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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Темпът на износ на пшеница от началото на новата

пазарна година е с около 11% по-малък отколкото

за същия период на предходната. Това се обяснява

с по-малкото прибрано зърно, което по оценки на

САРА е около 5,7 млн.т. Износът за тази година се

прогнозира да възлезе на 4 млн.т, а до момента е

изнесено около 35% от това количество.

• Износът на рапица от началото на годината е с 20%

под изнесеното за същия период на предходната

година. По данни на САРА износът за 2019/20 г. ще

достигне около 390 хил.т. Вносът на рапично семе

се предвижда да достигне 35 хил.т.

• По оценки на САРА, производството на царевица

за 2019/20 се очаква да стигне 3,2 млн.т. Износът за

цялата пазарна година се изчислява на 1,8 млн.т. До

момента са изнесени около 0,45 млн.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)

07.2019 08.2019 09.2019 10.2019* 11.2019*

Хлебна 

пшеница 
300,79 293,39 292,14 295 295

Фуражна 

пшеница
281,68 281,50 273,44 280 285

Ечемик 278,41 278,88 274,85 275 280

Царевица 294,30 279,41 254,26 260 265

Слънчо-

глед**
581,60 569,40 536,75 530 530

момента са изнесени около 0,45 млн.т.

• Производството на слънчоглед за 2019/20 година се

оценява на 1,7 млн.т. Износът на слънчогледово

семе се предвижда да варира около 600 хил.т, като

до края на м.октомври са изнесени 113 хил.т.

• Цените на 5-те култури през този сезон са по-ниски

отколкото година по-рано. Основно това важи за

пшеницата и ечемика. Причината е добрата

световна реколта, включително в целия

Черноморски район. Очаква се в следващите

месеци да има постепенен ръст, дължащ се на

калкулиране разходите за съхранение.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

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

хлебна пшеница в Черноморския район се движи

около 207 US$/т, ечемика – 185 US$/т, фуражна

пшеница – 195 US$/т. FOB цената за царевица от

Украйна през м.септември е около 165 US$/т.

Цените на месечна база отбелязаха чувствително

увеличение, което при пшеницата е около 11%,

което се дължи на високото световно търсене.

• FOB цената на слънчогледово семе от Украйна

през м.октомври продължава да пада до 320 US$/т -

Международна търговия (FOB цени)

08.2019 09.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 162,82 172,28 -5%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 121,37 104,33 -1%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
147,03 142,89 -3%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
697,47 705,10 +12%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Засегнати площи предвидени за засяване със зимни култури в 

периода 01.09.2019 – 30.10.2019от JRC-Mars към ЕК

през м.октомври продължава да пада до 320 US$/т -

12% надолу на годишна база. Слънчогледовото

олио се изнася на цена от 690 US$/т, което е с 3%

над миналогодишните равнища.

• Възможностите са ръст в цените на зърнените и

маслодайни култури в следващите месеци не са

големи. Австралия се очаква да прибере с 10%

повече пшеница след 2 месеца, докато в настоящем

за първи път от много години внася зърно.

• Независимо от рекордното производство на

палмово масло в света от 76 млн.т през 2019/20 г,

което е за 4 поредна година на ръст от

среднгодишно 8%, FOB цените от Азиатския

континент скочиха през м.октомври с 10% на

месечна база до 520 US$/т. Причината са

въведените интервенционни политики, основно в

Индонезия и Малайзия, където се предвижда 30% и

20% задължително прибавяне на биогориво към

дизела, което води до опасения на пазара за спад в

експортните количества.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, October, 2019

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

краставици в България

• Анализът на данните от МЗХГ сочи, че през 2018

година 3,4% от обработваемата земя в страната е

използвана за производство на зеленчуци. За

сравнение през 2017 г. този процент е 2,2%.

Положителното изменение се дължи предимно на

увеличението в размера на откритите площи – от

73,8 хил.ха на 107,8 хил.ха.

• Очакванията са през настоящата година общите

площи с домати, пипер и краставици да се

задържат около 7,75 хил. ха. Площта на полските

домати през 2019 г. се очаква да остане около 3,8

хил. ха, при пипера е възможно леко увеличение до

3,1 хил. ха, а при краставиците се очаква

задържане - 0,85 хил. ха.

• През 2018 г. основен дял в оранжерийното

производство в страната заемат доматите – близо

48%. От 2013 г. насам производството на

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

08.2019* 09.2019* 10.2019* 11.2019* 12.2019*

Домати 0,70 0,70 0,70 0,85 0,90

Краставици 0,70 0,75 0,75 0,85 1,10

Пипер 070 0,60 0,60 0,70 0,85

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

07.2019 08.2019 09.2019 10.2019*

Домати  - оранжерийни 2,05 1,74 1,71 2,05

Домати - внос 1,70 1,22 1,33 1,25

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

48%. От 2013 г. насам производството на

оранжерийни домати постоянно се разширява.

Производството на краставици също се

възстановява до 59,8 хил.т, след като през 2017 г.

спадна до 39,2 хил. тона.

• През 2018 г. за трета поредна година имаме

положителен търговски баланс от търговията с

преработени плодове и зеленчуци. Стойностният

размер на износа възлиза на 266 млн. лв, а вносът

на 260 млн.лв. През 2017 година, положителното

салдо е било по-високо, а намалението на

производството през 2019 година в сравнение с

предходната ще доведе до отрицателно търговско

салдо през тази година.

• През 2018 г преработката на домати се понижи с

11% до 37,9 хил.т. след като през 2017 г. достига

43,9 хил. тона. Причините са в по-малкото полско

производство. През 2019 г. се очаква преработката

на домати да остане около 36 хил.т. заради по-

слабото производство. В средносрочен план обаче

преработката на домати се оценява да нарасне до

около 50 хил.т.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Турция се утвърждава в топ 3 в света в областта на

оранжерийното производство. Само за 10 години

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

07.2019 08.2019 09.2019 10.2019*

Домати 1,99 2,47 2,12 2,16

Краставици 2,31 2,41 2,29 2,05

Чушки (зелени) 2,52 1,93 1,66

Краставици -

оранжерийни 2,20 1,46 1,35 1,20

Краставици - внос 1,80 1,55 1,41 1,30

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• За разлика от зимата и пролетта на годината, които се

отличаваха с добри цени на зеленчуците в Европа. От

летните месеци цените тръгнаха надолу и това се усети

най-силно с началото на есента. Месец октомври се

отличава с по-ниски цени и тенденцията на сезонното
оранжерийното производство. Само за 10 години

площите с оранжерии са се удвоили и са около

77,2 хил.ха. Средният размер на оранжериите е

относително малък – 4 дка. Само 2% от

оранжериите са направени по-модерни и нови

технологии, което да дава възможност за

прилагане съвременни производствени практики.

• Производството на домати в ЕС през 2019 година

се очаква да се повиши със 7% на годишна база и

да достигне – 17,7 млн.т. Повишение има и при

производството за прясна консумация и за

преработка. Само Италия и Испания осигуряват 11

млн.т от това производство.

• Организациите на производителите (ОП) и

Асоциациите на организациите на

производителите (АОП) в сектор “Плодове и

зеленчуци” представляват 50% от всички ОП и

АОП. Общият им брой в ЕС надхвърля 42 хил., а

само на признатите е 3505. Във Франция,

Германия и Испания се намират 60% от ОП и

АОП.

отличава с по-ниски цени и тенденцията на сезонното

увеличение ще се усети по-ясно към средата на

м.ноември.

• Цените на домати на едро в ЕС през м.октомври са с 20%

под средната цена за последните 5 години. Те са на

равнища от 0,76 евро/кг, като Холандия и Испания имат

най-ниските цени от 0,65-0,75 евро/кг. Причината е

голямото предлагане в резултат на благоприятния, топъл

сезон, което допринесе за добра реколта.

• През м.октомври цените на пипера в ЕС се понижиха

допълнително и от 0,9 евро/кг в основните ЕС

производителки – Испания, Холандия спаднаха до 0,85

евро/кг. Цените на едро на пипера в Турция по данни на

www.tridge.com остават по-ниски от нивата през

м.септември - 0,30 US$/кг, докато през м.август бяха едва

0,23 US$/кг.

• Цените на едро на краставици по данни на

www.tridge.com през м.октомври продължават да се

понижават. Ниските цени са повсеместни в Европа, като

на холандския пазар са около 0,45 евро/кг, а в Испания

0,60 евро/кг. Цената на едро на краставици, която се

предлага от Турция е 0,28 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

07.2019 08.2019 09.2019 10.2019* 11.2019*

България 58,10 58,24 58,44 59,00 59,50

ЕС (13) 60,34 59,61 59,71

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

08.2019 09.2019 10.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 404.9 434.2 459.6 +5.9 +50.6

Развитие на производството и търговията в

България

• Предвижданията на САРА са броят на млечните

крави да продължи да намалява. Основната

причина е загубата на конкурентоспособност от

фермите и инвестиционни проблеми.

• Делът на изкупено от преработвателите краве

мляко достига 70% от произведеното през 2018 г.,

поради намаление на общо произведеното,

увеличение на дела на кравите в средните и

големи ферми и поради изискването за доказване

на продукция, за да се получи подкрепа.

• Броят на млечните овце очакваме да спадне под

един милион глави в следващите години.

Задържането на изкупните цени не стимулира

разширение на стопанствата. Делът на

изкупеното овче мляко остава на равнища около

35% от произведеното, като причина за липсата

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

08.2019 09.2019 10.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1840.0 1632.0 1720.0 +5.4 -8.1

ЕС (28) 702.1 723.7 719.7 -0.5 -24.0

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

08.2019 09.2019 10.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1058.0 1066.0 1067.0 +0.1 +6.8

ЕС (28) 596.5 606.3 616.1 +1.6 -4.3

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• В Холандия през м.октомври се засилват протестите и

на ръст е ниската изкупна цена през последните 2

години.

Развитие на млечната верига в света

• За периода януари-август изкупеното краве

мляко в ЕС превишава с 0,3% количеството за

същия период на предходната година.

Прогнозата на ЕК е увеличението за 2019 г. да

не превиши 0,5%, поради намаление на стадото

и намаление на ръста в продуктивността,

поради засушаването в някой региони.

• Цената на Спот пазара Lodi в Италия отбелязва

намаление до 0,45 евро/кг. към края на

м.октомври, което показва намаление на

търсенето на свободни количества мляко и е

сигнал за повишение на запасите.

• Цената на сухото обезмаслено мляко (SMP)

продължава да расте, поради засиленото

търсене в световен мащаб и намалението на

запасите в ЕС, както и по-ниска си стойност

спрямо други региони (САЩ и Океания).

• Цената на маслото през последните месеци

слезе на нива малко по-високи от 2017 г, когато

настъпи рязкото повишаване.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

През 2017 и 2018 в България бяха приложени 8

схеми за обвързано с производството подпомагане

за животни. Въведено бе модулирано подпомагане

и изискване за доказване реализация на продукция.

В резултат на прилаганата обвързана подкрепа в

последните две години се наблюдава увеличение на

дела изкупено от преработвателите мляко, което

предполага увеличаване на пазарната

ориентираност. Това е стимул за окрупняване на

фермите, за да се повиши ефективността.

• В Холандия през м.октомври се засилват протестите и

демонстрациите от страна на говедовъди, насочени срещу

обвиненията, че имат вина за замърсяването на атмосферата

с азотни емисии. Фермерите твърдят, че полагат големи

усилия да намалят емисиите си. Начало на протестите бе

дадено от решение на съд от м.май, че страната нарушава

европейските правила за емисиите. През октомври след

политическо предложение за намаление броя на говедата в

страната, протестите ескалираха в гражданското

неподчинение на фермери.

• За първото шест месеца китайският внос продължава да

расте - при пълномасленото и обезмасленото сухо мляко,

съответно +27% и +29% . Вносът на сирене от 67 000 т. към

м.юли, го поставят на шесто място след Япония, Русия,

САЩ, Южна Корея и Мексико. При маслата вносът

продължава да намалява, кумулативно с 34% за първите

седем месеца, което се отразява на цената на маслото, която

в ЕС е с 24% по-ниска на годишна база. Търсенето на

суроватка също намалява с 26 %, поради африканската чума

по свинете. Предвид това развитие Китай се явява най-голям

вносител на млечни продукти и суровини.

настъпи рязкото повишаване.

Преработвателите в ЕС успяха да се адаптират

към ситуацията на пазара и да произвеждат по-

големи количества.

• Производството на млечни продукти – за

периода януари – август, в сравнение с

предходната година показва ръст при

кондензираните млека (+5,9%), маслото

(+3,9%), сметаната (+2,5%) и SMP (+1,4%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

07.2019 08.2019 09.2019 10.2019* 11.2019*

Говеждо и телешко

месо
4139 4521 4581 4200 4000

Свинско месо 3804 3844 3871 3800 3700

Пилешко месо 2972 2982 3013 2950 2900

Агнешко месо 12061 12088 10782 - -

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 м.септември цените на едро на

говеждо и телешко месо се движеха около и малко

над нивото от предходния месец, през идните два

месеца се очаква известен спад в ценовите

равнища с между 8-12%, следвайки сезонната

ценова динамика, заради разпродажба на

животните за брак.

• Според прогнозните оценки на CAPA,

производството на говеждо и телешко месо през

настоящата година ще намалее с около 10% на

годишна база, поради очаквано свиване на

продукцията едновременно в стопанствата и в

кланиците.

• Общото производство на овче и агнешко месо е

вероятно да се движи между 9,9 – 10 хил. тона,

което е близо до нивото от предходната година.

По данни на МЗХГ към м.юли произведеното

месо от ДРД, биволи и еднокопитни в кланицитемесо от ДРД, биволи и еднокопитни в кланиците

възлиза на 1522 тона, което е малко под

равнището за същия период на 2018 г. – 1576 т.

• Все още не може да се направи точна оценка на

щетите от АЧС върху развитието на

производството на свинско месо. Предвид

извършената регистрация на животните,

отглеждани в стопанства тип „заден двор“, може

да се предположи, че намалението в общия брой

на свинете ще е по-малко от очакваното.

• Производството на пилешко месо отбелязва най-

стабилни темпове на развитие през настоящата

година, като CAPA запазва прогнозата си за

увеличение с близо 6% на годишна база. Според

официалните данни произведеното месо от

бройлери в кланиците към м. юли е 51,9 хил. тона

(+4% на годишна база).

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Въпреки силното търсене на свинско месо в Китай, което

движи нагоре европейския износ, производството през

настоящата година в ЕС не се очаква да нарасне.

Причините се свеждат до спада на поголовието в стадата,

както и действащите екологични ограничения.

Средносрочната прогноза на ЕК предвижда увеличение на

производствения обем през 2020 г. с около 1,5%.

• Според прогнозите на USDA, световното производство на

свинско месо се очаква да намалее с близо 10% през 2020

г. заради последиците от АЧС, най-вече в Китай.

Възможностите за разширяване на износа ще стимулират

ръст на производството в САЩ (+4%) и в Бразилия (+5%).

• Прогнозира се производството на пилешко месо в

глобален план да достигне 103,5 млн. тона през 2020 г. (+

4% на годишна база). Двигател на растежа ще бъдат

Китай и Бразилия, където количеството на продукцията се

очаква да нарасне съответно до 15,8 млн. тона и 13,9

млн. тона. Това ще насочи цените на пилешкото месо

надолу след 2 силни години.

• Цените на месото от бройлери в ЕС се движеха около

петгодишните средни до края на м.август. Увеличение на

цените може да се очаква, ако ръстът на производството

не успее да посрещне растящите потребности на

Важни събития през октомври, 2019 г.

• Сред основните проблеми, откроени в рамките на

VI САРА Научно-приложен форум от края на

м.октомври на дискусионния панел

„Животновъдство“, беше посочен трудния достъп

до пазара. Маломерните стопанства,

функциониращи най-вече в месодайното

Институт по аграрна икономика, София

Източник:https://www.atkearney.fr/retail/article/?/a/how-will-cultured-meat-

and-meat-alternatives-disrupt-the-agricultural-and-food-industry

не успее да посрещне растящите потребности на

обединения пазар, което за сега не се предвижда.
функциониращи най-вече в месодайното

говедовъдство и овцевъдството, не успяват да

реализират продукцията си на цени, осигуряващи

им икономическа жизнеспособност.

• Интеграционните процеси – по хоризонтала и

вертикала на веригата на доставки, протичат с

изключително бавни темпове, но това продължава

да е един от водещите механизми за повишаване

на конкурентната сила на производителите в

рамките на прилаганата ОСП в страната ни.

• Веригата на стойността при месото в световен

мащаб възлиза на 23% от цялата аграрна верига на

стойността. Около 60% от добавената стойност

при брутната продукция на месо се пада на

вложението на фуражи.

• В доклад от ЕК се посочва, че в ЕС-28 към 2017 г.

най-голям е броят на регистрираните ОП в

месодайното говедовъдство (210), следван от

свиневъдството (101), овцевъдството и

козевъдството (89) и птицевъдството (73).

Верига на стойността при месото в глобален план, млрд USD


