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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България
• По прогнози на САРА засетите  площи  с пшеница 

през настоящата есен възлизат на 1,22 млн.ха, което 
е  почти  същото  с  миналогодишните  размери. 
Площта  със  засетия  ечемик  се  оценява  на  120 
хил.ха, приблизително  равно на миналогодишната 
площ,  а  рапицата  възлиза  на  175  хил.ха,  3%  под 
миналогодишните засети площи.

• Общата  площ с  5-те  основни  зърнено-маслодайни 
култури за следващата реколта по предвиждания на 
САРА ще възлезе на 2,71 млн.ха. През настоящата 
реколта оценките са, че те достигат 2,72 млн.ха.

• В ценово отношение  е достигнато равновесие при 
основните  култури,  като  при  зърното  лекото 
покачване  на  цените  ще  се  дължи  на 
технологичните разходи за съхранение и малко по-
високите  разходи  за  транспорт  през  зимните 
месеци в сравнение с останалата част от годината.

• Рапицата  е  културата,  където  се  очаква  цената  да 
расте по-видимо и от нива 675 лв/т през м.ноември 
в  следващите  2-3 месеца  се  прогнозира  да  стигне 
685  лв/т.  Средногодишната  цена  по  оценки  на 
САРА за 2019/20 година е за 680 лв/т.

• Цената  на  слънчогледа  върви  нагоре  и  това  се 
дължи на силното нарастване на цената на палмово 
олио  на  световния  пазар.  Независимо  дали  тази 
тенденция  ще  се  запази  или  не,  цената  на 
слънчогледа ще остане в следващите 3-4 месеца над 
нивата от миналата година с около 5%.

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$/т,  ечемика  –  188  US$/т,  фуражна 
пшеница  –  199 US$/т.  FOB цената  за  царевица  от 
Украйна през м.ноември е около 171 US$/т. 

• FOB цената на слънчогледово  семе  от Украйна  се 
покачва  от  320  US$/т  (м.октомври)  до  330  за 
м.ноември,  което  е  с  8% надолу на  годишна  база. 
Слънчогледовото  олио  скача  от  690 US$/т  до  730 
US$/т  на  месечна  база.  В  следващите  месеци, 
цената ще остане в диапазона 710-730 US$/т

• През  тази  есен  се  забелязват  неблагоприятни 
природни  условия  по  данни  на  JRC-Mars  в  целия 
Черноморски  регион,  което  се  отразява  на 
кампанията  по  засяване  на  есенниците.  Това 
основно важи за Украйна, Турция и Черноморската 
част на Русия, което алармира за евентуален стрес 
при бъдещата реколта.

• Независимо  от  рекордното  производство  на 
палмово масло в света от 76 млн.т през 2019/20 г, 
FOB  цените  от  Азиатския  континент  скочиха  на 
месечна  база  от  520  US$/т  (м.октомври)  до  630 
US$/т  в  края  на  м.ноември.  Причините  са 
въведените интервенционни политики в Индонезия 
и  Малайзия,  където  се  предвижда  30%  и  20% 
задължително прибавяне на биогориво към дизела 
и като цяло силното сезонно търсене на палмово и 
други  масла,  докато  предлагането  действа 
рестриктивно.

Зърнени и маслодайни култури 

Международна търговия (FOB цени)

09.2019 10.2019
% изменение
годишна база 

Пшеница , евро/тон
(Мексикански  залив) 172,28 180,51 -3%

Ечемик, евро/тон
(На място Минеаполис)  104,33 103,88 0%

Царевица, евро/тон
(Мексикански  залив) 142,89 151,23 +8%

Слънчогледово олио, 
евро/тон
(Мексикански  залив)

705,10 702,07 +12%

*Прогнозни цени
**Източник на информация за цената на слънчогледа – МЗХ и НСИ
- Липсва информация
Източник: ЕК

Източник: http://www.indexmundi.com/commodities/ 
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Цени България, лв./тон (без ДДС)

08.2019 09.2019 10.2019 11.2019* 12.2019*

Хлебна 
пшеница  293,39 292,14 299,28 300 300

Фуражна 
пшеница 281,50 273,44 281,13 285 290

Ечемик 278,88 274,85 275,71 280 285

Царевица 279,41 254,26 257,37 260 265

Слънчо-
глед** 569,40 536,75 541,80 545 550

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 
01.10.2019 – 20.11.2019от JRC-Mars към ЕК

Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, November, 2019

Институт по аграрна икономика, София

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol27-no11.pdf
http://www.indexmundi.com/commodities/
http://www.indexmundi.com/commodities/
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Развитие на производството на домати, пипер и 
краставици в България
• Пазарната  ориентация  при  зеленчуците  нараства 

през всички години след 2007 г. Това се дължи на 
силно  редуциране  на  броя  на  стопанствата,  което 
идва  от  малките,  полупазарни  производители, 
където целта е преобладаващо  за задоволяване  на 
собствените потребности. Отчита се и увеличение 
на производството, водещо до намаляване дела на 
потреблението в самите домакинства.

• При  доматите,  между  2015-2017  година  около 
22,3%  от  производството  се  потребява  в  самите 
домакинства,  докато  между  2007-2009  г.,  този 
процент е бил 39%.

• При  краставиците  собственото  потребление  в 
домакинствата през 2015-2017 г. възлиза на почти 
20%, а при пипера – 17%. Отчетеният спад в този 
род потребление при краставиците е от 23%, а при 
пипера – 26% за годините между 2007-2009.

• Общото потребление на домати в страната (пресни 
и  преработени)  през  последните  3  години  се 
покачва  и  е  около  215  хил.т.  Между  18-20%  от 
предлагането  на  домати  в  страната  се  пада  на 
преработката.  По прогнози  на САРА през  2019  г. 
общото потребление ще спадне до 205 хил.т.

• Общото потребление на краставици (преработени и 
пресни) варира годишно с около 13%, като средно 
за  последните  5  години  е  64  хил.т.  През  2019  г. 
общото потребление се оценява на 87 хил.т.

• Общото  потребление  на  пипер  за  последните  5 
години  се  оценява  на  81  хил.т.  Годишното 
варирането в потреблението  е около 8%. През 2019 
г. се очаква потреблението да остане 80 хил.т.  

• В  последните  3  години  (2016-2018  г)  се  отчита 
положителен  баланс  от  търговията  с  преработени 
плодове  и  зеленчуци.  Стойностният  размер  на 
нетния износ  за последната  година  е 6 млн.лв. За 
първите  9  месеца  на  2019  г.,  нетната  търговия  е 
отрицателна и тази особеност ще остане и до края 
на  годината,  което  се  дължи  на  очаквано  по-
ниската реколта.

Актуални новини за зеленчукопроизводството
• За последните  10 години, пазарът на  зеленчуци и 

плодове  в ЕС се  изменя  чувствително.  Вносът  от 
Средиземноморските  страни  (Алжир,  Мароко, 
Тунис,  Ливан,  Йордания  и  Египет)  се  покачва  с 
около 40% и през 2018 г. надвишава 2,1 млн.т. Най
-голям  дял  и  ръст  във  вноса  има  Мароко, 
очертаваща  се,  като  най-големият  вносител  на 
зеленчуци и плодове в ЕС.

• Засилване вноса на различни зеленчуци от страни 
извън  ЕС  води  до  натиск  върху  цените  и  върху 
доходността.  Това  представлява  заплаха  за 
местните фермери. През 2019 г. площите с домати 
в ЕС могат да паднат с 5%.

• Ключово за запазване конкурентоспособността  на 
зеленчукопроизводството  в  ЕС  е  технологичният 
напредък и подобряване на сортовите показатели, 
както и наличието на вносна евтина работна ръка. 
Това  трябва  да  компенсира  по-неблагоприятните 
природно-климатични  и  икономически  условия  в 
сравнение  с  основните  Южни  страни  извън 
Общността.

Зеленчукопроизводство

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС
* - прогнозни данни

Изкупни цени, лв./тон

  08.2019 09.2019 10.2019* 11.2019* 12.2019*

Домати  0,69 0,71 0,70 0,80 0,90

Краставици 0,91 0,89 0,90 1,00 1,20

Пипер 0,69 0,64 0,60 0,60 0,75

Цени на дребно лв./кг.

  08.2019 09.2019 10.2019 11.2019*

Домати 2,47 2,12 2,15 2,33

Краставици 2,41 2,29 2,11 2,85

Чушки (зелени) 1,93 1,66

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

  08.2019 09.2019 10.2019 11.2019*

Домати  - оранжерийни 1,74 1,92 2,05 2,32

Домати - внос 1,22 1,20 1,80 2,15

Краставици - оранжерийни 1,46 1,45 1,28 2,30

Краставици - внос 1,55 1,40 1,20 2,10

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)
* - прогнозни данни

Източник: НСИ
* - прогнозни данни без включен ДДС

Пазарна и маркетинг информация
• Есента  на настоящата  година  се  отличава  с  едни  от най-

ниските цени на домати, краставици и пипер в ЕС, които 
са  на  равнища  под  тези  за  последните  5  години. 
Производството на тези зеленчуци през 2019 година в ЕС 
ще нарасне с около 5%, но експортът ще остане с малки 
изключения с малък ръст. 

• Цените на домати на едро в ЕС през м.ноември  са с 13% 
под  средната  цена  за  последните  5  години.  Те  са  на 
равнища от 0,81 евро/кг, като Холандия и Испания имат 
най-ниските цени от 0,70-0,75 евро/кг. Обилните валежи и 
наводненията на много места в Западна Европа ще доведе 
в  следващите  седмици  до  затруднения  в  предлагането  и 
цената ще се покачи до 1 евро/кг.

• През  м.ноември  цените  на  пипера  в  ЕС  се  понижават 
допълнително  в  Испания,  където  са  около  1,05  евро/кг, 
докато в Холандия се покачват до 0,75 евро/кг. Цените  на 
едро  на  пипера  в  Турция  по  данни  на  www.tridge.com 
започват  да  вървят  нагоре  през  м.ноември  и  са  0,45 
US$/кг, докато през м.октомври бяха 0,35 US$/кг.

• Цените на едро на краставици по данни на www.tridge.com
през  м.ноември  след  няколко  месеца  на  понижение 
започнаха да се покачват. Между м.август и м. октомври, 
средните цени в ЕС бяха между 0,4–0,60 евро/кг. В края 
на м.ноември, те са най-ниски в Холандия – 0,45 евро/кг. 
В Полша на едро достигат 1,65 евро/кг, а в Турция само за 
месец се покачиха от 0,28 до 0,43 US$/кг.

Институт по аграрна икономика, София

http://www.tridge.com/
http://www.tridge.com/
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Мляко и млечни продукти

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Институт по аграрна икономика, София

Източник:ЕК (цените са към последна седмица на месеца)

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

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни (CAPA)

Цени на сурово млякo, лв/100 кг

08.2019 09.2019 10.2019 11.2019* 12.2019*

България  58,24 59,26 59,65 60,00 60,50

ЕС (13) 59.61 60.36 61.18

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

09.2019 10.2019 11.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 434.2 459.6 485.0 +5.5 +55.0 

Цена на масло, лв/100 кг

09.2019 10.2019 11.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1632.0 1720.0 1744.0 +1.4 -4.4

ЕС (28) 723.7 719.7 710.0 -1.3 -20.9

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

09.2019 10.2019 11.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България  1066.0 1067.0 1070.0 +0.3 +7.4

ЕС (28) 606.3 616.1 620.0 +0.6 +0.9

Актуална информация
• България,  Кипър,  Чехия,  Унгария,  Полша  и 

Румъния  са  внесли  обща  декларация  за 
включване  на  възможност  за  прилагане  на 
Преходна национална помощ след 2020 г. Целта 
е  да  се  гарантира  приемствеността  на 
политиката  по  подкрепа  на  земеделските 
производители и други бенефициери до влизане 
в сила на новата ОСП. 

Насоки на политиката и тенденции в търговията 
• Най-големият преработвател на в САЩ Dean Foods, поиска 

защита  от  кредиторите  през  ноември,  обявявайки  фалит, 
поради невъзможност  да изплаща натрупаните  задължения. 
Базираният  в  Далас  преработвател  сериозно  пострада  от 
промяната във вкусовете на потребителите, насочващи се все 
повече  към  алтернативни  продукти  на  растителна  основа 
през  последните  години  и  от  търговската  конкуренция,   
където  търговските  вериги  започнаха  да  изграждат 
вертикална интеграция със собствени предприятия. 

• Въпреки  продължаващото  ембарго  за  внос  на  млечни 
продукти  от  ЕС  в  Руската  Федерация,  за  първите  десет 
месеца  на  2019,  страната  е  внесла  над  45  000  юници  от 
Съюза на стойност около 100 милиона евро, превръщайки я в 
най-големият  вносител.  Целта  е  да  се  модернизират 
млечните ферми и да се повиши средната продуктивност на 
стадото. Към днешна дата страната е зависима от вноса, но 
целта е да се постигне самозадоволяване с млечни продукти 
до края на 2020 г. В средносрочен период се планира да се 
развива говедовъдство в Сибир и Далечния изток, за да бъдат 
произвеждани млечни продукти за износ на пазари в Азия.

Развитие на производството и търговията в 
България
• Отчита се увеличение на изкупените  количества 

краве  мляко  през  септември  с  4,8%  спрямо 
септември предходната година. Причина за това е 
постепенното  повишение  на  пазарната 
ориентация  на  фермите  и  добрите  и  стабилни 
изкупни цени. 

• Средната изкупна цената на млякото е близка до 
изкупните  цени  в  Румъния  и  Унгария,  което 
съчетано с тенденцията за  увеличение на цената 
на сухото мляко в ЕС, ще подкрепя изкупуването 
на местна суровина и през следващите месеци.

• Продуктивността на млечните животни е сред най
-големите  слабости  в  сектора.  Млечността  при 
кравите  е  75%  по-ниска  отколкото  са  средните 
показатели в ЕС. По статистически данни, само в 
специализираните  стопанства  с  над  400  млечни 
крави има по-осезаема разлика в добива, който е с 
65%  по-висок  отколкото  е  средния  за  страната 
през  2017  година.  В  тези  стопанства  са  само 
около 15% от кравите.

Развитие на млечната верига в света
• Изкупеното  мляко  в  Съюза  през  м.септември 

нараства с 1% на годишна база. 
• Страните  с  най-голямо  нарастване  на 

доставките  за  периода  януари-септември  са: 
Ирландия (8%), Великобритания (2,4%), Белгия 
(  2,3%)  Полша  (2%).  Страните  със  значимо 
намаление са Холандия (-1,8%), Италия (-0,9%), 
Франция  (-0,7)  и  Германия  (-0,3%),  вероятно 
поради сушата през лятото. 

• Цената  на  Спот  пазара  Lodi  в  Италия  остава 
висока  (0,44  евро/кг)  към  края  на  м.ноември, 
което показва, че 2019 година ще е годината с 
най-високи  средногодишни  цени  на 
търгуваното  свободно  мляко.  Причината  е  в 
силното  търсене  на  фона  на  консервативното 
предлагане, където фермерите, въпреки добрите 
цени задържат  увеличение на производството. 

• Произвежданото  мляко  за  пиене  в  ЕС 
устойчиво  намалява  за  м.януари–август  с  4% 
сравнено  със  същия  период  на  предходната 
година. Причини за засилването  на този тренд 
са най-вече в промяната на диетата и навлизане 
на заместващи продукти на растителна основа. 

• Цените на маслото, обезмасленото сухо мляко и 
сирене Чедър са по-ниски от цените на същите 
продукти  от  САЩ  и  Океания.  Тази  пазарна 
конюнктура  подкрепя  износа  на  млечни 
продукти от Съюза и изкупните цени.
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Цени, лв./тон кланично тегло

08.2019 09.2019 10.2019 11.2019* 12.2019*

Говеждо и телешко 
месо 4521 4581 4549 4200 4000

Свинско месо 3844 3871 3893 3800 3750

Пилешко месо 2982 3013 2884 2850 2900

Агнешко месо 12088 10782 10668 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени
- Липсва информация
Източник: ЕК

Институт по аграрна икономика, София

Производство и търговия на месо в България 
• От  началото  на  м.септември  цените  на  едро  на 

говеждо и телешко месо в ЕС се движат нагоре, но 
продължават да са под ценовите нива от 2018 г. и 
под  средните  за  2016-2018  г.  В  България  през 
последните  три  месеца  цените  на  едро  се 
задържаха  стабилни  на  равнище  около  и  над  4,5 
лв./кг, като тези стойности са значително по-ниски 
от европейските.

• Следвайки сезонната динамика, очакванията са за 
известен  спад  през  м.ноември  и  декември,  като 
цените  на  едро  на  говеждо  и  телешко  ще  се 
движат между 4,00-4,20 лв./кг. Тези нива са с 10%  
и  с  4%  над  средните  месечни  стойности  за 
м.ноември и декември през периода 2016-2018 г. 
Причината  е  в  освобождаване  на  животните  от 
страна на фермерите, които няма да имат стоково 
предназначение  през  месеците,  когато  разходите 
за отглеждане ще бъдат по-големи.

• Не се прогнозират драстични промени при цените 
на едро на свинското месо, като е вероятно те да 
поддържат  равнище  от  около  3,75-3,80  лв./кг  и   
през следващите два месеца. Посочените равнища 
остават по-високи с близо 8% над осреднените за 
същия период на предходните три години.

• По официални данни промишленото производство 
на месо  от бройлери  от началото на  годината  до 
края на м.август възлиза на 59,4 хил. тона. Спрямо 
същия  период  на  предходната  година  е  налице 
увеличение с 1,6 хил. тона, а в сравнение с 2017 г. 
– с близо 7 хил. тона. 

• Въпреки  разширяващото  се  производство  в 
страната, цените на едро на пилешкото месо ще се 
задържат  стабилни  и  през  идните  два  месеца  – 
около 2,85-2,90 лв./кг кланично тегло. Причините 
са в растящите потребителски цени на свинското 
месо,  които  поддържат  силно  търсенето  на 
пилешкото  като  заместител.  Цените  на  пилешко 
месо  имат  сезонен  характер,  както  и  тези  на 
свинското, като зимните месеци се отличават с по-
ниски  равнища  в  сравнение  с останалите  месеци 
на годината.

• Разгледано  в динамика,  очакваните  цени на едро 
на пилешкото месо не се отклоняват  съществено 
от средните стойности за последните три години, 
съответно  –  2846    лв./тон  за  м.ноември  и  2874 
лв./тон за м.декември.

Източник: https://www.atkearney.com/retail/article/?/a/how-will-cultured-
meat-and-meat-alternatives-disrupt-the-agricultural-and-food-industry

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• Световните  цени  на  месото  продължават  да  растат. 

Глобалният  индекс  на  FAO  за  м.октомври  увеличи 
стойността  си    с  1%  спрямо  предходния  месец.  Най-
сериозен  растеж  показват  цените  на  говеждото  и 
агнешкото месо, подкрепяни от силното търсене в Китай. 
По-умерен  е  темпът  на  растеж  при цените  на  свинското 
месо, докато при пилешкото се наблюдава намаление.

• Актуализираната  прогноза  на  FAO  сочи,  че  световното 
производство на месо през 2019 г. ще възлезе на 335 млн. 
тона, което е с около 1% под равнището на 2018 г. След 
почти  две  десетилетия  на  постоянен  растеж  това  е 
първото  отклонение  от  тенденцията,  като  причините  се 
коренят  в  големите  поражения  от  АЧС  в  Китай  и  още 
няколко държави от Източна Азия.

• Намалението в производството ще понижи консумацията, 
като  се  очаква  спадът  да  е  по-голям  -  около    2,1%, 
вследствие  от  растящите  цени.  Прогнозира  се 
средногодишното потребление на глава от населението да 
е около 43,3 кг.

• Ръст на цените на свинското месо в ЕС с 31% на годишна 
база отчита последния доклад на Рабобанк за четвъртото 
тримесечие  на  2019  г.  Експертите  не  прогнозират 
сериозни  промени  в  ценовите  нива  през  следващите 
месеци, като те се очаква да останат високи и през 2020 г.

Важни събития през ноември, 2019 г.
• Развитието  на  производството  и  търговията  със 

свинско  месо  е  една  от  основните  теми, 
дискутирани на проведения Икономическия съвет 
по месото в ЕС. Въпреки благоприятната пазарна 
конюнктура,  не  се  очаква  производството  в 
държавите-членки  да  се  увеличава,  което  ще 
поддържа  високи  изкупните  цени  на  свинското 
месо и през следващите месеци.  Оскъпяването на 
суровината  е  сред  основните  опасения  на 
преработвателите, като това ще засили още повече 
ориентацията на потребителите към консумацията 
на прясно месо, за сметка на колбасите.

Развитие на потреблението на месо в глобален план до 2040 година, млрд  

USD 


