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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• По текущи оценки на САРА, реколтираните площи

с царевица през тази година ще нараснат до 460

хил.ха., което е най-високо равнище от 2015 г.

насам. Производството се изчислява да варира

между 3,1-3,3 млн.т. Количествата на валежите за

добивоопределящия м.юли са на стойност 59 л/м2,

което е около 65% от миналогодишното равнище

отличаващо се с много силна реколта.

• При слънчогледа се очаква намаление на площите

до около 730-740 хил.ха, което е на най-ниските

граници от 2011 година. Оценката на САРА за

реколтата 2019/20, е тя да е около 1,7 млн.т.

Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,6 т/ха,

което е с около 10% над прогнозата на САРА.

• Изкупните цени за новата реколта при

пролетниците, е те да стартират от равнища малко

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)

05.2019 06.2019 07.2019 08.2019* 09.2019*

Хлебна 

пшеница 
340,49 327,35 300,79 295 300

Фуражна 

пшеница
307,69 299,93 281,68 280 280

Ечемик 300,00 260,00 278,41 275 275

Царевица 276,42 277,41 294,30 295 280

Слънчо-

глед**
579,50 585,50 581,60 575 555

пролетниците, е те да стартират от равнища малко

по-високи от миналата година. При царевицата,

цената за м.септември от място (Централна Б-я) е

за около 280 лв/т (271 лв/т за 2018 г.), а при

слънчогледа (Североизточна Б-я) - 555 лв/т при 545

лв/т за 2018 г.

• Средните изкупни цени у нас за реколта 2018/19 по

данни на ЕК са най-високите от 2012 год. При

фуражната пшеница средно за пазарната година от

място те са 320 лв/т (+19% на годишна база), при

хлебна пшеница – 340 лв/т (+21% на годишна база),

а при ечемика – 320 лв/т (+27% на годишна база)

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• В края на м.август, 2019 г., FOB цената за хлебна

пшеница в Черноморския район се движи около

195 US$/т, ечемика – 178 US$/т, фуражна пшеница

– 184 US$/т. FOB цената за царевица от Украйна

през м.август е около 192 US$/т. Цените при

царевицата ще продължат да падат заради силното

предлагане в следващите 2-3 месеца. FOB цената

на рапично семе от Украйна ще остане на нива

около 410-430 US$/т.

• Прогнозата на USDA за царевицата от м.август е,

Международна търговия (FOB цени)

06.2019 07.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 182,53 174,95 -6%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 132,18 133,10 +19%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
172,74 168,90 +26%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
641,99 672,17 +1%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Прогнозиран добив  на хектар от слънчоглед в ЕС за реколта 

2019/20 г от JRC-Mars към ЕК

• Прогнозата на USDA за царевицата от м.август е,

че световната реколта макар и да е по-ниска от тази

през 2018 г. ще остане на високи нива - 1,1 млрд.т

(намаление за година от 1,5%). Големите горещини

в Европа по данни на JRC-Mars ще намалят

обемите с 3% под миналогодишните. Украйна се

очаква да постигне рекордно увеличение от 31%

над 5 годишните средни равнища.

• Световното производство на слънчоглед по данни

на USDA е за 52,6 млн.т. Това ще доведе до ръст в

производството на слънчогледово олио - 20,3 млн.т.

Русия и Украйна ще запазят позициите си. FOB

цените на слънчогледово олио за пазарната година

от Украйна се очаква да бъдат 650-730 US$/т.

• Световното производство на растителни мазнини

ще остане на таван от 208 млн.т. - 2% над същото

от предходната година. CIF цените в Европа на

палмово олио се покачват с около 10% през

м.август на месечна база заради силен внос от

Китай и проблеми в търговията със соево масло.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, August, 2019

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

краставици в България

• По последващи прогнози на САРА,

производството на домати през 2019 г. ще е над

нивата от предишната година достигайки 155

хил.т. Заради по-студеното време в периода м.май-

юни има забавяне в появата на местна продукция,

съвпадащо с тенденции в цяла Европа. Това е и

причина за високите цени на едро и дребно.

• Вносът на домати расте с около 18% годишно през

последните 5 години. През 2018 г. у нас са внесени

около 88 хил.т. През 2019 г. по прогнози на САРА,

вносът ще е между 74-78 хил.т.

• Текущите прогнози за производството на

краставици през 2019 г., е за количества около 71

хил.т. Подемът на производството от открити

площи ще продължи, като то се очаква да бъде

между 13-15 хил.т. Цените на едро и дребно също

са сред най-високите за годините за които

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

05.2019 06.2019 07.2019* 08.2019* 09.2019*

Домати 1,06 0,80 0,72 0,70 0,75

Краставици 0,94 0,8 0 0,80 0,70 0,70

Пипер 0,97 0,90 070 0,70

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

05.2019 06.2019 07.2019* 08.2019*

Домати  - оранжерийни 2,21 1,67 2,05 1,71

Домати - внос 1,67 1,20 1,70 1,28

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

са сред най-високите за годините за които

съществува такова наблюдение, което се обяснява

с по-трудната година и общо цялостно повишение

на цените на зеленчуковата продукция.

• Вносът на краставици през 2018 г. достига 29

хил.т, като за последните 5 години темпа на ръст

на вноса е около 10%. През 2019 г. вносът ще е на

нива 28-30 хил.т.

• Текущите оценки за производството на пипер е

той да достигне количества от 53 хил.т. Цените на

пипера през това лято достигат пикови стойности

и това равнище на високи цени ще се запази и през

следващите месеци.

• Вносът на сладък пипер през 2018 г. се равнява на

29 хил.т. През последните 5 години годишната

стъпка на увеличение е около 14%. През 2019 г. се

очаква вносът да бъде в рамките на 22-24 хил.т.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Глобалното производство на домати през 2018 г. се

очаква да е около 181 млн. т. Най-големите

производители на домати са Китай и Индия. Сред

европейските страни, най-големият производител е

Италия – 6,1 млн.т и Испания – 4,8 млн.т.

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

05.2019 06.2019* 07.2019* 08.2019*

Домати 3,34 1,93 1,99 2,47

Краставици 2,73 1,82 2,31 2,41

Чушки (зелени) 3,06 2,52 1,93

Краставици -

оранжерийни 1,53 1,12 2,20 1,51

Краставици - внос 1,22 1,10 1,80 1,23

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• Цените на доматите в Европа през това лято са сред най-

високите за последните 5 години. Това се обяснява с

горещото време и увеличението на разходите, които

растат непрекъснато за последните 10 години без това да

се пренесе върху цените, което е различно през тази
• Световната търговия на домати възлиза на 8,5

млн.т. през 2018 г., което включва само доматите

за прясна консумация. Най-големите износителки

са: Мексико – 1,8 млн.т, Холандия – 1 млн.т и

Испания 0,8 млн.т.

• Производството на краставици по различни

наблюдения през 2018 г. се очаква да достигне 85

млн.т. Безспорен лидер в производството е Китай с

над 75%, а много след тях са Иран.

• Световната търговия с краставици бележи ръст от

около 1,5% годишно, като възлиза сумарно на 3

млн.т. Мексико, Испания и Холандия са на

първите 3 места, с експорт от 0,4-0,75 млн.т.

• Производството на сладък пипер в света достига

около 40 млн.т. през 2018 г. Най-голям

производител е Китай с 51%, Мексико – 8% и

Турция – 7%.

• Глобалната търговия със сладък пипер възлиза за

2018 г. на 3,8 млн.т. Отново Мексико, Испания и

Холандия са начело в износа с между 0,45-1 млн.т.

се пренесе върху цените, което е различно през тази

година. Цените в Холандия и Испания за м.август са

около 0,8 евро/кг.

• Турция в последните седмици на м.август отбелязва

значителен спад на цените на домати от около 0,2-0,25

US$/кг, което се дължи на излизане на домати

предназначени за консервната промишленост. Очаква се

кат цяло цените на доматите за консервната

промишленост през 2019 г. да бъдат с около 10-15% по-

ниски от предходната година.

• При пипера, цените в ЕС леко спадат на месечна база, но

продължават да са с около 35% над тези от 2018 г. В

основните ЕС производителки – Италия, Испания,

Холандия, цената е около 0,95-1,0 евро/кг. Цените на едро

на пипера в Турция продължава да вървят надолу и от

0,33 US$/кг през м.юли, те са 0,23 US$/кг в края на

м.август.

• Производствените цени на краставици по данни на

www.tridge.com през м.август не се променят на месечна

база. Цената на холандски краставици е около 0,5 евро/кг.

Цената на едро на краставици, която се предлага от

Турция е 0,35 US$/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

05.2019 06.2019 07.2019 08.2019* 09.2019*

България 58,13 57,58 57,58 58,00 59,00

ЕС (13) 61.73 61.41 60.63

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

06.2019 07.2019 08.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 399.0 395.0 405.0 +2.5 +31.0

Развитие на производството и търговията в

България

• Очакванията на CAPA са изкупните цени на

кравето мляко да започнат да се покачват

постепенно от края на лятото водено от

постепенното намаление на производството в

следващите месеци на годината. Изкупната цена

за първите 6 месеца е с около 3% над същата за

миналата година. В следващите месеци се

предвижда това надвишение да се стопи.

• По предварителни данни на МЗХГ за първото

шестмесечие в страната е изкупено с 1,2% (4 хил.

т) по-малко краве мляко в сравнение със същия

период на предходната година, което се дължи на

продължаващото намаление на производството.

• Намалението на изкупеното мляко води до

свиване производството на някой продукти. Най-

много е намаляло производството на масло - 8%

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

06.2019 07.2019 08.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1904.0 1808.0 1816.0 +0.4 0.0

ЕС (28) 764.73 745.17 711.92 -4.6 -34

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

06.2019 07.2019 08.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1024.0 1040.0 1055.0 +1.5 +4.7

ЕС (28) 614.1 604.35 592.62 -2 -10.0

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Благодарение спада в цената на маслото в ЕС, което достига

и сирената от краве мляко с 4%. При сирената с

добавена растителна мазнина има ръст от 6%.

Развитие на млечната верига в света

• Изкупеното мляко през първото шестмесечие в

Съюза превишава незначително обема от

предходна година (+0.2%).

• Средната изкупна цена за ЕС се покачва, макар

и незначително през м.юли до 33,70 евро за 100

кг. мляко. Това развитие се дължи на старите

страни членки, докато при новите страни

членки намалението на изкупните цени

продължава.

• Спот цената за свободни количества сурово

мляко на борсата Лоди отчете намаление през

м.август до 0,46 евро/кг, след достигнат

максимум през третата десетдневка на м.юли.

Това се дължи на недостиг на свободни

количества сурово мляко дължащо се на

предпазливото производство, въпреки

сравнително добрите цени.

• Данните за произведените млечни продукти за

първите шест месеца показват ръст при

кондензираните млека (+7%), маслото (+3%),

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• В резултат от африканската чума по свинете в

Китай има намаление на вноса на суроватка на

прах в страната с 29%. Вносът от ЕС се

увеличава достигайки 46 хиляди тона за

шестмесечието (ръст от 39% спрямо същия

период на 2018).

• Благодарение спада в цената на маслото в ЕС, което достига

34% на годишна база се очаква производството да бъде по-

конкурентно на световния пазар, водейки до 5% ръст на

експорта и 1% ръст на потреблението на вътрешния пазар

през 2019. В същото време намалението цената на маслото

ще окаже натиск върху изкупните цени на сурово мляко в

следващите месеци заради свиване брутните приходи от

производството на млечни продукти. Това ще накара

преработвателите да потърсят намаление на изкупните цени.

• Според пазарен анализ на ЕК търсенето на млечни продукти

на световния пазар е да остане стабилно, като износът на

Съюзa през тази година се очаква да нарасне с 4% . Добрите

климатични условия се очаква да подкрепят производството

на мляко, изразявайки се в ръст от 1%.

• Въпреки покачването от близо 18% на цената от началото на

годината, европейското сухо мляко продължава да бъде

конкурентно на глобалния пазар. Поради намалението на

запасите, е възможен ръст на производството около 5% до

началото на 2020 г. Но този обем на експорта не е възможно

да бъде поддържан и вероятно ще последва около 10% спад

на експорта през следващата година.

кондензираните млека (+7%), маслото (+3%),

сухото обезмаслено мляко (+1%) и сметната

(+1%), намалява производството на

пълномаслено обезмаслено мляко (-4%),

млякото за пиене (-2%) и ферментиралите

млека (-1%). Това развитие отразява

измененията при търсенето на млечни

продукти, като при млякото за пиене има

намалено потребление на вътрешния пазар.

• Продължава ръстът при износа на обезмаслено

сухо мляко от ЕС, ръст от 31%, сравнено с

първите шест месеца на 2018 г. Основни

дестинации са Китай, Алжир и Индонезия.
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Цени, лв./тон кланично тегло

05.2019 06.2019 07.2019 08.2019* 09.2019*

Говеждо и телешко

месо
4618 3490 4139 3900 4100

Свинско месо 3740 3804 3804 3900 3800

Пилешко месо 3010 3064 2972 2930 2890

Агнешко месо 12076 12070 12061 - -

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 телешкото месо

през м.юли се покачиха до 4139 лв./тон кланично

тегло, което е с 19% над равнището от м. юни, но

превишава слабо средното за периода 2016-2018 г.

– 4100 лв./тон. В условията на нестабилно

вътрешно предлагане и сериозни месечни

колебания, които могат да достигнат 25-30% на

месечна база се очаква осреднено в следващите

два месеца цената на едро да е между 3900-4100

лв/т. Исторически м.август се отличава с най-

ниски цени на говеждото месо със средна цена

около 3,75 лв/кг.

• По данни на Европейската месна обсерватория

през първите пет месеца на 2019 г. е отчетено

много слабо повишение на производството на

говеждо и телешко месо – с 0,1% на годишна база

в ЕС-28. България е държавата с най-голям спад в

производството, като за същия период впроизводството, като за същия период в

кланиците са произведени 2200 тона – със 792

тона по-малко сравнено на годишна база.

• В структурата на произведеното червено месо в

кланиците доминиращ дял продължава да заема

свинското месо – 91%. От м.януари до м.май са

произведени 33 210 тона спрямо 30 439 тона за

същите месеци на 2018 г. (+9%), което е преди

избухването на АЧС. По настоящи прогнози на

САРА производството на свинско месо ще падне с

8-10% през 2019 г. в сравнение с 2018 г. и ще бъде

на нива 70-72 хил.т.

• През м.юли цените на едро на свинското месо се

задържаха на същото равнище от предходния

месец. Силната зависимост на вътрешния пазар от

внос обяснява това. През първите седмици на

м.август, цените в ЕС отново се движат нагоре,

под въздействие на силното търсене на

международния пазар и увеличение на износа,

предимно към Китай. Това дава основание цените

и през последното тримесечие да останат високи,

независимо, че обичайно те в тези месеци падат

на най-ниските си годишни равнища.

• Цените на пазара на пилешко месо се възползваха

от ситуацията на пазара на свинско месо. През

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Възходящото движение на цените на месото в глобален

план продължава. Стойността на отчитания ежемесечно

от FAO индекс на средните цени на месото през м.юли

отбеляза увеличение с 0,6 % спрямо предходния месец.

• След четири месеца на непрекъснато увеличение,

световните цени на свинско месо отбелязаха лек спад,

дължащ се на нарасналия износ от Бразилия и САЩ.

• Цените на пилешкото месо остават на нивото от м.юни,

поддържани от стабилното търсене. Прогнозата е цените

в световен план да се задържат високи. Растящите доходи,

предимно на населението от развиващите се държави, ще

поддържат силното търсене от внос, особено в райони

като Африка, като пилешкото месо е най-подходящо, като

част от диетата за набавяне на животински протеин.

• Разпространението на АЧС е основното

предизвикателство пред развитието на световната

търговия със свинско месо, според оценките на

експертите от Rabobank. До този момент пораженията са

най-големи в Азия, където Китай губи около 40-50% от

поголовието си, а болестта прогресира в Югоизточна

Азия. Прогнозират се неблагоприятни последици за

производството на континента в следващите пет и повече

години с пряко отражение върху търговските потоци и

Институт по аграрна икономика, София

от ситуацията на пазара на свинско месо. През

2019 г. се очакваше между 3-5% на световните

цени на пилешко. Стабилното търсене и

растящото производство ще поддържат цените на

едро на пилешкото месо и у нас на нива около

2,90 лв./кг през идните месеци.

Източник:http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/animal-

diseases/african-swine-fever/

години с пряко отражение върху търговските потоци и

задържане на сравнително високо ценово ниво.

Важни събития през август 2019 г.

• По данни на Международната организация по

здравето на животните към м.август в глобален

план са регистрирани нови 328 огнища на АЧС на

територията на 10 държави от Източна Европа, 6

от Азия и 1 от Африка. Така общият брой на

действащите огнища в света достига 7914.

Икономическите последствия от

разпространението на болестта са най-сериозни в

Азия и се отразяват върху международната

търговия, стимулирайки растежа на цените.

• От есента на 2018 г. до момента в Румъния са

умъртвени около 380 000 свине, което провокира

сериозно нарастване на вноса на свинско месо.

Разпространение на Африканска чума по свинете в Европа по 

наблюдения на Международната организация за здраве по животните


