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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Първоначалните предвиждания на САРА за

средния добив на пшеница през новата реколта е

той да стигне 4,59 т/ха. Максималното общо

производство се оценява на 5,5 млн.т., което е с

около 4% над нивото от 2018 г. Критичният фактор

за извеждане на по-точна оценка ще бъдат

природните условия в следващите 2 месеца.

• Първоначалната оценка за добива при ечемика през

новата реколта е от 4,22 т/ха. Най-вероятностните

максимални обеми при ечемика могат да доближат

564 хил.т. Това представлява около 11% над

миналогодишните прибрани количества.

• Средните добиви при рапицата от новата реколта

се очаква да бъдат около 2,27 т/ха. Общото

максимално количество на добитата рапица за

2019/20 г. се прогнозира на 433 хил.т., което е

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)

11.2018 12.2018 01.2019 02.2019* 03.2019*

Хлебна 

пшеница 
355,18 345,65 356,70 350 345

Фуражна 

пшеница
331,96 328,78 335,91 335 330

Ечемик 350,00 350,00 350,00 345 335

Царевица 265,56 267,40 273,23 275 275

Слънчо-

глед**
527,50 526,50 542,25 550 550

2019/20 г. се прогнозира на 433 хил.т., което е

почти на нивото от 2018 г.

• Направените предвиждания при есенните култури

показват горните граници на очакваното общо

производство, оценявано с вероятност 90%.

Очакванията са за лек ръст на площите при тези

култури между 2-3%, докато сухата есен ще

повлияе на добивите, като следващите 2 месеца ще

покажат доколко.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През м.февруари, 2019 г., FOB цените на зърното

от Украйна тръгнаха леко надолу. Хлебната

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

на цена 225 US$/т, фуражна пшеница – 225 US$/т.

Цената на царевицата се задържа до 180 US$/т.

• Русия въвежда квоти за основните трейдъри при

износа на зърно за следващите месеци заради

опасенията, че темповете на експорт могат да

надвишат планираните количества от 42 млн.т . До

декември, 2018 г. са изнесени 29 млн.т зърно,

основно пшеница.

• През пазарната 2018/19 г. Русия е събрала около

113 млн.т. зърно, като около 67 млн.т. е

Международна търговия (FOB цени)

12.2018 01.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 185,68 183,74 +17%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 121,10 111,20 +5%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
147,15 146,02 +14%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
617,82 602,63 -8%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с опасни климатични условия 1 януари, 2019 г. – 28 

февруари, 2019 г. 

113 млн.т. зърно, като около 67 млн.т. е

количеството на пшеницата. През новата 2019 г. се

очаква реколтата да бъде много добра, като общото

зърнопроизводство по прогнози на различни

агенции, е то да достигне 125 млн.т, от които

пшеница - 75 млн.т.

• Въпросът с добавената стойност от земеделие стои

и в Русия, която е един от най-големите износители

на селскостопанска продукция. Отчита се, че

средната цена на износа на аграрна продукция

оттам е около 330 US$/т, докато вносът е за 1300

US$/т. За България по този показател, аграрният

износ е за 500 US$/т, докато вносът е за 1000 US$/т.

• В последните 2 месеца цената на палмовото масло

се покачва, което се отразява и на цената на

слънчогледовото олио, заради високата свързаност.

Цената на палмовото масло на пристанище

Ротердам се покачва от 450 US$/т до 550 US$/т.

FOB цената на слънчогледово олио в Черноморския

регион се покачи от 640 US$/т до 675 US$/т.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, February, 2019

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

краставици в България

• Първоначалните оценки на САРА за

производството на домати, пипер и краставици

през 2019 година е за увеличение в сравнение с

2018 г. Максималното производство на домати се

очаква да достигне 164 хил.т. Това представлява

ръст с около 9% в сравнение с предходните 3

години.

• Производството на пипер се очаква да се доближи

до годишни нива от 48 хил.т. Това представлява

понижение съпоставено с изминалите 3 години,

възлизащо на 14%.

• Максималното количество прибрани краставици

през 2019 г. се оценява на 70 хил.т. Тези резултати

са с около 11% над тези за предходните 3 години.

• Увеличението което се предвижда в

производството на основните зеленчуци се

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

11.2018 12.2018 01.2019* 02.2019* 03.2019*

Домати 0,73 0,84 1,10 0,95 0,80

Краставици 1,16 1,27 1,85 1,70 1,45

Пипер 0,65 0,67 1,20 0,90 0,80,

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

11.2018 12.2018 01.2019 02.2019*

Домати  - оранжерийни 2,11 2,22 2,45 2,36

Домати - внос 1,56 1,78 2,15 2,05

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

производството на основните зеленчуци се

основава на допусканията за добри природни

условия и постепенно стабилизиране на

производството, където вътрешното предлагане е

по-малко отколкото търсенето, основание за

повишение на цените.

• Изкупните цени на зеленчуците се отличават,

както с големи сезонни колебания, но също и със

значителни годишни изменения. При полските

домати по настоящи прогнози се предвижда цена

от 0,63 лв/кг, с 8% над цената за последните 3

години. При оранжерийната продукция, изкупната

цена се изчислява на около 0,92 лв/кг.

• При полския пипер, изкупните цени се очаква да

бъдат на нива от 0,68 лв/кг. Тази цена е с около 2%

под средната за 2016-2018 година.

• При краставиците на открито, изкупната цена

вероятно ще е на нива от 0,85 лв/кг – 5% над

средното за последните 3 години, докато при

оранжерийното производство, цените ще са около

1,29 лв/кг – 7% над тези от последните 3 год.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• ЕК одобри нови правила за държавните помощи в

земеделието (т.нар. помощ де-минимис), като

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

11.2018 12.2018 01.2019 02.2019*

Домати 2,44 2,69 3,02 3,47

Краставици 2,93 3,03 3,43 3,85

Чушки (зелени)

Краставици -

оранжерийни 2,16 2,56 2,80 2,78

Краставици - внос 1,83 1,85 2,35 2,20

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Топлата зима в Европа през последните седмици не

създава предпоставки за сътресения на пазара на

зеленчуци по отношение на снабдяването. Това води и до

леко понижение на февруарските цени в сравнение с тези

от м.януари.
земеделието (т.нар. помощ де-минимис), като

повиши максималния таван на помощта, която

националните власти могат да отделят без

предварително одобрение от Комисията. Сумата

вече е 25 хил.евро. Това е добра новина за сектор

“Зеленчуци и плодове”. Максималният размер на

държавната помощ на стопанство за 3 години вече

ще е 20 хил.евро. Ако държавата не харчи за

такава помощ повече от 50% от определения таван

от 1,25% от брутната селскостопанска продукция

за подпомагане на 1 сектор, помощта може да

нарасне до 25 хил.евро, а фондът и до 1,5% от

брутната продукция.

• Няколко са очертаващите се тенденции в

потреблението на зеленчуци в страните с по-

високи потребителски възможности. Около 40% от

потребителите в ЕС пазаруват биологична

продукция, около 50% търсят продукти от къси

вериги на доставка и расте паралелно

консумацията на сезонните зеленчуци и плодове.

от м.януари.

• При доматите, цените на едро в световен мащаб по данни

на www.tridge.com намаляват с 1% в сравнение с

м.януари, 2019 г. Цената в основните производителки на

домати в ЕС – Холандия и Испания през м.февруари е

около 1,18 евро/кг. На годишна база цената в основните

производителки на ЕС ще бъде с около 12% по-ниска.

Цените на едро в съседна Турция на годишна база обаче

са по-високи с около 11% и варират около 0,38 US$/кг.

• При пипера с изключение на Испания, където цените

растат с около 5% в сравнение с предходния месец, в

останалите страни на ЕС те леко се понижават, като най-

ниски остават в Холандия – около 0,84 евро/кг. В Турция

цената на едро е около 1,20 US$/кг, което е 26% над

миналогодишната цена за същия месец.

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

основните ЕС производителки (Испания, Холандия и

Полша) леко се понижават на месечна база - до около 0,95

евро/кг. На годишна база, цените на едро са с около 30%

под миналогодишните, а по-голямо увеличение се очаква

от средата на м.март, 2019 г.

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

11.2018 12.2018 01.2019 02.2019* 03.2019*

България 59,26 59,52 60,30 60,33 61,00

ЕС (13) 63.70 64.05 64.15

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

11.2018 12.2018 01.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 312.9 338.4 359.9 - 9.4 -10.7

Развитие на производството и търговията в България

• По предварителни оценки на САРА

производството на краве мляко през 2019 година

ще бъде на нива около 960 хил.т, като изкупеното

от мандрите мляко ще е около 609 хил.т.

• Производството на овче мляко през 2019 г. се

очаква да достигне 89 хил.т. Това ще представлява

с около 2% по-малко отколкото е добитото мляко

през 2018 г. Доставеното до мандрите овче мляко

се очаква да остане в диапазона 25-27 хил.т.

• Изкупните цени на млякото у нас ще бъдат

детерминирани от движението на европейските

цени. Очаква се средногодишната изкупната цена

на краве мляко за 2019 г. да бъде 0,59-0,60 лв/кг.

Това представлява с около 7% под нивата от 2018 г.

Изкупната цена на овчето мляко ще остане на нива

1,10-1,15 лв/кг.

Развитие на млечната верига в света

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

11.2018 12.2018 01.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1824.0 1760.0 1824.0 +3.6 -0.4

ЕС (28) 917.3 882.1 889.9 +0.9 +8.0

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

11.2018 12.2018 01.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1004.0 1007.0 1008.0 0.0 -8.9

ЕС (28) 614.1 596.5 623.9 +5.3 -3.9

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• През м.декември и януари световните цени на повечето

Развитие на млечната верига в света

• През м.декември изкупеното мляко в ЕС

намалява с 0,9% сравнено със същия период на

предходната година (184 хил.т.). Това е

четвърти последователен месец с намаление на

производството на мляко. Половината страни

са намалили производството - Холандия (74

хил. т.), Франция (69 хил. т.) и Германия (36

хил. т.), вероятно поради проблеми с фуражите.

Значителен ръст се отчита при Ирландия (52

хил. т.), Полша (27 хил. т.) и Румъния (7,9%).

• Общото изкупено сурово мляко за 2018 г. в

Съюза нараства по-малко от прогнозите. Заради

по-ниските доставки, цените на свободните

количества краве мляко в Западна Европа през

м.февруари, 2019 г. се търгуват на едни от най-

високите равнища за последните 5 години –

0,37 евро/кг. Корекции надолу се очаква да

настъпят в следващите 2-3 месеца.

• Намалението на изкупеното мляко се отразява

на производството, водейки до намаление с 5%

на произведеното пълномаслено сухо мляко и

2% спад на обезмасленото сухо мляко.

• Износът за Китай на годишна база през 2018 г.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Проблемът с работната сила в земеделието и в

частност в животновъдството става все по-

актуален. Това бе и един от акцентите на V-та

Национална среща на земеделските

производители провела се през м.февруари. От

анализите става ясно, че рязкото намаление на

заетите в земеделието в България и Европа е

една от основните причини за проблемите със

земеделското производство.

• През м.декември и януари световните цени на повечето

млечни продукти нарастват. Според USDA това се дължи на

свиване на предлагането при големи износители оказващо

натиск нагоре на цените. За четирите най-големи страни

износители (Нова Зеландия, ЕС, САЩ и Австралия) общото

производство на мляко през м.ноември 2018 г., е по-ниско от

предходната година. Слабото увеличение при САЩ и Нова

Зеландия не може да компенсира намалението в ЕС и

Австралия.

• Тенденциите в следващите месеци в цените на млякото ще

зависят от посоката на световната икономика, състоянието

на реколтата и произтичащите цени на фуражите и

предлагането на мляко. Вероятностите за спад в цените се

оценяват на 40%, задържане на нивата от 2018 г. - 40% и

евентуален ръст се оценява на 20%.

• Във връзка очакваните пазарни сътресения след Брекзит,

Съвета за развитие на земеделието и градинарството

(AHDB) в Обединеното кралство е разработил програма за

млечните ферми целяща да помогне фермерите при избора

на оптимална програма за отелване, за да се подобри

представянето и икономическата устойчивост на фермите.

• Износът за Китай на годишна база през 2018 г.

отчита увеличение по всички категории. С най-

голям ръст са лактозата (+33%), казеинатите

(31%), маслото и млечните мазнини (24%).

• Облекчаване условията за внос на млечни

продукти в Китай през настоящата година

съчетано с влизането в сила на споразумението

за свободна търговия с Япония дава надежди за

увеличение на износа на млечни продукти от

ЕС.
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Цени, лв./тон кланично тегло

11.2018 12.2018 01.2019 02.2019* 03.2019*

Говеждо и телешко

месо
3793 4049 3208 3850 3950

Свинско месо 3417 3310 3216 3250 3300

Пилешко месо 2845 2956 2926 2900 2850

Агнешко месо 10624 10622 10689 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• По предварителни оценки на CAPA общото

производство на говеждо и телешко месо в

страната през 2019 г. ще бъде около 16,54 хил.

тона (-5,8% на годишна база). Разгледано за

последните пет години това е най-ниското ниво,

като причините могат да се търсят в свиването на

производството в стопанствата при слаб растеж на

производството в кланиците.

• Очакванията са годишните цени на едро на

говеждо и телешко месо да се понижат с близо

1,8% под равнището от 2018 г., достигайки 4075

лв./тон кланично тегло. Това равнище е едно от

най-ниските от 2014 г. насам, превишавайки само

нивото от 2017 г. Изведената прогноза се основава

на оценките за задържане ръста на консумацията.

• Наблюдаваният стабилен темп на растеж при

производството на свинско месо през последните

пет години ще продължи, като очакванията сапет години ще продължи, като очакванията са

обемът на продукцията през 2019 г. да се увеличи

до 78,11 хил. т. (+3,8% на годишна база).

Двигатели на позитивната тенденция са високата

степен на концентрация и повишението в

средната продуктивност на едно животно.

• Темпът на растеж на производството изпреварва

ръста на потребление, което се отразява върху

вътрешните цени на едро. Прогнозира се средната

цена за 2019 г. да е 3,29 лв./кг , което е почти на

нивото от изминалата година, но е значително под

осредненото за периода 2014-2018 г. – 3,46 лв./кг.

• Постигнатата висока ефективност при

производството на птиче месо обуславя неговото

постоянно увеличение от 2014 г. насам.

Предварителните прогнози сочат, че обема на

продукцията през 2019 г. може да достигне 114,9

хил. тона, което е с 5,9% над нивото от

изминалата година. Очаква се производството на

месо от бройлери да нарасне до 84,4 хил. тона (+

2,6%).

• Прогнозираната средна цена на едро на пилешко

месо за настоящата година е около 2,85 лв./кг,

което е с близо 5% под нивото на изминалата.

Очаква се това да се отрази по посока намаление

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Прогнозира се спад в общото производство на говеждо и

телешко месо в ЕС през 2019 г. – с 1,7% на годишна база.

Обемът на производството превишава равнището на

потребление в рамките на Общността, което обуславя до

голяма степен очакванията за понижение на цените.

Оценките са цените да са под отчетените през 2018 г., но

да се задържат над нивото от 2016 г.

• Според официалните данни производството на свинско

месо в ЕС до м.ноември 2018 г. отбелязва ръст с 2,7% на

годишна база. Прогнозира се тенденцията да се запази и

през 2019 г., което ще е провокирано основно от растежа

на продуктивността.

• Очакванията са за силен износ на свинско месо през 2019

г., близо до рекордното равнище от 2016 г., което ще

доведе до известен ръст на цените. Оценките на USDA са

за увеличение в производството и експорта на свинско

месо в Испания, докато в Германия и Полша се

прогнозира спад. Китай продължава да е основна

експортна дестинация за европейските производители,

като през изминалата година акумулира 34% от износа.

• През 2018 г. са изнесени 1,7 млн. птиче месо от ЕС-28,

което е с 6% над нивото на износа през 2017 г.

Очакванията са за позитивно развитие и през 2019 г., като

Институт по аграрна икономика, София

Очаква се това да се отрази по посока намаление

цените на дребно, които се предвижда да бъдат

около 4,85 лв./кг.

• Прогнозира се общото производство на овче и

агнешко месо да намалее до 9,92 хил. т, поради

свиването на производството на агнешко месо в

стопанствата. Прогнозната цена на едро е най-

ниската за изминалите пет години – 11,07 лв./кг,

но това няма да се отрази върху цените на дребно,

които ще се задържат около 13,60 лв./кг.

Източник: https://ourworldindata.org/antibiotic-resistance-from-livestock

Очакванията са за позитивно развитие и през 2019 г., като

пазарите с потенциал са Филипините, Виетнам и Украйна.

Важни събития през февруари 2019

• Намирането на възможности за подпомагане на

свиневъдството и птицевъдството се отразява

благоприятно на развитието на тези сектори у нас,

като по схемата за държавна помощ за

доброволно поети ангажименти за хуманно

отношение към свинете се планират 33 млн. лв.

спрямо 30 млн. лв. през 2018 г. През 2017 г. 87

бенефициенти на помощта са получили финансов

ресурс от 27,8 млн.лв.

Използване на антибиотици в животновъдството на 1 кг. добито 

месо


