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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• За пазарната 2018/19 година се очакват рекордни за

последните 6 години цени на пшеницата, които ще

са с около 12% по-високи отколкото през 2017/18 г.

По първоначалните предвиждания на САРА през

новата година ще има намаление на

средногодишните изкупни цени. За фуражна

пшеница се очаква цена от 285 лв/т, докато за

хлебна – 300 лв/т. Вероятността да има по-високи

от тези цени се оценява на 15%, а за по-ниски 35%.

• Първоначалната оценка за средногодишните

изкупни цени при ечемика през новата реколта е те

да са около 280 лв.т. Това ще представлява

сериозно намаление в сравнение с тези през

2018/19 г, очакващи се да достигнат 313 лв/т.

Вероятността за по-високи и по-ниски цени от тази

средна се разпределя поравно – по 20%.

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)

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019* 04.2019*

Хлебна 

пшеница 
345,65 356,70 373,64 355 345

Фуражна 

пшеница
328,78 335,91 350,09 335 330

Ечемик 350,00 350,00 350,00 340 330

Царевица 267,40 273,23 284,48 275 275

Слънчо-

глед**
526,50 542,25 562,00 565 565

• При рапицата се очаква средногодишната цена от

новата реколта да бъде около 680 лв/т. Рапицата се

очертава да стане най-доходоносната култура от

зърнено-маслодайните през новата година.

Вероятността да има по-високи от тези цени се

разглежда в 15% от случаите, а за по-ниски 25%.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През м.март, 2019 г., FOB цените на зърно от

Украйна продължават да падат и се очаква в

следващите 1-2 месеца да загубят още 5% от

стойността си. Хлебната пшеница се котира на

цена от 225 US$/т, ечемика на цена 205 US$/т,

фуражна пшеница – 215 US$/т. Цената на

царевицата се задържа до 170 US$/т.

• Русия е изнесла по данни на ИКАР до 2-та

половина на м.март, 2019 г. около 30 млн.т.

пшеница и се предполага, че до края на сезона

може да изнесе поне още 4-5 млн.т. Лекото

поскъпване на рублата допринася цената на

руската хлебна пшеница да е по-скъпа от

европейската и американска с между 5-10 US$/т.

• Световното предлагане през идващата 2019/20

Международна търговия (FOB цени)

01.2019 01.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 183,74 192,91 +24%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 111,20 105,20 +1%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
146,02 149,33 +13%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
602,63 616,63 -6%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с опасни климатични условия 1 февруари, 2019 г. – 22 

март, 2019 г. 

• Световното предлагане през идващата 2019/20

пазарна година предполага известни размествания

и засилване на конкуренцията при пшеницата от

страна на САЩ. По предварителни прогнози САЩ

се очаква да произведат с около 9% повече

пшеница отколкото през изминалата година и да

ожънат 55 млн.т.

• Русия прогнозира да вдигне производството си до

75 млн.т. Общото световно производство вероятно

ще се повиши с около 2% до 748 млн.т. Световните

цени ще намалеят, но доколко ще се определи не

само от производството, но и другите световни

макроикономически фактори.

• Съществуващата корелация между цената на

палмовото масло и слънчогледовото олио оказва

потискащо влияние върху второто. FOB цените от

Черноморския басейн на слънчогледово олио

остават 650 US$/т. Цената на палмово масло на

пристанище Ротердам е 515 US$/т и дърпа цените

надолу. FOB цената на слънчогледово семе остава

да спада и на място в Русия е около 300 Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, March, 2019

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

краставици в България

• По предварителни данни на НСИ,

средногодишните цени при доматите през 2018

година са по-ниски отколкото през предходната

2017 г. Полските домати са с около 6% по-ниски

цени от тези през 2017 г и с около 8% по-малки от

предходните 3 години. При оранжерийните

домати, изкупните цени са с 11% по-ниски от тези

през 2017 г. и с 8% в сравнение с 2015-2017 г.

• Изкупните цени при доматите за настоящата 2019

г. по предварителни прогнози на САРА са за леко

увеличение при полските домати и запазване на

равнищата при оранжерийните. Средно за 2019 г.,

изкупните цени на полските домати се очаква да

бъдат около 0,61 лв/кг., докато при оранжерийните

-0,92 лв/кг.

• Средногодишните изкупни цени при краставиците

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

01.2019* 02.2019* 03.2019* 04.2019* 05.2019*

Домати 1,10 0,95 0,95 0,80 0,80

Краставици 1,85 1,70 1,70 1,45 1,45

Пипер 1,20 0,90 0,90 0,80, 0,80,

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019*

Домати  - оранжерийни 2,22 2,45 2,36 2,27

Домати - внос 1,78 2,15 2,05 2,00

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

по информация на НСИ през 2018 година е за по-

високи нива. Цените на полските краставици

превишават тези от 2017 г. с около 15% и са с

около 13% по-високи от тези за периода 2015-2017

г. При оранжерийните краставици, изкупните цени

са с 3% по-високи от тези през 2017 г. и с 7% в

сравнение с 2015-2017 г.

• Текущите прогнози за средните изкупни цени на

краставиците през 2019 г. са да останат близки до

тези през 2018 г. При полските краставици,

изкупната цена се очаква да остане в диапазона

около 0,85 лв/кг (-3% в сравнение с 2018 г), докато

за оранжерийни краставици, средногодишните

изкупни цени ще бъдат около 1,29 лв/кг (+2% на

годишна база).

• Предварителните наблюдения при пипера за

изкупните цени показват намаление с около 18%

през 2018 г. в сравнение с предходната година.

Очакванията на САРА за новата реколта са

изкупните цените да се повишат с 3% и да

достигнат 0,68 лв/кг.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Испания, Мароко и Турция са основните страни,

които в тези месеци доминират пазара на домати и

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019*

Домати 2,69 3,02 3,02 3,47

Краставици 3,03 3,43 3,43 3,85

Чушки (зелени)

Краставици -

оранжерийни 2,56 2,80 2,78 2,25

Краставици - внос 1,85 2,35 2,20 1,95

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Топлата зима в Европа от м.януари насам не създава

проблеми в снабдяването със зеленчуци, но предизвиква

опасения от ново последващо засушаване през 2019 г.,

което да доведе до дефицит основно в полското

производство на зеленчуци.
които в тези месеци доминират пазара на домати и

пипер в ЕС. При доматите, Испания се оказва с

едни от най-конкурентните цени, като основно

предимство е близостта до европейските пазари.

При пипера, Мароко поддържа най-ниските цени

на дребно – 1,75 евро/кг, докато испанското

производство е на цени над 2,1 евро/кг. При

краставиците, Турция се очертава да е основният

ценови играч на европейския пазар.

• За 2018 г., Мексико увеличава износа си на домати

с 5% на годишна база за САЩ, като над 99% от

целия мексикански износ от 1,8 млн.т. е

предназначен за тази дестинация.

• До началото на м.май, 2019 г. трябва да се вземе

решение по отношение продължаване действието

на Споразумението за отмяна на

антидъмпинговите мерки в търговията на домати в

САЩ. Ако споразумение не бъде постигнато ще

започне налагане на 17,56% мито върху вноса на

мексикански домати.

производство на зеленчуци.

• Средните цени на едро на домати в ЕС през първите 3

месеца на годината са с около 21% по-високи отколкото

през същия период на миналата година - 1,02 евро/кг.

Сред основните европейски производители, най-ниски

цени има в Испания, където цената през последните

седмици падна до 0,8 евро/кг. В следващите месеци се

очаква цената да продължи да пада, като дъното ще бъде

достигнато през м.юли и август. Средните месечни цени

не се очаква да паднат под 0,65 евро/кг.

• През м.март, 2019 г. цените на едро на краставици в

основните ЕС производителки (Испания, Холандия и

Полша) се движат разнопосочно, растат в Полша и

намаляват в Холандия до 0,7 евро/кг. Турция се превръща

в най-големият вносител на краставици в ЕС, като цената

от място е между 0,35-0,45 евро/кг.

• Пиперът се отличава със запазване на високите цени и

през м.март, като причината е ограниченото предлагане

през този сезон. Средната цена на едро в основните

производителки в ЕС – Холандия и Испания е около 0,9

евро/кг и се очаква да продължи да бъде такава и през

м.април, 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

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019* 04.2019*

България 59,52 60,51 60,57 60,50 59,50

ЕС (13) 64.05 63.92 63.33

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

12.2018 01.2019 02.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 338.4 359.9 371.6 +3.3 +39.7

Развитие на производството и търговията в България

• По предварителни оценки на САРА, изкупните

цени на кравето мляко ще започнат да намаляват

постепенно в следващите месеци. Очаква се

средногодишната изкупната цена на краве мляко да

бъде 0,59-0,60 лв/кг, като по-ниските цени ще се

установят през втората половина на годината.

• През м.януари в страната е изкупено с 6,8 т. (-

12,72%) по-малко краве мляко в сравнение с 2018

г. Това води до намаление на производството на

млечни продукти, като най-голямо е намалението

при сирената- -19% и сирената с добавена

растителна мазнина -28%.

• По прогнози на САРА, през 2019 г. се очаква

увеличение при цената на дребно на сурово и

кисело мляко в сравнение с 2018 г. с между 1-2%,

докато при саламуреното сирене може да има

намаление от 3%

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

12.2018 01.2019 02.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1760.0 1824.0 1840.0 +1.0 -1.3

ЕС (28) 882.1 870.3 843.0 -3.1 -6.7

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

12.2018 01.2019 02.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1007.0 1008.0 1010.0 +0.2 -8.1

ЕС (28) 596.5 623.9 627.8 +0,6 -0,6

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Икономическите последствия от Брекзит в земеделието

намаление от
Развитие на млечната верига в света

• През м.януари изкупеното мляко в ЕС е

намаляло с 1,5 % в сравнение със същия месец

на 2018 г с 196 000 т. 18 държави членки са

намалили производството си (Франция 64 000

т., Холандия 63 000 т. и Германия 59 000 т.).

• Движенията на изкупните цени за ЕС през м.

февруари са разнопосочни, за старите страни

членки слабо се увеличават (+0,25%), докато за

новите страни членки намаляват (-0,9%). По-

скъпите фуражи в резултат на сушата миналата

година ще оказват влияние на цените поне още

два месеца.

• Продължава тенденцията към поскъпване на

обезмасленото сухо мляко – за месец цената е

нараснала с 3%, а на годишна база с 40%.

Очакваме засиленото търсене в света да

продължи да подкрепя ръста на цената (има

ръст от 53% при износа от ЕС през м.януари

сравнено с година по-рано) .

• За м.януари сравнен със същия период на

предходната година вносът в обем в Китай от

ЕС на масло и млечни мазнини намалява с 15%.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Стартира приема на заявления по държавна

помощ за закупуване или изграждане на обекти

за преработка на сурово мляко (т.нар. мини-

мандри). ДФ Земеделие има бюджет от 1,5 мил.

лв. Максиманият размер на подпомагане е до

50% от допустимите разходи за един

инвестиционен проект, но не повече от 60 000

лв. Тази помощ може да бъде много полезна за

млекопроизводителите в овцевъдството.

• Икономическите последствия от Брекзит в земеделието

вероятно най-силно ще засегнат Ирландия, изнасяща храни

за 5 милиарда евро за Великобритания. Проблемът се

усложнява от засилващите се опасения за напускане без

споразумение и установяване на граница между Република

Ирландия и Обединеното Кралство. Ако се стигне до това и

се въведат мита за вноса в Обединеното кралство, млечният

сектор в ЕС ще се изправи пред нова криза, заради

формирането на излишъци и натиск върху изкупните цени.

• Европейският млечен борд (EMB) стартира през 2009 г.

инициатива, с която да подпомогне получаване на

справедлива цена за изкупуваното краве мляко. Реализиран

във Франция, Германия, Австрия, Белгия, Швейцария и

Люксембург, проектът цели получаването на цена за

суровото мляко, която да покрива напълно производствените

разходи и да позволява на фермерите да управляват фермите

си устойчиво. Средствата за това са чрез разширяване

каналите за реализация на продукцията (фермерски пазари)

и съдействие за регистриране на търговска марки, с които

фермерите да продават продукцията си.

ЕС на масло и млечни мазнини намалява с 15%.

Вносът на обезмасленото сухо мляко нараства

с 25%, на пълномасленото сухо мляко с 30% ,

на кондензираните млека с 30% и на лактоза с

5%. Традиционно последното тримесечие от

финансовата година китайските

млекопреработватели внасят по-големи

количества суровини, но намалението при

маслата вероятно се дължи на по-ниската цена

на млечните мазнини в Океания и

пренасочване на вноса оттам.
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Цени, лв./тон кланично тегло

12.2018 01.2019 02.2019 03.2019* 04.2019*

Говеждо и телешко

месо
4049 3208 4601 4500 4400

Свинско месо 3310 3216 3101 3200 3250

Пилешко месо 2956 2926 2871 2850 2900

Агнешко месо 10622 10689 11100 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Според предварителните прогнози на CAPA,

изкупните цени на телетата и другите говеда през

настоящата година ще се движат около или малко

под нивото на 2018 г., съответно 2,98 лв./кг и 2,27

лв./кг. Посочените нива превишават съответно с

5% и 11% средното равнище на цените за периода

2016-2018 г.

• Първоначалните оценки показват, че средната

годишна цена на едро на тон кланично тегло

говеждо и телешко месо ще е с около 1% под

осреднената стойност за изминалите три години,

което ще доведе до много слабо понижение при

цената на дребно - до около 11,72 лв./кг.

Посоченото равнище остава над средното за 2016-

2018 г. – 11,56 лв./кг, като причините могат да се

търсят в ограничения обем на производството

спрямо вътрешните потребности.

• Средната цена на едро на говеждото и телешко• Средната цена на едро на говеждото и телешко

месо в ЕС през месец февруари 2019 г. е с 3% под

нивото на същия месец на изминалата година.

Ценовото равнище за изминалите два месеца се

задържа стабилно под средното ниво за 2016-2018

г., като очакванията на експертите от ЕК са за по-

ниски цени през настоящата година.

• Прогнозира се през 2019 г. изкупните цени на

живите свине да отбележат слаб ръст с 1% на

годишна база, достигайки 2,20 лв./кг. Очакваното

ценово равнище превишава средното за

предходните три години с близо 5%. Въпреки това

средната цена на едро ще се задържи около

нивото на изминалата година, отразявайки

динамиката на европейския пазар. Очаква се

средните цени на дребно да се покачат до 7,96

лв./кг, поради растящото потребителско търсене в

страната.

• Предварителните данни за произведеното в

кланиците птиче месо през 2018 г. сочат ръст при

месото от бройлери с 10% на годишна база и с

18% при месото от патици. Прогнозира се

производството да продължи да се разширява и

през 2019 г., което ще се отрази в задържане и

дори понижение на средната цена на едро на

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Наблюдава се слабо увеличение при световните цените на

говеждото и телешкото месо, като резултат най-вече от

свития експорт от Нова Зеландия. Индексът на цените на

свинското месо показва известен ръст, движен от силното

световно търсене, докато сравнително наситения пазар

задържа растежа на цените на птичето месо.

• По данни на FAO общото количество на произведеното

месо в световен план през 2018 г. достига 336,4 млн. тона

(+1% на годишна база). Най-голям ръст е отчетен при

производството на говеждо месо (+2%), следвано от

птичето месо (+1%), докато производството на свинско и

агнешко месо нараства много слабо – с по 1%.

• Позитивната динамика в развитието на производството

оказва отражението върху цените на всички меса, като

при свинското месо има намаление (-8% спрямо 2017 г.),

птичето месо (-5%). Като цяло, очерталата се тенденция

през последните три години показва стабилно задържане

на ценовото равнище под нивото от 2013-2014 г.

• Намаленото производство на свинско месо в Китай,

вследствие от разпространилата се АЧС, ще доведе до

разширяване на производството на пилешко месо.

Очакванията са вносът да се увеличи с около с 20% на

годишна база, което представлява възможност за

Институт по аграрна икономика, София

дори понижение на средната цена на едро на

пилешко месо. Очакваното ценово равнище ще се

доближава до средното за периода 2016-2018 г. –

2,89 лв./кг.

Източник: https://www.caryinstitute.org/newsroom/forecasting-future-

infectious-disease-outbreaks

годишна база, което представлява възможност за

европейските производители.

Важни събития през март 2019 г.

• В анализ на обсерваторията на пазара на месо към

ЕК се посочва, че към края на 2018 г.

производствените разходи при свинското месо са

се увеличили. Причините са в по-слабата реколта

при фуражите, както и в ръста на цените на

живите прасенца. Това редуцира размера на

брутните маржове, като в същото време

реализационните цени са под натиск, поради

повишеното производство. Цената на свинското в

ЕС и през новата година ще остане ниска въпреки,

че се очаква ръст за китайския пазар. Очаква се

засилваща се ориентация на потреблението към

пилешко и телешко месо, което налага

разширяване на износа.

Проекция на зоните за риск от разпространение на бактериални 

инфекции предавани от гризачи към човека 


