колебае на равнища 

о вече само 

достига до мандрите. 

оизводството на млечни 

разраства делът на 

Директните продажб
не само на ниските изкупни
желанието на стопаните
максимизират своята добавена
при наличие на търсене
продукти. При овчето мляко
се доставя до мандрите
от млякото, което
пренасочва към директни
Фермерите са много
преработвателите в договарянето
изкупните цени, което
причина за незадоволителното
на млечния подотрасъл

Цените на вътрешния
определящи 

конкурентоспособността
млекопреработвателните
които при запазване
ситуация ще се ориентират
към внос на млечни суровини
запазят конкурентоспособността
продукцията си (поради
качествена суровина 

пазар) и да поддържат натоварването
мощностите си. Една
слабости на млекопреработвателните
предприятия е еднообразния
ограничен продуктов асортимент
лишава предприятията
да стъпят на различни
предложат повече възможности
потребителите. 

Отпадането на млечните
април 2015, както 

промени като руското
продължат да оказват
влияние на пазара. Преди
песимистичен сценарий
млечен сектор трябва да
че пазарът на млечни продукти
е затворена система
взаимодействие с глобалния
този пазар има силна динамика
си устойчив трябва да
гъвкаво и да
производството. 
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продажби са в резултат 

ниските изкупни цени, а и от 
стопаните да 

своята добавена стойност 

търсене на такива 

овчето мляко, това което 

мандрите е дори по-малко 

което направо се 

директни продажби. 

много по-уязвими от 
в договарянето на 

което е и друга 

незадоволителното развитие 

подотрасъл.  

вътрешния пазар са 

и за 
пособността на 

ите предприятия, 

е на настоящата 

ориентират все повече 

млечни суровини, за да 

конкурентоспособността на 
поради недостига на 

суровина на вътрешния 

поддържат натоварването на 

Една от големите 

млекопреработвателните 

еднообразния и 

продуктов асортимент, което 

предприятията от възможност 
различни пазари и да 

вече възможности на 

на млечните квоти през 
както и политически 

руското ембарго ще 

оказват значително 

Преди да направим 

сценарий за българския 

ва да отчетем факта, 

млечни продукти на ЕС не 

система, а е във 

глобалния пазар. На 

силна динамика, но за да 
трябва да реагираш бързо, 

да подобряваш 
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