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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Цената на пшеницата за м.октомври, 2018 г. е с

около 19% по-висока от средната за този месец за

последните 5 години. Прогнозите на САРА са в

следващите 2-3 месеца цената да претърпи слаби

корекции надолу, като цената на хлебна пшеница

се движи в рамките на 335-345 лв/т, а на фуражна

305-315 лв/т.

• Изкупните цени на ечемика по данни на ЕК, които

се публикуват за България са с около 1/3 по-ниски

отколкото износните цени за нашия регион. В

следващите месеци цената се очаква да остане в

рамките 290-300 лв/т.

• По оценки на САРА производството на царевица

ще е около 2,9 млн.т. Изкупната цена от региона на

Централна България в следващите 2-3 месеца се

прогнозира да остане в диапазона 255-265 лв/т.

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)

07.2018 08.2018 09.2018 10.2018* 11.2018*

Хлебна 

пшеница 
296,45 344,68 349,78 345 340

Фуражна 

пшеница
280,84 314,38 317,14 315 310

Ечемик 284,20 297,31 295,00 300 300

Царевица 296,46 297,42 270,77 260 260

Слънчо-

глед**
586,75 585,25 544,75 530 545

прогнозира да остане в диапазона 255-265 лв/т.

• Оценката на САРА за реколтата от слънчоглед за

2018/19 г., е тя да достигне 1,77 млн.т. По данни на

МЗХГ, до средата на октомври, 2018 г. е прибрана

общо 1,88 млн.т. Цената у нас е под натиск заради

обилната световна реколта и низходящите

тенденции при палмовото масло, като се

предвижда в следващите 2-3 месеца да има

стабилизация на цената около 534-545 лв/т.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

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

продължават да се покачват на месечна база с

около 4%. Те достигат 230 US$/т – ечемик, хлебна

пшеница - 240 US$/т, фуражна пшеница – 212

US$/т. При царевицата продължава намаление на

цената, която е около – 168 US$/т.

• 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.

• Последните прогнози на FAPRI към Университета

на Мисури показват, че в следващите години ще

Международна търговия (FOB цени)

08.2018 09.2018
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 204,91 182,13 +22%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 201,74 172,41 +27%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
140,61 132,75 +7%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
626,09 609,65 -10%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с опасни климатични условия 1 септември, 2018 г. – 27 

октомври, 2018 г. 

на Мисури показват, че в следващите години ще

има леко понижение на изкупните цени на

зърнените култури в ЕС. Цените за пшеница,

царевица и ечемик обаче ще останат на нива над

тези от последните 2 години, заключвайки се в

диапазона 160-170 евро/т.

• При слънчогледа, предвижданията на FAPRI са

цените на доставка в Северна Европа постепенно

да се възстановят и още в следващата година да

нараснат. Това най-вече ще се случи при

слънчогледовото олио, където през 2019/20 година,

цената може да се върне до нива 700-720 евро/т.

• Топлата вълна, която обхвана Европа през тази

година продължава и през есента. Дефицит на

валежи има в почти цяла Централна и Източна

Европа, което от една страна благоприятства

завършване на реколтната кампания, но поставя

под въпрос нормалното развитие на есенните

култури.

Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, October 2018

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

краставици в България

• Анализът на официалните данни, изнесени от

МЗХГ сочи, че през 2017 г. 2,2% от

обработваемата земя в страната са използвани за

производство на зеленчуци. За сравнение през 2016

г. този процент беше 1,7%. Положителното

изменение се дължи предимно на увеличението в

размера на откритите площи в стопанствата – от

59,3 хил.ха на 73,8 хил.ха.

• Очакванията са през настоящата година общите

площи да се задържат около 8,35 хил. ха. Площта

на полските домати се очаква да се запази около

4,36 хил. ха, при пипера е възможно леко

увеличение до 3,4 хил. ха (+4% на годишна база), а

при краставиците се очаква намаление до 0,59 хил.

ха (-22%).

• През 2017 г. основен дял в оранжерийното

производство в страната заемат доматите – близо

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

07.2018* 08.2018* 09.2018* 10.2018* 11.2018*

Домати 0,70 0,70 0,90 1,00 1,00

Краставици 0,90 0,70 0,75 0,75 1,05

Пипер 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

07.2018 08.2018 09.2018 10.2018*

Домати  - оранжерийни 1,37 1,58 2,16 2,20

Домати - внос 1,35 1,16 1,43 1,62

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

производство в страната заемат доматите – близо

55%. От 2013 г. насам производството на

оранжерийни домати постоянно се разширява, с

връх през изминалата година от 56,2 хил. тона.

Противоположна е ситуацията при краставиците.

Производственият обем спада до 39,2 хил. тона,

което е с 31% по-малко от количество през 2016 г.

• За втора поредна година имаме положителен

търговски баланс от търговията с преработени

плодове и зеленчуци. Стойностният размер на

нетния износ е 7,8 млн. евро и превишава

постигнатия размер в предходната година – 5,3

млн. евро.

• Наблюдава се устойчиво нарастване на

преработката на домати, като количеството,

преработено през 2017 г. достига 43,9 хил. тона,

което е с около 26% над нивото от 2015 г.

Очакванията са това да продължи и през

следващите няколко години. Според прогнозните

оценки количеството на преработените домати

средно за следващите години ще е около 52 хил.

тона, което е с 25% над равнището от 2014-2018.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Засушаването през това лято в голяма част от

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

07.2018 08.2018 09.2018 10.2018*

Домати 1,74 1,7 2,34 2,70

Краставици 2,21 1,72 1,79 2,27

Чушки (зелени) 2,12 1,67 1,82

Краставици -

оранжерийни 1,65 1,20 1,30 1,72

Краставици - внос 1,39 1,10 1,24 1,65

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Цените на основните зеленчуци в Европа с началото на

есента се повишиха значително в сравнение с предходни

години. Пикът на цените при домати беше достигнат в

началото на м.октомври – около 1,2 евро/кг за цена на

едро в основните страни в ЕС – Испания и Холандия. Към• Засушаването през това лято в голяма част от

Западна Европа в момента се отразява на цялото

производство на зеленчуци. При доматите в

основната страна производителка на домати за

консервната промишленост – Италия се отчита с

между 20-30% по-малко продукция, което ще се

отрази, както на крайните количества, така и на

цените, които в следващите месеци ще се повишат.

• По данни на IFOAM, през 2016 и 2017 г. общата

площ на отглежданите зеленчуци в биологично

направление са около 437 хил.ха, което е 0,7% от

цялата площ със зеленчуци и около 0,8% от

общата площ с органично производство в света.

• Площта на отглежданите по органичен начин

зеленчуци в България достига 4,1 хил. ха, което е

над 10% от общата площ на органичното

производство и ни нарежда в топ 7 в света по дял

на биологичното зеленчукопроизводство в това

направление.

едро в основните страни в ЕС – Испания и Холандия. Към

края на месеца те започнаха да се поуспокояват и са

около 0,9-1 евро/кг.

• При краставиците, ценовата ситуация през м.октомври

отбелязва леко увеличение. В най-големите ЕС

производителки – Испания и Полша, те са в рамките на 1-

1,2 евро/кг, което е с около 20% над нивото от

м.септември.

• При пипера по информация на www.tridge.com, цените на

едро в основните производителки в ЕС отбелязват ръст,

като те са между 0,9-1,0 евро/кг, докато през м.септември

те са били 0,6-0,7 евро/кг. В Турция, основната страна

доставчик на червени чушки вид “Капия” у нас, цената е

около 0,33 евро/кг.

• В края на м.октомври, 2018 г. Европейският Парламент

гласува решение, с което да се сложи край на

“нечестната” търговия по хранителната верига. Това

предвижда по-голяма защита на фермерските интереси в

техните взаимоотношения с търговците и постигане на

яснота при определяне на цените и другите условия на

договаряне.

Институт по аграрна икономика, София



Бюлетин 10 / октомври 2018

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

07.2018 08.2018 09.2018 10.2018* 11.2018*

България 57,42 57,46 57,72 59,00 62,00

ЕС (13) 58.77 59.30 59.93

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

07.2018 08.2018 09.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 283.60 309.02 309.02 0.0 - 6.0

Развитие на производството и търговията в

България

• През тази година по предвиждания на САРА

броят на млечните крави може леко да се

покачи до 255 хил.животни, след като през 2017

г. се отчете 7% намаление. Наблюдаваното

задържане в броя на млечните животни в

последните години се дължи основно на

увеличената подкрепа, но не стимулира

увеличение на продуктивността, което води до

ниска ефективност и оттам до по-ниска

конкурентоспособност.

• Важно развитие е увеличаващият се внос на

сурово мляко за преработка. Изкупната цена в

България е сравнително по-ниска, но

формираните излишъци от мляко в страни от

Централна и Южна Европа, предлагани на по-

ниски от пазарните цени, създават възможности

за внос. Очакваме в следващите години около

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

07.2018 08.2018 09.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1864.0 1808.0 1864.0 + 3% + 20.1

ЕС (28) 1085.5 1087.4 1036.6 - 4.7 -18.2

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

07.2018 08.2018 09.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 994.0 993.0 988.0 - 0.5 - 5.3

ЕС (28) 653.2 655.2 659.11 + 0.6 - 5.6

Насоки на политиката и тенденции в търговията

за внос. Очакваме в следващите години около

27% от млечния протеин използван за

преработка да бъде от внос.

• Предвижданията на САРА са количествата

използвани растителни мазнини при

производството на млечни продукти да се

запази на нива около 10-11 хил.т, поради

съществуващото търсене за продукти в ниския

ценови клас и високите цени на млечните

мазнини в световен мащаб.Развитие на млечната верига в света

• През изминалите м.август и септември, средната

изкупна цена на суровото мляко в ЕС се е

повишила с 4%. Основната част от това

повишение се дължи на старите страни членки.

Тази цена е с 7% по-ниска от същия период на

предходната година.

• Политиката на по-ниски цени при сухото

обезмаслено мляко дава резултати – запасите са

намалели с над 100 хил. т. (-26%) към

м.септември. Това развитие оказва натиск върху

цените на суровото мляко и обяснява по-ниските

изкупни цени, въпреки добрата конюнктура.

• При цените на маслото в ЕС се наблюдава

устойчива тенденция на спад след м.юни.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• България, Румъния, Латвия, Литва и Естония са

упоменати в доклад на ЕК, като държави, в които

за момента не е необходимо да се намалява броя

на тревопасните животни използващи постоянни

пасища. За бъдеще ситуацията ще се промени,

предвид амбициозните цели за намаление на

емисиите към 2050.

• На ниво ЕС се засилва дискусията как да бъдат намалени

емисиите парникови газове и да бъдат постигнати целите

поставени от Парижкото споразумение за климата. Според

различни проучвания се препоръчва намаление на

производството на месо и млечни продукти между 40-60%.

Европейците консумират твърде много животински

протеини. Според изчисления на ФАО животновъдството

представлява секторът потребяващ най-много ресурси, като

използваната за пасища и фураж площ представлява почти

80% от всички земеделски земи. Има реална опасност до

средата на века за животновъдството да са необходими

около 80% от бюджета за емисии на въглероден двуокис.

• С подготвяното ново търговско споразумение между САЩ-

Канада и Мексико се предвижда да отпаднат много от

защитите пред американския внос на мляко и млечни

продукти в Канада. САЩ ще получат безмитна квота за внос

в Канада от 3,6% дял от местното производство на мляко.

Предвижда се също да отпадне 270% мито върху

концентрираното мляко (Клас 7), което възпира вноса на по-

евтино мляко от САЩ.

устойчива тенденция на спад след м.юни.

Производителите успяха да се настроят към по-

големите търсени обеми и не се очаква в

следващите месеци да бъдат достигнати цените

от последното тримесечие на предходната

година.

• При млечните продукти в ЕС за първите 8 месеца

има ръст само при производството на масло (2%).

Най-значим спад има при кондензираното мляко

(12%), следвани от пълномасленото сухо мляко

(3%) и сметаната (1%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

07.2018 08.2018 09.2018 10.2018* 11.2018*

Говеждо и телешко 

месо
4557 3378 4148 3800 3700

Свинско месо 3364 3358 3326 3300 3400

Пилешко месо 2940 3081 2999 2900 3000

Агнешко месо 11460 10861 10621 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Цените на едро на говеждото и телешко месо от

м.август насам се задържат под ценовото

равнище, отчетено през 2017 г. Освен

характерното за този сезон намаление в

потребителското търсене, въздействие оказват и

европейските цени, които също в момента се

движат под нивото на предходната година.

Причините могат да се търсят, както в

увеличеното производство в ЕС – с 2% за периода

януари-юли 2018 г. спрямо същия период на 2017

г., така и в достигнатите вече високи ценови нива.

• При свинското месо цените продължават да се

движат около 3,30-3,40 лв./кг. Въпреки

обичайното по-високо потребление, през

следващите два месеца не се очаква съществен

ръст. Обичайно през този период от годината

цените вървят надолу, но увеличените разходи за

производство ще задържат очаквания спада.производство ще задържат очаквания спада.

• Производството на свинско месо в промишлени

условия се е увеличило с 9% за периода януари-

юли 2018 г. спрямо същия период на миналата

година. От началото на годината до края на месец

юли в страната ни са внесени 67,3 хил. тона месо,

което е повишение с 14% на годишна база.

• Средните европейски цените на тон кланично

тегло на свинското месо в ЕС вървят надолу.

Растежът при производството в държавите-членки

изпреварва ръста при износа, което наред с

конкурентните експортни цени на Бразилия,

Канада и САЩ, ще продължи да оказва натиск

върху растежа на цените на свинско месо в

Общността.

• Производството на месо от бройлери в страната

продължава да расте, като от началото на

годината до края на м.юли в кланиците са

произведени 50 хил. тона - с 5 хил. тона повече от

същия период на предходната година. Цените на

едро ще се задържат около 3 лв./кг, като сезонен

спад се очаква, но той ще бъде в рамките на 3-4%.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Според актуализираните прогнози на USDA

производството на свинско месо в глобален план през

2018 г. ще се повиши с близо 1,7%, достигайки 113 млн. т.

С развитието на икономиката и повишаването на

жизнения стандарт търсенето на свинско месо ще

продължава да расте в много държави.

• По данни на ЕК, консумацията на свинско месо в

Общността ще се повиши до 32,5 кг през настоящата

година. Увеличение се очаква и при потреблението на

птиче месо – до 24,1 кг (почти същото е и потреблението

в България), както и при говеждото и телешко месо – до

11 кг на глава от населението. При овчето и агнешкото

месо е възможен спад до 1,7 кг на глава от населението.

• В ЕС производството на месо от патици продължава да

нараства с по-бързи темпове, отколкото това се случва

при останалите меса. Ръстът отчетен през първата

половина на 2018 г. е с 54% спрямо същия период на 2017

г. и с 26% спрямо 2016 г. Най-голямо е увеличението на

производството в Унгария, Полша, Франция и Испания.

• По данни на USDA, производството на говеждо месо през

2018 г и през 2019 г. ще бъде на едни от най-високите си

нива от около 63 млн.т. Световната търговия на говеждо

месо през 2019 г. ще се запази на нивата от 2018 г (10,6
Важни събития през октомври 2018

• ДФ “Земеделие” утвърди размера на средствата за

Институт по аграрна икономика, София
Източник: FAO, http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/glw/GLW_supply.html

месо през 2019 г. ще се запази на нивата от 2018 г (10,6

млн.т.) Разширяване вноса на говеждо и телешко от трети

страни в ЕС ще задържа растежа на цените в Общността.

• ДФ “Земеделие” утвърди размера на средствата за

изплащане на първият транш от Схемата за

преходна национална помощ за говеда,

необвързана с производството (ПНДЖ 1) – 19 238

620 лв. Определената ставка е в размер на 181,44

лв., което е малко по-ниско от миналогодишния

размер – 183 лв. За изплащане на първи транш по

Схемата за преходна национална помощ за овце-

майки и кози-майки са определени 16 097 210 лв.

• Проведе се последното заседание за тази година

Икономическия съвет на Обсерваторията на

пазара на месо в ЕК. Опасенията на експертите са

от нарастване на производствените разходи, както

при говеждото, така и при свинското месо.

Причината е очакваното поскъпване на фуражите,

вследствие от сушата в някои райони на ЕС. При

задържане на ценовите равнища, това ще доведе

до съкращаване на брутните маржове.

Предвиждане за ръста в търсенето на агнешко и овче месо в 

световен мащаб до 2030 година,  кг/км2


