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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Падналите навременни дъждове през м.април -

средно за страната около 60 л/м2, докато през

м.март те бяха едва 11,1 мм ще запазят реколтата

от пшеница на нива средни за последните 5 години

- 4,59 т/ха. САРА запазва оценката си за

производство от 5,5 млн.т. Крайният резултат за

реколтата ще зависи от валежите през м.май.

• Текущата оценка за добива при ечемика на САРА

за новата реколта, е той да бъде 4,22 т/ха. Площите

с ечемик могат да достигнат 140 хил.ха и се очаква

средногодишно производство от 589 хил.т.

• При рапицата, САРА запазва оценката си от

м.февруари за средни добиви около 2,27 т/ха.

Общото максимално количество на добитата

рапица за 2019/20 г. се прогнозира на 433 хил.т.

• При пролетните култури се очаква да бъдат засети

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)

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019* 05.2019*

Хлебна 

пшеница 
356,70 373,64 366,15 355 350

Фуражна 

пшеница
335,91 350,09 346,96 335 330

Ечемик 350,00 350,00 340,00 325 315

Царевица 273,23 284,48 277,65 275 280

Слънчо-

глед**
542,25 562,00 570,00 570 575

• При пролетните култури се очаква да бъдат засети

около 440 хил.ха царевица, което е с 0,5% над

нивото от 2018 г. При слънчогледа, площите които

се предвижда да бъдат засети са в диапазона 720-

730 хил.ха, почти аналогично от предходната

година. Стъпвайки на историческите данни за

фактора влажност и температури, за сега не можем

да очакваме много добра реколта при

пролетниците.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

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

Украйна продължават да падат заради по-слабото

търсене и равномерно предлагане, с конкуренция

на Черноморския пазар от Европа и САЩ.

Хлебната пшеница е на цена от 223 US$/т, ечемика

- 195 US$/т, фуражна пшеница – 212 US$/т. Цената

на царевицата се задържа - 175 US$/т.

• По данни на Международния съвет по зърно,

реколтата от пшеница през 2019-20 г. се очаква да

достигне 762 млн.т., почти идентично с рекорда от

2017/18 г. По прогнози на ИКАР, Русия може да

прибери 80,1 млн.т. през новата година. Това

вероятно ще смъкне средните FOB цени за новата

Международна търговия (FOB цени)

02.2019 03.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 192,91 181,61 +17%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 105,20 105,45 -1%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
149,33 145,72 +5%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
616,63 628,45 -3%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Райони с опасни климатични условия 1 март, 2019 г. – 12 април, 

2019 г. 

вероятно ще смъкне средните FOB цени за новата

реколта: хлебна пшеница от Черноморския регион

до 205-215 (около 220 US$/т през пазарната 2018 г),

а на фуражната между 200-210 US$/т.

• Реколтата в Бразилия от соя макар и по-слаба с 1-

2% е задоволителна, а при царевицата се очакват

високи добиви. Това ще действа потискащо на

цените на тези култури поне до лятото, когато ще

стане ясно за реколтата от северното полукълбо.

• По прогнози на JRC-Mars към ЕК, новата реколта в

ЕС ще бъде една от най-добрите за последните 5

години при пшеница и ечемик, докато при

рапицата се очаква по-нисък добив в сравнение с 5

годишен период, но по-високи резултати на

годишна база. Природните условия обаче вещаят

корекция на тези прогнози по-скоро надолу.

• FOB цените на палмово масло от Азия

продължават да са около 500 US$/т. Няма обаче

осезаем спад в производството, което влияе

стагниращо върху целия маслодаен комплекс.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, April, 2019

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

краставици в България

• По предварителни данни на МЗХГ и Евростат в

страната през 2018 г. са произведени около 148

хил.т домати, 67 хил.т. краставици и 52 хил.т.

пипер. Впечатление прави, че спад се отчита при

доматите с около 7% на годишна база и при

пипера с 5%, докато производството на краставици

се покачва с 37%.

• Производството на краставици се връща на

стабилните си позиции от предходните години,

има нормализация при производството на домати

със засилване на оранжерийното производство,

докато при пипера продължават низходящите

тенденции от последните 5 години.

• Нивата на самозадоволяване в страната

продължават да се влошават. През 2017 г.

самозадоволяването с домати е 70%, докато през

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

02.2019* 03.2019* 04.2019* 05.2019* 06.2019*

Домати 0,95 0,85 0,95 0,80 0,75

Краставици 1,70 1,90 1,50 1,15 0,90

Пипер 1,10 1,00 1,00 0,90 0,80,

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019*

Домати  - оранжерийни 2,77 2,62 2,27 3,33

Домати - внос 2,10 2,27 2,00 2,38

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

2018 г. той е 68%. За сравнение през 2007 г.,

процентът на самозадоволяване е бил 82%,

отчитайки само официалния внос.

• При пипера, по прогнози на САРА, нивата на

самозадоволяване през 2018 г. ще бъдат около

71%. През 2017 г. самозадоволяването е 72%, а

през 2007 г., този процент е бил 87%.

• При краставиците, нивата на самозадоволяване

през 2018 г. се очаква да бъдат около 98%, докато

година по-рано е 78%. През 2007 г., този процент е

бил 101%.

• Цените на едро през първото тримесечие на

годината са по-високи отколкото през миналата

година и са сред най-високите за годините от 2007

насам. Те са били с 19% по-високи при

оранжерийните домати и със 7% по-ниски при

оранжерийните краставици. Във второто

тримесечие на година по оценки на САРА, цените

на едро ще паднат с до 5% при доматите и 30%

при краставиците.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Последното преброяване в САЩ показва, че през

2017 г. около 74 хил.стопанства отглеждат

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019*

Домати 3,02 3,47 3,11 3,34

Краставици 3,43 3,85 3,53 2,73

Чушки (зелени)

Краставици -

оранжерийни 2,75 3,45 2,25 2,20

Краставици - внос 2,17 2,62 1,95 1,70

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Изкупната цена на домати през м.април, 2019 г. в Турция

е 0,38 US$/кг. и са по-ниски в сравнение с тези от

миналата година. В същото време спадът при цените на

доматите е вече забележим, като по данни на

www.tridge.com, цените на едро от Испания и Холандия е2017 г. около 74 хил.стопанства отглеждат

зеленчуци (4% от всички стопанства). За

последните 5 години се увеличава техният брой с

3%. Общата площ на зеленчукопроизводството е

1,8 млн.ха. Площта намалява за 5 години с около

60 хил.ха.

• Около 25% от площите се падат на картофите,

отглеждани в 22% от стопанствата. Отчита се

намаление с 3% в сравнение с 5 години назад.

Сладката царевица е на 2 място - 200 хил.ха.,

следвани от доматите, зелен боб, лук. Най-много

стопанства са заети в производството на домати –

33%, тиквички – 30%, сладка царевица – 27%.

• Ръст в производството се наблюдава при спанака,

някои подправки и билки, специални сортове

сладки картофи, окра и др., които притежават

ценни хранителни свойства.

• Производството на зеленчуци в ЕС се развива на

по-голяма площ отколкото в САЩ (2,2 млн.ха). То

е по-разнообразно и обхваща 12% от стопанствата.

www.tridge.com, цените на едро от Испания и Холандия е

около 0,8-1 евро/кг.

• При пипера, цените също вървят надолу, като поради

липсата на сериозно увеличение на цените в основните

производителки в ЕС през зимните месеци априлският

спад е само 2-3%. Там цените към края на месеца са около

0,85 евро/кг. В момента изкупните цени на пипер от

Турция са 0,73 US$/кг, което е с около 78% над тези от

миналата година.

• Производствените цени на краставици спадат в най-

голяма степен на месечна и годишна база. В Холандия и

Испания, цените вече са около 0,65 евро/кг. В Турция –

третият по големина производител, цените към края на

м.април, 2018 г са 0,32 US$/кг и не се очаква този спад да

продължи през м.май, 2019 г..

• Тази година се отличава с ниски цени при ягодите. В

момента в основни производителки, като Белгия,

Холандия, Великобритания, цените на едро са около 2-2,4

евро/кг и не се покачват, въпреки силното търсене.

Цените през предишни години са били около 2,5-2,8

евро/кг. Производството ще продължи да расте и се

очаква цените да паднат допълнително.

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

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019* 04.2019*

България 60,51 60,49 60,51 60,20 59,50

ЕС (13) 63.92 63.58 63.45

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

01.2019 02.2019 03.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 359.9 371.6 367.7 -1.0 42.4

Развитие на производството и търговията в

България

• По текущи оценки на САРА, изкупните цени на

кравето мляко ще намаляват плавно в

следващите месеци. Очаква се

средногодишната цена да е 0,59-0,60 лв/кг, 3%

под цените от 2018 г.

• При овчето мляко продължава ситуацията на

ниски изкупни цени. Те се очаква да бъдат в

рамките на 1,1-1,15 лв/л, което е крайно

неудовлетворително за производителите. Тези

ниски цени ще намалят изкупеното овче мляко

от мандрите до 26% от произведените обеми.

• През м.февруари е изкупено с 2,8 % повече

краве мляко от същия месец на предходната

година. Произведени са с 25% повече сирене с

добавена растителна мазнина. Наблюдава се

намаление при маслата с 32%.

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

01.2019 02.2019 03.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1824.0 1840.0 1808.0 -1.7 +2.7

ЕС (28) 870.3 843.0 821.4 -2.6 -11.9

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

01.2019 02.2019 03.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1008.0 1010.0 1004.0 -0.6 -6.4

ЕС (28) 623.9 627.8 647.4 +3.1 +1.2

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според нов пазарен анализ на ЕК стабилното глобално

Развитие на млечната верига в света

• Цените на свободните количество мляко в ЕС

(регион Северна Италия) продължават да

следват сезонния си спад и за м.април ще са

около 0,39 евро/кг. Разликата с изкупните цени

вече е 0,042 евро/л, като равновесно се приема

разлика с +-0,02 евро/л. Това означава, че спот

цените ще продължат да поевтиняват.

• Изкупеното мляко за период януари-февруари

2018/2019 в ЕС е намаляло с -1%. Увеличава се

използването на вносен концентриран фураж, с

което се преодоляват последиците от сушата

предишното лято.

• Към края на м.февруари запасите от

обезмаслено сухо мляко на публично

складиране са почти изчерпани. Цените се

възстановяват, но към средата на април са по-

ниски от тези в САЩ и Океания, което оставя

възможност за растеж.

• Според ЕК запасите от масло се увеличават

сравнено с 2017 и 2018 г. и достигат 150 хил.т.

Запасите от сирена намаляват поради

недостатъчното предлагане на мляко и доброто

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• Европейският парламент прие нови правила

срещу несправедливите търговски практики по

веригата. Създаден е черен списък: забавяне на

плащанията, промяна или анулиране на

поръчки с кратко предизвестие. Забранени са

практики с връщане на непродадена продукция,

прехвърляне на разходи свързани с увреждане,

освен ако не са по вина на доставчика.

Държавите членки имат срок от 24 месеца, за да

приложат директивата.

• Според нов пазарен анализ на ЕК стабилното глобално

търсене на млечни продукти ще подкрепя цените и ще

доведе до ръст на производството през 2019 г. при условие,

че климатичните условия са нормални. Очаква се

увеличение на изкупеното мляко с 0,7% дължащо се на

увеличение на продуктивността, при очаквано намаление на

стадото от -0,6%. Сезонното увеличение на производството

на мляко през пролетта и увеличение на съдържанието на

млечни мазнини, могат да окажат влияние върху цените.

• При млечните продукти се очаква увеличение на обема на

производството с 0,4%, увеличение на експорта с 0,8% и

намаление на вноса със 7%. По отношение на цените на

млечните продукти, пазарът се движи от увеличението при

цените на обезмасленото сухо мляко (SMP) и стабилната

цена на маслото (средно над 4000 евро/т.).

• В края на миналата година намалението на млечното стадо в

ЕС е било 1,6 %. Страните с най-голямо намаление на

стадата измерено като дял са: Холандия (-6,8), България (-

6,2%), Литва (-6,1%) и Италия (-4,9%). Най-голямо

увеличение се наблюдава при Гърция (5,2%), Полша

(+2,8%), Ирландия (+1,9%) и Люксембург (+1,7%).

недостатъчното предлагане на мляко и доброто

търсене на външните пазари.

• През 2018 г. Съюзът запазва водещата си

пазарна позиция при износа на млечни

продукти (32% пазарен дял), следван от Нова

Зеландия. Намалението на износа на САЩ за

Китай поради повишението на митата създава

възможност за износителите от ЕС,

материализирайки се в 11% ръст на търговския

поток през 2018 г. Има намаление при маслото.



Бюлетин 4/ април 2019

Цени, лв./тон кланично тегло

01.2019 02.2019 03.2019 04.2019* 05.2019*

Говеждо и телешко

месо
3208 4601 3795 4200 4500

Свинско месо 3216 3101 3153 3350 3500

Пилешко месо 2926 2871 2938 2950 3000

Агнешко месо 10689 11100 11554 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• След като през първите три месеца на 2019 г.

цените на едро на свинско месо бяха относително

ниски в сравнение с последните 3 години - на

ниво от 3,10-3,20 лв./кг кланично тегло, през

следващите два месеца се прогнозира те да

нарастват до около 3,50 лв./кг. Причината е

очакваният огромен недостиг на свинско месо в

Китай и насочване на европейското производство

усилено към износ, водещо до ръст в цените.

Очакваното ценово равнище е с близо 22% над

нивото, отчетено през месец май на изминалата

година.

• Българските цени на свинското месо се влияят от

европейските, които отбелязаха увеличение с 10%

на годишна база, надвишавайки също и средното

равнище за петте години от 2014 г. до 2018 г.

Причината за възходящата динамика е растящият

експорт от ЕС. Основна дестинация е Китай –експорт от ЕС. Основна дестинация е Китай –

38.8% от общото изнесено количество (+13%

спрямо същия период на 2018 г.), следвана от

Япония – 11% от количеството на износа (+8% на

годишна база).

• Въпреки, че европейските цени на едро на

говеждо и телешко месо отбелязват понижение,

задържайки се стабилно под нивото на 2018 г.,

българските цени ще останат на нивата от

предходната година като причина е, че те вървят с

около 23% по-ниско от средноевропейските.

Според официалните данни през м.януари в

кланиците са произведени 480,5 тона говеждо и

телешко месо (753 т през същия месец на 2018 г).

• Прогнозира се през идните два месеца цените на

едро на пилешкото месо да се задържат около

2,95-3,00 лв./кг кланично тегло, което е с 2,2% под

равнището за същите месеци на миналата година.

През първия месец на 2019 г. в кланиците са

произведени 7687,6 тона месо от бройлери, което

е с 15,7% над произведеното количество през

януари 2018 г. Много е вероятно цената на

пилешкото да продължи да се покачва, заради

очакваният ръст при свинското месо, което ще

поддържа цените на другите меса.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Актуализираните прогнози на USDA сочат намаление в

световното производство на свинско месо през

настоящата година, като очакваното количество ще е с

около 4% под нивото на предходната година. Причината е

в силното свиване на производството в Китай, под

влияние на АЧС. Количеството на продукцията ще

нараства в САЩ (+4%) и Бразилия (+6%).

• Според публикуваните през месеца средносрочни

прогнози на експертите от ЕК, износът на свинско месо

ще нарасне с около 9% през 2019 г. Предвижданият ръст в

доклада на USDA e още по-висок – 11% на годишна база.

Прогнозата се основава на растящото търсене,

респективно внос в Китай. При условие, че

производството се задържи почти на нивото от миналата

година, цените ще растат.

• Консумацията на пилешко месо в ЕС ще продължи да

нараства и през настоящата година, достигайки 25,2 кг на

глава от населението спрямо 24,8 кг през 2018 г.

Причината за това е разширяващото се производство, най-

вече в държавите-членки от Източна Европа.

• Очаква се вносът на пилешко месо да се увеличава (+3,6%

на годишна база), оказвайки известен натиск върху

цените. Бразилия отстъпва като позиции във вноса на

Институт по аграрна икономика, София

поддържа цените на другите меса.

• Цените на агнешко месо от „тежки агнета“ в ЕС

се движат с около 11,6% под нивото за същия

период на 2018 г., докато при ценовото равнище

на месото от „леки агнета“ се наблюдава

увеличение с над 10%. Българските цени се

задържат над европейските за месо от „леки

агнета“, което не предполага прогнозиране на

съществен ценови ръст.

Източник:https://www.boell.de/sites/default/files/fleischatlas_2018_iv_web.pdf

?dimension1=ds_fleischatlas_2018

цените. Бразилия отстъпва като позиции във вноса на

Украйна и Тайланд, разширяващи своя пазарен дял.

Важни събития през април 2019 г.

• Според прогнозните данни на ЕК през 2019 г. се

очаква слабо намаление при консумацията на

говеждо и телешко месо – от 11 кг до 10,8 кг на

глава от населението, както и на агнешко месо –

2,3 кг до 2,2 кг на глава от населението, поради

недостатъчното задоволяване от местно

производство. В дългосрочен план влияние върху

консумацията ще оказват повишеното търсене на

преработено месо и тенденцията за хранене извън

дома.

Преструктуриране на земята от гори в пасища и урбанизирани 

територии и  от пасища в обработваема земя в глобален план


