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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Началото на пазарната година при пшеница и

ечемик се отличава със силен бум в цените, които

се характеризират, като най-високите от 2012

година насам. Тази ситуация наподобява до голяма

степен картината от 2006 г. – по-слаба световна

реколта, силно търсене и икономически растеж, с

добри средногодишни цени. Ако този сценарий се

продължи, в следващата 2019/2020 г. може да има

още по-слаба световна реколта, с още по-високи

цени, което предстои да се види.

• По първоначални оценки на САРА, добивът от

царевица ще е около 6,7 т/ха (по данни на JRC на

ЕК – 7,8 т/ха), а производство около 2,9 млн.т.

• Оценката на САРА за добива от слънчоглед за

2018/19 г., е той да достигне 2,4 т/ха (2,7 т/ха по

оценки на JRC на ЕК). Реколтираният слънчоглед в

Зърнени и маслодайни култури 

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на слънчогледа –МЗХ и НСИ

- Липсва информация

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

06.2018 07.2018 08.2018 09.2018* 10.2018*

Хлебна 

пшеница 
291,28 296,45 344,68 330 325

Фуражна 

пшеница
280,90 280,84 314,38 300 305

Ечемик 280,12 284,20 297,31 300 300

Царевица 295,86 296,46 297,42 275 265

Слънчо-

глед**
581,25 586,75 585,25 555 550

оценки на JRC на ЕК). Реколтираният слънчоглед в

страната се предвижда на около 1,77 млн.т.

• Очаква се около 1,2 млн.т слънчогледово семе да

отиде към маслобойните, което е подобно на

равнищата от последните 2-3 години. Общият

износ на белен и небелен слънчоглед ще се движи

на границата от около 600 хил.т.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През м.септември, 2018 г., FOB цените от Украйна

намаляват на месечна база с около 2%, но на

годишна са най-високите от 2014 година: 222 US$/т

– ечемик (+21%), хлебна пшеница - 217 US$/т

(+18%), фуражна пшеница – 198 US$/т (+14%) и

царевица – 177 US$/т (+2%).

• В следващите месеци до края на годината се очаква

световните цени на пшеница и ечемик да останат

стабилно високи, при царевицата и слънчогледа

посоката ще е по-скоро надолу, а рапицата ще

остане на сегашните си нива.

• Украйна, в резултат на подписаното Споразумение

за свободна търговия с ЕС получава безмитна

квота, която напълно съответства на експортните

интереси на Украйна единствено при ечемика. При

Международна търговия (FOB цени)

07.2018 08.2018
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 179,49 191,30 +31%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 170,94 201,74 +63%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
145,30 147,83 +17%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
606,84 626,09 -9%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Прогнозни данни за добива от слънчоглед през 2018 г. на JRC–

MARS към средния добив за периода 2013-2017 г. 

интереси на Украйна единствено при ечемика. При

пшеницата експортът за ЕС е почти колкото

безмитната квота от 1 млн.т., а при царевицата

квотата от 1 млн.т представлява само малка част от

6 млн.т. износ.

• Производството на растителни масла в последните

години достига 200 млн.т. Най-голям дял заема

палмовото масло – около 31%, следвано от соевото

– 27% и рапичното масло – 14%. При шротовете за

фураж, които имат голямо значение в

животновъдството, на първо място се утвърждава

соята – 70%, следвана от рапичното кюспе - 12% и

слънчогледовите шротове с около 6%. Световното

производство на шрот достига 340 млн.т.

• Проучванията на САРА показват значима

детерминираност на цената на слънчогледово олио

с тази на палмовото. Коефициентът на

детерминация е 0,63, което означава, че 63% от

цената на слънчогледовото олио се определя от

цената на палмовото олио.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, September 2018

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

краставици в България

• Прогнозата на CAPA за производството на домати

през 2018 г., е то да падне с около 14% и да бъде

около 138 хил.т. Причина за спада след 2

последователни години на ръст е неблагоприятната

в природно отношение година.

• По-лошата от климатични условия година у нас,

както и в голяма част от Европа доведе до по-

високи цени на доматите. Цените на дребно през

м.септември по данни на САПИ се очертава да

достигнат 2,34 лв/кг, което е около 27% повече от

цените за този месец за последните 5 години.

• Производството на краставици през 2018 г. се

очаква да бъде в рамките на 59 хил.т, което е около

8% над същото на годишна база. Цените на дребно

на краставици не показват сериозни изменения,

като те се очаква да бъдат за м.септември, 2018 г. с

7% под тези за същия месец в периода 2013-2017 г.

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

06.2018* 07.2018* 08.2018* 09.2018* 10.2018*

Домати 0,79 0,70 0,70 0,90 1,00

Краставици 0,84 0,90 0,70 0,75 0,95

Пипер 0,90 0,75 0,75 0,85 0,85

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

06.2018 07.2018 08.2018 09.2018*

Домати  - оранжерийни 1,68 1,37 1,58 2,12

Домати - внос 1,25 1,35 1,16 1,28

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

7% под тези за същия месец в периода 2013-2017 г.

• Предвиждания на САРА при пипера са за

производство от 55 хил.т, което е запазване на

нивата от 2017 година. Цените на дребно за зелен

пипер се измерват на равнища от около 1,82 лв/кг,

което е с около 50% над месечните цени за периода

2013-2017 г.

• Въпреки увеличението на вътрешното

производство на домати през последните 2-3

години, вносът също се увеличава. За първото

полугодие са внесени 54,7 хил.т, което е с 9%

повече отколкото за същия период на миналата

година. Вносът по оценки на САРА до края на

годината ще се повиши до 73,5 хил.т.

• Ръст на вноса се отчита и при пипера. За периода

януари-юни, 2018 г., е внесен с 32% повече сладък

пипер достигаш 14,9 хил.т на годишна база.

Оценките на САРА са вносът за настоящата година

да бъде минимум 24,2 хил.т.

• При краставиците, ръстът на вноса за полугодието

на 2018 г. към същото на предишната година е

28%, възлизащ на 16 хил.т.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• По данни на ЕК, аграрната търговия на Съюза

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

06.2018 07.2018 08.2018 09.2018*

Домати 2,09 1,74 1,7 2,34

Краставици 1,79 2,21 1,72 1,79

Чушки (зелени) 2,64 2,12 1,67 1,82

Краставици -

оранжерийни 1,24 1,65 1,20 1,16

Краставици - внос 1,04 1,39 1,10 0,99

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Цените на основните зеленчуци в Европа през това лято

са по-високи от миналогодишните. През м.септември на

месечна база цените на едро на домати се удвояват и вече

са около 1 евро/кг в Холандия и Испания.

• При краставиците, ценовата ситуация през м.септември е• По данни на ЕК, аграрната търговия на Съюза

бележи добри резултати за август,2017-юли,2018 г.

От няколко години, ЕС се превърна от нетен

вносител на храни и селскостопански стоки в

нетен износител. Причината е не в нарастване на

производството, което се повишава незначително

за последните 20 години, а по-скоро заради скока в

търсенето на храни в останалите части на света.

Зеленчуците представляват 2,5% от целия експорт.

• За последните 20 години, световната търговия с

доматено пюре се увеличава с рекорден годишен

темп от 4,7%, от 1,4 млн.т през 1997 г. до 3,2 млн.т

през 2017/18 г. Ръстът за миналата година е само

1%, което показва постепенно изчерпване на

търговския потенциал. Най-голямо увеличение

през тези години по данни на IHS има на износа от

Китай, който през 1997/98 г. е заемал дял 8% от

световната търговия, а вече достига 26%. Страните

от Западна Европа продължават да доминират, но

присъствието им във външната търговия пада от

55% през 1997/98 г. до 35% през 2017/18 г.

• При краставиците, ценовата ситуация през м.септември е

различна, като цените на месечна база вървят надолу. В

най-големите ЕС производителки – Испания и Полша, те

са в рамките на 0,6-0,8 евро/кг, което е с около 25% под

нивото от м.август.

• През м.октомври се очаква по-голям ръст в цените на

краставиците, като първите дефицити се появяват на

пазара в Германия, където цените на едро вече

надвишават 1 евро/кг. Германия е сред най-големите

пазари в Европа и силно може да повлияе на пазарната

конюнктура.

• При зеления пипер по информация на www.tridge.com,

цените на едро в основните страни износителки през

настоящия месец отбелязват ръст с около 5% на месечна

база, като на основните пазари в ЕС са около 0,6-0,7

евро/кг, а в Турция около 0,28 евро/кг.

• Тази година се очертава като годината с едни от най-

високите цени на зеленчуците в Европа за последните 5

години. Това важи не само при доматите и донякъде

пипера, но и при картофите. В основните производителки

в ЕС се очаква цената на едро да не пада под 0,25 евро/кг

до следващата реколта, по оценки на FreshPlaza.com.

Институт по аграрна икономика, София
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Мляко и млечни продукти

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни (CAPA)

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

06.2018 07.2018 08.2018 09.2018* 10.2018*

България 56,86 57,42 57,66 59,00 61,00

ЕС (13) 58.30 58.09 58.91

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

06.2018 07.2018 07.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 299.24 283.60 309.02 +9.0 -9.2

Развитие на производството и търговията в

България

• По последни оценки на САРА, настоящата

година ще се окаже с ръст, както по отношение

на производството, преработката, така и на

цените на суровото мляко. Въпреки опасенията

от началото на година за спад в цените, те ще

останат високи, подобно на средните нива за

последните 5 години, около 0,59 лв/кг.

• Очаква се общият износ на млечни продукти

през 2018 г. да се повиши след 3

последователни години на спад. За първото

полугодие на годината са изнесени около 12,3

хил.т различни сирена и кашкавали, което е с

5% повече със същия период на миналата

година.

• Най-голямо увеличение у нас има в цената на

маслото, която за м.септември е с 17% повече

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

∆%m-1  - изменение на цената в сравнение с предходния месец

∆%y-1 - изменение на цената в сравнение с предходната година

Цена на масло, лв/100 кг

06.2018 07.2018 08.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1808.0 1864.0 1808.0 -3.1 +17.3

ЕС (28) 1122.7 1085.5 1087.4 +0.2 -10.8

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

06.2018 07.2018 07.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1003.0 994,0 993.0 0.1 -3.9

ЕС (28) 657.2 653.2 655.2 +0.3 -4.0

Насоки на политиката и тенденции в търговията

на годишна база. Само за първото шестмесечие

на 2018 г. у нас е внесено 5,4 хил.т масло, което

е почти аналогично с вноса за същия период на

предходната година.

Развитие на млечната верига в света

• Продължава увеличението на изкупеното

количество краве мляко в Съюза. През м.юли

увеличението е с 1% спрямо м.юли, 2017 г.

Сушата в Западна Европа от това лято се очаква

да намали производството и респективно

продаденото мляко в следващите месеци.

• Цените на спот пазарите за сурово краве мляко в

Италия и Холандия запазват нивата си от

предходните седмици – съответно 0,39 и 0,36

евро/кг. Средната изкупна цена за България е

по-ниска, което предполага, че вносът на сурово

мляко от ЕС за преработка в следващите седмици

ще е ограничен.

• Повлияни от конюнктурата на световния пазар,

за периода януари-юли в ЕС се увеличава

производството на сухо обезмаслено мляко

(SMP) с 4%, сирена (2%) и масло (2%). Намалява

производството на кондензирано мляко с 12%,

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Предлага се да се пренасочат 480 хил. лв. от

схемата за млечни крави в планинските райони

към месодайни крави под селекционен контрол.

Предложението е да се доказва реализация със

съответните документи, както от млечни, така и от

месодайни говеда със съответните документи за

реализация. По отношение на автохтонните

породи, които досега бяха изключени, се предлага

да се доказва реализация на приплоди.

• Разразилите се търговски спорове през тази година заради

упреците от САЩ към други страни, че прилагат към тях

нереципрична търговска политика, за сега засягат най-силно

американското земеделие, а от отсрещната страна

потърпевши са други индустрии. От лятото на 2018 г.

Мексико въведе между 10-15% мита върху вноса на

американски сирена, които заемат 80% от целия внос на

сирена в Мексико и 28% от американския износ на сирене.

• По света напитки произведени от растителни суровини

стават все по-популярна алтернатива на млякото. Ново

изследване показва, че поне половината от потребителите в

САЩ консумират алтернативни продукти заедно с млечните.

Ръстът при алтернативните продукти се дължи не само на

веганите – избягващи млечни продукти, но и от потребители

с непоносимост към млечните съставки.

• Според нов доклад FAO се очаква да се увеличат случите на

влошаване на способността на много региони да

произвеждат храни, включително мляко, в резултат от

климатичните промени. Според организацията основен

балансьор трябва да бъде свободната търговия, за да се

гарантира хранителната сигурност.

производството на кондензирано мляко с 12%,

пълномаслено сухо мляко (WMP) с 4%, мляко за

пиене с 1% и сметана с 0,4%.

• Производството на сурово мляко в САЩ се

увеличава с 1% за периода януари–юли.

Значително е увеличението на производството в

Нова Зеландия за същия период (+8%), докато в

Австралия се отчита намаление (-4%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

06.2018 07.2018 08.2018 09.2018* 10.2018*

Говеждо и телешко 

месо
4291 4557 3378 4400 3800

Свинско месо 3187 3364 3358 3450 3350

Пилешко месо 3016 2940 3081 3000 2950

Агнешко месо 12138 11460 10861 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Средномесечната вариация на цените на едро на

говеждо месо е около 13%, докато при свинското

е около 6%, а при пилешкото месо – 4%.

Значителната вариация в отделните месеци на

говеждото месо у нас свидетелства за неразвит и

нестабилен пазар. Наличие на референтни ценови

котировки при свинското и пилешкото месо в

Европа помагат за формиране на работеща ценова

трансмисия за ценообразуване у нас.

• На годишна база при цените на дребно през

м.септември, 2018 г. към 2017 г. по данни на

САПИ се отчита ръст с около 3% при говеждото

месо, без изменение при свинското месо и +4%

при пилешкото. По оценки на САРА,

средногодишното изменение на цените дребно

2017-2018 г. ще достига: говеждото и телешко

месо: +6%, свинското месо: минус 1%, а

пилешкото да нарасне с +4%.пилешкото да нарасне с +4%.

• През м.август цените на говеждото и телешкото

месо отбелязаха значителен спад – 25% спрямо

нивото от предходния месец. За пръв път от

началото на годината ценовото ниво се понижи

под равнището от 2017 г. Цените на говеждото

месо в България са силно колебливи заради

липсата на стабилен пазар, с равномерно

предлагане и търсене и смесване в пазара на

качествени с бракувани животни предназначени

за клане.

• Цените на едро на свинско месо остават

сравнително стабилни на нива 3,30-3,45 лв./кг

кланично тегло. В следващите месеци се очаква

лек спад. Средните европейски цени на тон

кланично тегло в началото на м.септември са с

12% по-ниски от миналогодишните и остават на

ниво под средното за периода 2013-2017 г. При

изкупните цени на живите прасета намалението е

в още по-голям размер – с 22%.

• Производството на месо от бройлери в

промишлени условия през първата половина на

годината достига 42,2 хил. тона, което е с 4,36

хил. тона над нивото от предходната година.

Стабилното разширяване на производството е

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Разрастващият се търговски спор между двете най-големи

икономики – САЩ и Китай, освен на производителите на

соя се отразява и на свиневъдството в САЩ. Наложените

25% мита на вноса на американско свинско в Китай

доведе през м.август до 35% спад на цените на едро на

американския пазар, до нива около 0,85 US$/кг кланично

тегло само за 1 месец. През м.септември се наблюдава

постепенно възстановяване до обичайните 1,4 US$/кг.

• Водещият световен износител на птиче месо – Бразилия,

отчита спад в количеството на експорта – със 7% през

периода януари-август 2018 г. в сравнение със същия

период на 2017 г. Намалението в стойността на износа е

още по-голямо – с 11%. Именно затрудненията в Бразилия

са една от водещите причини за по-високите цени на

пилешкото в световен план, заедно с високото търсене.

• Цените на агнешкото и овче месо през изминалата година

бяха с около 25% над средните за периода 2012-2016 г.,

най-вече заради рязкото повишение на цените в

Австралия. Засегнати от сушата през тази година отново,

цените ще продължат да бъдат високи, над 5 US$/кг

кланично тегло.

• Подобрените икономически условия стимулират

нарастването на потреблението на говеждо месо.

Институт по аграрна икономика, София

Стабилното разширяване на производството е

благоприятствано от възходящия пазар в цяла

Европа. Птицевъдството се очаква да завърши

годината с едни от най-добрите средни продажни

цени от 2013 г. насам – около 3 лв/кг.

Източник: FAO, http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/glw/GLW_supply.html

нарастването на потреблението на говеждо месо.

Световната търговия с говеждо месо нараства най-много в

сравнение с останалите видове меса.

Важни събития през септември 2018

• Руската санитарна служба забрани вноса на живи

прасета и свински продукти от България.

Забраната не важи за готовите продукти от

свинско месо, преминали обработка, гарантираща

унищожаването на вируса.

• Регистрирано е първично огнище на Инфлуенца

по птиците в птицеферма за отглеждане на

кокошки носачки в с. Трилистник, общ. Марица,

обл. Пловдив. Засегнати са 43 000 птици.

• БАБХ констатира случай на бруцелоза в стадо с

овце, собственост на частен стопанин от с.

Вуково, общ. Бобошево, обл. Кюстендил. Болестта

е опасна и за човешкото здраве.

Предвиждане за ръста в търсенето на пилешко месо в световен 

мащаб до 2030 година,  кг/км2


