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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Първоначалните предвиждания на САРА за

засетите площи с 5-те основни култури (пшеница,

ечемик, царевица, слънчоглед и рапица) през

2019/20 год. ще достигнат 2,69 млн.ха. През

предходната година реколтираните площи се

изчисляват на 2,67 млн.ха. През последните години

има свиване на тяхната площ с 4%, дължащо се на

съкращаване площта на слънчогледа.

• По прогнози на САРА, засетите площи с пшеница

за следващага реколта ще достигнат 1,19 млн.ха,

което е 1% над тези от 2018 година. Оценката е за

нарастване площите с ечемик до 130 хил.ха, над 3%

от тези през 2018 година.

• До м.декември, 2018 г. от страната са изнесени

около 2 млн.т пшеница (оценката за износа според

САРА до края на сезона е за 3,6 млн.т. ), 179 хил.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)

10.2018 11.2018 12.2018 01.2019* 02.2019*

Хлебна 

пшеница 
347,82 355,18 345,65 350 350

Фуражна 

пшеница
321,71 331,96 328,78 330 330

Ечемик 300,00 350,00 350,00 345 335

Царевица 263,94 265,56 267,40 270 270

Слънчо-

глед**
528,75 527,50 526,50 530 530

САРА до края на сезона е за 3,6 млн.т. ), 179 хил.т.

– ечемик (прогнозата е за общ износ 295 хил.т.),

618 хил.т – царевица (очакванията за нетният износ

за пазарната година да е 1,8 млн.т.).

• Износът при рапицата до м.декември, 2018 г.

достига 395 хил.т. при очаквани общи количества

за експорт до 435 хил.т. При слънчогледа има

нетно търговско салдо от 39 хил.т, като вносът е

около 120 хил.т.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През м.януари, 2019 г., FOB цените на зърнените

култури от Украйна продължават лекото си

покачване. Хлебната пшеница към края на месеца

се котира на цена от 240 US$/т, ечемика е на цена

235 US$/т, фуражна пшеница – 228 US$/т. При

царевицата цената нараства до 180 US$/т.

• Причината за рязкото поскъпване на пшеницата и

ечемика през 2018/19 година е стабилното и

нарастващо търсене, по-слабата световна реколта,

известните ограничения пред износа от страна на

Русия, заради по-слабата реколта там, по-лошите от

очакванията данни за прибраното зърно в

Австралия и Аржентина. Конвертируемостта на

Международна търговия (FOB цени)

11.2018 12.2018
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 179,10 185,68 +19%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 135,07 121,10 +4%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
141,38 147,15 +17%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
621,26 617,82 -9%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Развитие на зимната пшеница и степен на закаляване на 

посевните семена към 12 януари, 2019 г. 

Австралия и Аржентина. Конвертируемостта на

пшеницата, както за човешка консумация, фураж и

производство на биоетанол я прави ценово

печеливша.

• В следващите 2-3 месеца цената ще се определя

преобладаващо от развитието на новите посеви и

изменението в търсенето. Очаква се да има

увеличение на засетите площи с пшеница,

специално в САЩ, с около 5%, до 15,2 млн.ха.

Прогнозата на Рабобанк е, ако тенденциите се

запазят такива, цената на пшеницата в ЕС да падне

от пролетта до 180 евро/т.

• Цената на рапицата през настоящия сезон, макар и

малко по-висока в сравнение с 2017/18 година (370-

380 евро/т) не нарасна до очакванията заради

силното давление от цената на соята и палмовото

масло. Ако се постигне търговско споразумение

между САЩ и Китай, цената на соята ще тръгне

нагоре, което ще развърже допълнително цените на

другите маслодайни.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, January, 2019

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

краставици в България

• През тази зима (декември, 2018 г. - февруари, 2019

г.), цените на основните зеленчуци се очертават да

бъдат по-високи отколкото през предходните 2

години. Това се случва на фона на нормални за

сезона цени в основните страни вносителки у нас.

Причините за по-високите цени са нарасналите

разходи по цялата верига, от първичното

производство до търговията.

• Средните цени на едро на домати през зимните

месеци на 2017 г. са били около 1,95 лв/кг (цена на

дребно – 2,85 лв/кг) през 2018 г., крайните цени на

едро са достигали – 2,05 лв/кг (цена на дребно –

2,70 лв/кг). За тази зима, цените на едро за домати

ще отидат на равнища около 2,15 лв/кг, а при

цените на дребно – 2,75 лв/кг.

• При краставиците, средните цени на едро по данни

на ДКСБТ за месеците декември-февруари през

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

10.2018* 11.2018* 12.2018* 01.2019* 02.2019*

Домати 0,80 0,90 0,90 1,10 1,10

Краставици 0,95 1,05 1,10 1,50 1,75

Пипер 0,65 0,70 0,80 1,00 1,20,

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

10.2018 11.2018 12.2018 01.2019*

Домати  - оранжерийни 2,28 2,11 2,22 2,45

Домати - внос 1,62 1,56 1,78 2,15

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

на ДКСБТ за месеците декември-февруари през

сезон 2017, е била – 3,10 лв/кг (цена на дребно –

4,25 лв/кг), през 2018 година, цената на едро

достига – 2,30 лв/кг (цена на дребно – 3,30 лв/кг).

За настоящия сезон, цената на едро за краставици

се прогнозира на нива около 2,35 лв/кг (цената на

дребно – 3,30 лв/кг).

• При изкупните цени на домати през тази зима, те

ще бъдат около 1,05 лв/кг. За сравнение през

предходната година, изкупните цени са били около

0,85 лв/кг. За последните години, най-високи

изкупни цени са регистрирани през 2012 г. - 1,50

лв/кг.

• При изкупните цени на краставиците, за

настоящия зимен сезон се предвижда да бъдат

около 1,45 лв/кг. През изминалата година те са

достигали - 1,85 лв/кг. Най-високи цени са

отбелязани през зимата на 2017 г., когато за 3-те

месеца, изкупните цени нарастват до 2,20 лв/кг.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Полша се очертава като една от 4-те страни най-

големи производители на зеленчуци и плодове в

ЕС. През 2018 г. се отчита намаление при

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

10.2018 11.2018 12.2018 01.2019*

Домати 2,70 2,44 2,69 3,02

Краставици 2,27 2,93 3,03 3,43

Чушки (зелени)

Краставици -

оранжерийни 1,67 2,16 2,56 2,80

Краставици - внос 1,33 1,83 1,85 2,35

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Благоприятното време в Европа през зимните месеци до

сега се отразява положително на оранжерийното

производство. В момента няма дефицити в

производството на домати, краставици и пипер и пазарът

е спокоен.ЕС. През 2018 г. се отчита намаление при

зеленчуците и увеличение при плодовете. Сред

най-засегнатите зеленчуци са: лукът (-15% в

сравнение с 2017 г.), моркови (-12%), зеле (-10%).

При 3-те наблюдавани от САРА продукти –

домати, краставици и пипер се отчита увеличение,

съответно 4%, 6% и 3% съпоставено с 2017 година.

• В резултат на обтегнатите отношения между Русия

и Турция между 2015-2017 година, експортът на

домати от Турция падна от средногодишно 600

хил.т на под 500 хил.т. През 2019 г. като

продължение на затоплените отношения между

двете страни, вносът на домати в Русия от Турция

се предвижда да достигне 100 хил.т. и целият

износ на домати от Турция да надвиши 630 хил.т.

• САЩ са едни от най-големите вносители на

зеленчуци и плодове в световен мащаб. Дефицита

им се очаква да се повиши от 13 млрд. долара през

2010 г. до 20 млрд. USD през 2019 г. Дефицитът

само при зеленчуците ще е около 4,6 млрд.долара.

е спокоен.

• При доматите, цените на едро в световен мащаб нарастват

с 2% в сравнение с м.декември, 2018 г. Цената през

предходния месец по данни на ЕК е около 1,09 евро/кг.

Очаква се цената през м.януари да се покачи до 1,15

евро/кг. На годишна база цената през м.януари, 2019 г. ще

бъде с около 23% по-висока, което се обяснява със

стабилното търсене и сезонните особености.

• При пипера световните цени на едро през м.януари по

данни на www.tridge.com продължават да нарастват,

достигайки 2,1 USD/кг. В същото време в основните

страни производителки в ЕС, цените през м.януари, 2019

г. леко поевтиняват до 0,9 евро/кг.

• През м.януари, 2019 г. цените на краставиците в

основните ЕС производителки (Испания, Холандия и

Полша) нарастват с около 25% на месечна база - до около

1 евро/кг, което се дължи на необичайното поевтиняване

през предходния месец. Най-високи се очертава да бъдат

цените в Полша, където цените на едро са около 1,4-1,5

евро/кг.

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

10.2018 11.2018 12.2018 01.2019* 02.2019*

България 59,26 59,52 59,57 61,00 61,00

ЕС (13) 63.06 63.70 64.05

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

10.2018 11.2018 12.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 305.1 312.9 338.4 +8.1 +20.1

Развитие на производството и търговията в

България

• По данни на ЕК, средните изкупни цени през

2018 г. на кравето мляко у нас ще са около 0,61

лв/л. Това представлява около 2% под нивата за

2017 г. Изкупните цени в България ще бъдат с

около 7% по-ниски отколкото са средните в ЕС.

• По първоначални прогнози на САРА, през 2019

г. ще има между 5-7% по-ниски изкупни цени

на кравето мляко, като цената ще бъде между

0,57-0,59 лв/л, което се преписва на

продължаващото увеличение на световното

производството и постепенното забавяне в

потреблението.

• Преработеното в мандрите краве мляко по

оценки на САРА за 2018 г. бе за около 601

хил.т, като вероятно окончателните данни ще

бъдат по-високи – 610 хил.т.

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

10.2018 11.2018 12.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1840.0 1824.0 1760.0 -3.5 -10.9

ЕС (28) 962.3 917.3 882.1 -3.8 -0.9

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

10.2018 11.2018 12.2018 ∆%m-1 ∆%y-1

България 997.0 1004.0 1007.0 +0.3 -8.9

ЕС (28) 643.5 614.1 596.5 - 2.9 -3.2

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• През зимните месеци традиционно

производството на сурово мляко отбелязва

намаление. Очакваме изкупната цена през

м.януари и февруари да се повиши до 0.61 лв/кг.

Развитие на млечната верига в света

• Производството на млечни продукти в Съюза за

периода януари–октомври, 2018 г. отчита

намаление за кондензираното мляко (-6,2%),

сухото пълномаслено мляко (-3,1%), прясното

мляко (-2,4%), сметаната (-1,5%) и сухото

обезмаслено мляко (-1,1%). Увеличение се

наблюдава при маслото (1,2%), киселите млека

(+0,6) и сирената (+0,4). Подобно развитие при

сухите млека е продиктувано от ниските цени

през първата половина на годината. При

прясното мляко продължава тенденцията за

намаление на потреблението.

• Поради добрата световна конюнктура запасите от

обезмаслено сухо мляко намаляват. Ръстът на

износа годишна база е 4%, а на месечна е 40%

(спрямо октомври 2017), а цените са с тренд към

повишение. Основен фактор е благоприятният

курс на еврото към долара след м.септември, като

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• От бранша се предлагат промени по условията за

разпределение на обвързаната подкрепа за

автохтонни и застрашени от изчезване породи

говеда, с въвеждане на доказване на произведена

продукция. Това е позитивно предложение

доколкото обвързва подпомагането с произведена

продукция, макар и не в същите обеми, като

продуктивните стада, което поставя

производителите при равни критерии за

получаване на това подпомагане.

• В доклад на германската IFCN (Международна мрежа за

сравнение на млечните ферми) се прави прогнозата, че след

настоящият период на леко понижение на цените в света

вероятно цените ще се стабилизират на по-високи нива,

което ще продължи до средата на годината, до когато едва

ли ще има по-голямо от сезонното намаление на цените.

• Мнението на анализаторите е, че забавяне ръста на

световната икономика през 2019 г., неизвестностите в

поведението на Китай в международната търговия с млечни

продукти, ситуацията около Брекзит и положението на

пазарите на основните фуражи ще насочат посоката на

цените. По оценки на САРА, вероятността за повишение или

понижение на цените през 2019 г. в сравнение с 2018 г. е в

съотношение: 0,35:0,65.

• Според експертите до 2030 г. ще има значителен ръст в

търсенето на мляко (около 35%). Увеличението на търсенето

се дължи не само на ръста на световното население, но и на

увеличение на потреблението на глава от населението,

нарастване на благосъстоянието. Очаква се производството

да задоволи увеличеното потребление, съчетано със

интензификация на производствените системи.

курс на еврото към долара след м.септември, като

цените в ЕС са най-ниски сравнени със САЩ и

Океания.

• За периода януари-ноември се наблюдава

значителен ръст (30%) при вноса на масла и

млечни мазнини от ЕС в Китай. Има ръст на

междинните продукти лактоза (35%), казеинати

(32%), обезмаслени и пълномаслени сухи млека.

Наблюдава се засилено търсене и от други

държави от Азия и Африка.
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Цени, лв./тон кланично тегло

10.2018 11.2018 12.2018 01.2019* 02.2019*

Говеждо и телешко

месо
3920 3793 4049 4150 3950

Свинско месо 3367 3417 3310 3350 3250

Пилешко месо 2733 2845 2956 2850 2900

Агнешко месо 10617 10624 10622 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Очакванията са през първите два месеца на 2019 г.

българските цени на едро на говеждо и телешко

месо да задържат сравнително високо си ниво -

около 3,95-4,15 лв./кг., което е близо до

миналогодишното. Средната цена на едро на

говеждо и телешко месо в ЕС през първите

седмици на м.януари се движи под нивото за

същия период на изминалата година,

доближавайки се повече до равнището от 2017 г.

• Средната цена на едро на говеждо месо в

България за 2018 г. е около 4,15 лв/кг. Тази цена е

по-висока отколкото същата за предходните 2

години, но по-ниска отколкото за последните 5.

• За периода януари-октомври 2018 г. в кланиците е

произведено 5,8 хил.т. говеждо и телешко месо, с

0,5% под нивото на производството през същия

период на 2017 г. По предвиждания на САРА за

цялата година то ще достигне около 6,9 хил.т.цялата година то ще достигне около 6,9 хил.т.

• Производството на свинско месо в страната

продължава да се развива стабилно, като до края

на м.октомври, 2018 г. в кланиците са добити 62,7

хил.тона, което е увеличение с 10% на годишна

база. Ръстът на българското производство

изпреварва средния за ЕС. Предвижданията на

САРА са общото производство до края на 2018 г.

да надвиши 71 хил.т.

• Не се очаква повишение на цените на едро на

свинското месо, като те ще се задържат около

3,25-3,35 лв./кг през първите два месеца на 2019 г.

Средната цена за 2018 г. е 3,25 лв/кг, което е с

13% по-малко отколкото през 2017 г.

• До края на м.октомври, 2018 г. в кланиците са

произведени 72,6 хил. тона месо от бройлери,

което е с 6,7 хил. тона над произведеното

количество за същия период на 2017 г. По

изчисления на САРА, общото производство за

цялата 2018 г. ще надмине 81 хил.т. В същото

време общото производство на пилешко месо

вероятно ще надвиши 104 хил.т, което е с 5% над

производството от 2017 г.

• Въпреки посоченото увеличение, стабилното

търсене на вътрешния пазар поддържаше цените

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• По данни на Brazilian Association of Animal Proteins

(ABPA) през втората половина на 2018 г. се наблюдава

нарастване на износа на пилешко месо от Бразилия.

Експортираното количество през м.декември превишава с

близо 10% равнището за същия месец на предходната

година. Очакванията са позитивната тенденция да

продължи и през 2019 г. Бразилия се явява един от най-

големите конкурентни на европейското пилешко месо,

което вероятно ще доведе до намаление на европейските

цени през 2019 г., в сравнение с 2018 г.

• Разпространението на африканска чума по свинете в

Китай през последните месеци доведе до спад в

производството на свинско месо с 1% през 2018 г.,

изчислено на годишна база. По-съществен недостиг на

продукция, в резултат от ограничителните мерки, е

вероятно да се отбележи след първото тримесечие на 2019

г., когато се очаква по-сериозно разширяване на вноса на

свинско месо.

• През първите седмици на м.януари, цените на свинско

месо в ЕС отбелязаха слабо повишение с 1,3% спрямо

нивото от 2018 г. Очакванията за разширяване износа по

посока Китай, както и към други дестинации засегнати от

АФЧ. Цените на свинското месо през 2019 г. в ЕС

Институт по аграрна икономика, София

търсене на вътрешния пазар поддържаше цените

през 2018 г. на нива около 3 лв./кг., Тази цена е с

около 4% над тази през 2017 г. и е по-висока

отколкото средната цена за последните 5 години.

Източник: https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/fleischatlas-

2018/

АФЧ. Цените на свинското месо през 2019 г. в ЕС

вероятно ще се повишат с 2-3% в сравнение с 2018 г..

Важни събития през януари 2019

• Изплатени са средствата по двете схеми за говеда

и биволи (необвързана с производството)

(ПНДЖ1) и за овце/майки и/или кози/майки

(обвързана с производството) (ПНДЖ3). Общият

размер на подпомагането за Кампания`2018 е в

размер на 69,6 млн. лв. По ПНДЖ1 са

подпомогнати 4868 животновъди спрямо 5364

през 2017 г., а по ПНДЖ3 – 7604 спрямо 8201.

• Обвързаното подпомагане за животновъдите

допринася за поддържане поголовието на стадата,

но незначително въздейства за увеличаване на

продуктивността и производството, което е важно

за стабилизиране на отрасъла и за постигане на

устойчиво функциониране на производителите.

Употреба на антибиотици в животновъдството през 2013 г. и 

предвиждания за 2030 година, хил.т.


