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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• Изследванията на САРА за

конкурентоспособността на зърнения сектор през

последните 2 години - 2018-2019 показват

задържане на високите равнища отговарящи на

много висока конкурентоспособност. При

максимална стойност на индекса от 1, България

през 2018 година има индекс от 0,79, а през 2019 г.

се оценява на 0,76. Това означава, че

производството и стойността на човек от

населението в страната превишава с около 5 пъти

средните световни показатели.

• В първите години на членството в ЕС, индексът на

конкурентоспособност при зърнените култури е

около 0,65, което отново е над средната стойност

0,5, а в последните години подобрение на

конкурентоспособността продължава, което

демонстрира достигнатия висок потенциал с оглед

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)

09.2019 10.2019 11.2019 12.2019* 01.2020*

Хлебна 

пшеница 
292,14 299,28 315,46 315 320

Фуражна 

пшеница
273,44 281,13 298,01 300 305

Ечемик 274,85 275,71 280,00 285 290

Царевица 254,26 257,37 266,48 275 280

Слънчо-

глед**
536,75 541,80 572,50 580 585

демонстрира достигнатия висок потенциал с оглед

на разполагаемите поземлени ресурси и вътрешни

потребителски нужди.

• 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.

• През м.ноември, 2019 г. е отчетено най-голямото от

началото на годината месечно увеличение на

изкупните цени, като при хлебната пшеница ръста

е от 5%. Въпреки растящите цени, те остават с

около 11% по-ниски на годишна база.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

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

хлебна пшеница в Черноморския район се движи

около 213 US$/т, ечемика остава на равнища от 188

US$/т, фуражна пшеница – 205 US$/т. FOB цената

за царевица от Украйна е около 176 US$/т.

• Цените на зърнените култури в Черноморския

регион се покачват на месечна база с около 3%, но

остават с около 8% под тези година по-рано.

Единствено при царевицата се отчитат по-високи с

Международна търговия (FOB цени)

10.2019 11.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 180,51 183,77 +3%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 103,88 103,85 -1%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
151,23 150,43 +6%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
702,07 701,83 +13%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.11.2019 – 20.12.2019от JRC-Mars към ЕК

Единствено при царевицата се отчитат по-високи с

2% цени на годишна база.

• FOB цената на слънчогледово семе от Украйна се

покачва от 330 US$/т (м.ноември) до 360 за

м.декември. В същото време слънчогледовото олио

скача само за месец със 7% до 780 US$/т (21%

повече на годишна база). Отчетеното покачване се

дължи основно на резкия скок при палмовото

масло, чиято цена CIF Ротердам за м.декември е

840 US$/т (520 US$/т година по-рано).

• FOB цените на палмовото масло в Азия скочиха от

630 US$/т в края на м.ноември до 780 US$/т през

м.декември. Причините са комплексни от

растящото търсене за производство на биодизел,

през въведените интервенционни политики в

Индонезия и Малайзия, до възстановяване на

равнища гарантиращи икономическа стабилност на

производителите. Покачването вероятно ще

продължи, като въпросът е доколко и как това ще

се отрази нататък по веригата на стойността.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, December, 2019

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

краставици в България

• САРА изследванията за конкурентоспособността

при производството на домати показва, че за 2018

и 2019 г. има леко понижение в сравнение с

достигнатите равнища от 2017 година.

Обобщеният индекс на конкурентоспособност през

2017 г. достига 0,51, докато през 2018 година се

понижава до 0,47. По предварителни изчисления

през 2019 година ще има допълнително влошаване

на конкурентоспособността в резултат на

очакваната по-слаба реколта, като Обобщеният

индекс ще падне до 0,45. Въпреки понижението от

последните 2 години, тези оценки на

конкурентоспособността при доматите са по-

високи отколкото в първите години на прилагане

на ОСП, когато Обобщеният индекс е 0,34. При

равнища на индекса между 0,45-0,55 се разбира

конкурентоспособност съпоставима със средните

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

09.2019 10.2019* 11.2019* 12.2019* 01.2020*

Домати 0,71 0,70 0,80 0,90 1,10

Краставици 0,89 0,90 1,00 1,35 1,40

Пипер 0,64 0,60 0,60 0,70 0,90

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

09.2019 10.2019 11.2019 12.2019*

Домати  - оранжерийни 1,92 2,05 2,04 2,25

Домати - внос 1,20 1,80 1,57 2,10

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

конкурентоспособност съпоставима със средните

световни нива по отношение на производството и

стойността на човек от населението.

• Изследванията на САРА за

конкурентоспособността при краставиците през

2018 и 2019 г. разкриват видимо подобрение, като

оценките са те да стигнат до 0,45 и 0,47. За

сравнение за периода 2013-2017 г., Обобщеният

индекс е изчислен на 0,4. При равнища под 0,44

може да се говори за ниска конкурентоспособност.

Положителното е, че износната цена, която участва

при изчисляването на стойностната компонента е

по-висока отколкото средната за света, което дава

по-голяма добавена стойност.

• Най-висок от 3 зеленчуци е Обобщеният индекс на

конкурентоспособността при пипера. За 2018 и

2019 година се оценява той да остане на равнища

около 0,49-0,51. През 2017 г., Обобщеният индекс

достига 0,54, като липсата на ръст в

производството е причина за отстъплението в

резултатите на конкурентоспособността.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Благоприятното време от началото на есента в ЕС

доведе до понижение цените на основните

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

09.2019 10.2019 11.2019 12.2019*

Домати 2,12 2,15 2,33 2,62

Краставици 2,29 2,11 2,85 2,98

Чушки (зелени) 1,66

Краставици -

оранжерийни 1,45 1,28 2,16 2,80

Краставици - внос 1,40 1,20 1,76 2,65

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• От есента на годината се забелязва понижение на цените

в ЕС, като има голяма вероятност зимата на 2020 година

да бъде с най-ниските цени за последните 5 години.

• Цените на домати на едро в ЕС през м.декември са с 15%

под средната цена за последните 5 години. Те са надоведе до понижение цените на основните

зеленчуци в ЕС, като 2019 г. ще отбележи

повишение в производството при домати и пипер.

По оценки на ЕК, производството на домати в ЕС

през 2019 г. ще е около 17,5 млн.т., докато през

2018 г. производството падна до 16,6 млн.т. За

последните 10 години, най-засегната от пазарната

конкуренция се оказа Гърция, чието производство

пада от 1,5 млн.т до 950 хил.т. през 2019 г.

• Конкуренцията на европейския пазар на зеленчуци

идва от Средиземноморските страни, като площите

в ЕС-28 за последните 10 години намаляват най-

много при краставиците – 11%, доматите – 8% и

пипера с 3%. Брутната продукция обаче леко се

увеличава заради повишение на добивите, което

задържа пълзящото увеличение на вноса.

• Световната търговия със зеленчуци между 2009-

2018 г. се удвоява от 35,5 млрд.евро до 63,3

млрд.евро. Китай, Холандия, Испания и Мексико

формират 44%, а Полша, Мароко и Турция

бележат най-голям ръст през тези години.

под средната цена за последните 5 години. Те са на

равнища от 0,93 евро/кг. Натиска от страна на Мароко и

Турция върху цените основно засяга Испания,

Португалия, Франция, където цените остават под

средните за сезона. Топлото време ще задържа цените,

които и в следващите седмици ще останат сравнително

ниски.

• През м.декември цените на пипера в ЕС се повишават в

двата основни европейски производители – Испания и

Холандия. Цените на едро в Испания са около 1,25

евро/кг, докато в Холандия се покачват до 0,90 евро/кг.

Цените на едро на пипера в Турция по данни на

www.tridge.com остават около 0,45 US$/кг. Цените в

следващите седмици не се очаква да растат.

• Цените на едро на краставици по данни на

www.tridge.com през м.декември се повишиха рязко в

първата половина на месеца и постепенно тръгнаха

надолу след това. Холандските краставици продължават

да имат най-ниска цена – 0,45 евро/кг, докато основният

производител и експортьор на ЕС – Испания е със цени от

1,2 евро/кг. В Турция цените остават без промяна - 0,43

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

09.2019 10.2019 11.2019 12.2019* 01.2020*

България 59,26 60,67 61,06 61,50 62,00

ЕС (13) 60.34 62.29 62.92

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

10.2019 11.2019 12.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 459.6 485.0 494.8 +2.0 +47.1

Развитие на производството и търговията в

България

• Изследването на конкурентоспособността в

млечния сектор на САРА показва, че тя

продължава да се понижава. Преди 10 години,

Обобщеният индекс на конкурентоспособността е

около 0,6, което се квалифицира като висока

конкурентоспособност на човек от населението,

докато през 2018 и 2019 г. се очакват равнища

около 0,5. Това се обяснява с продължаващия

спад в производството.

• По данни на МЗГХ, през 2018 г., биологичното

производство при млечното животновъдство

продължава да заема малък дял. Говедата

отглеждани по биологичен начин се увеличават с

959 глави до 11 359 , докато овцете намаляват с 2

323 глави до 23 636, което е продължение на

тенденция от 2017 г. Произведени по биологичен

път са: 5 280 т. сурово мляко; 5,7 т. сметана; 10,5

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

10.2019 11.2019 12.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1720.0 1744.0 1776.0 +1.8 0.0

ЕС (28) 719.7 710.0 717.8 +1.1 -16.6

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

10.2019 11.2019 12.2019 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1067.0 1070.0 1067.0 -0.3 +6.4

ЕС (28) 616.1 620.0 622.0 +0.3 +5.0

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Фермерската организация LTO Netherlands прогнозира за

път са: 5 280 т. сурово мляко; 5,7 т. сметана; 10,5

т. масло и 244 т. сирене.

Развитие на млечната верига в света

• За периода януари-октомври изкупените

количества краве мляко в Съюза нарастват само

с 0,4% (558 хил. т.) спрямо същия период на

2018 г., докато търсенето и потреблението на

млечни продукти отчита трета поредна година

на силен ръст, което обяснява продължаващите

добри цени за производителите..

• Спот цената на свободния пазар на мляко Lodi

отчита понижение до 0,42 евро/литър към края

на м.декември, но 2019 г. се отличава като

рекордно висока в цялата история на борсата.

• Износът на млечни продукти от ЕС отбелязва

ръст поради добрата ценова конюнктура в

сравнение с другите основни региони, с най-

значим ръст за първите девет месеца има при

сухото обезмаслено мляко (28%) и маслото

(27%). Китайското търсене е основно насочено

към внос на обезмаслени и пълномаслени сухи

млека, с ръст от 23% и 27% на годишна база.

• За периода януари-септември производството

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• В края на годината беше разплатен първият

транш от подпомагането на животновъдите по

Кампания 2019, в размер на над 160 милиона

лева. Те включват схемите за обвързано

подпомагане и схемите за преходна национална

помощ. Обвързаната подкрепа се разглежда като

важна за производителите в почти всички

страни на Съюза.

• Фермерската организация LTO Netherlands прогнозира за

2020 г. увеличение на производството на мляко в ЕС с 1,5

млн. т. (+1%); в САЩ с 1,5 млн. т. (+1%); за Нова Зеландия

се очаква да остане на настоящето ниво; намаление на

производството в Австралия с 0,2 млн. т. (-1%) и увеличение

в Аржентина 0,3 млн. т. (+2.5%). Умереното увеличение на

производството от малко над 3 милиона тона ще се

балансира от засилено търсене на световния пазар.

• Алтернативни продукти на растителна основа вземат

значима част от пазара на прясно мляко, сметана и свежи

сирена в САЩ и Западна Европа. В глобален мащаб

продажбите на тези продукти се оценяват на 16 милиарда

долара през 2018 г. Причините за това са различни – от

промяна на хранителните предпочитания на потребителите

(вегански и вегетариански тип диети), през здравословни

съображения, хуманното отношение към животните, до

ефекта на производството на мляко върху природата.

Промяната е най-забележима при жените и младежите до 25

години, които считат растителните алтернативи за по-

здравословни.

• За периода януари-септември производството

на мляко в основни страни производителки

намалява Нова Зеландия (-1%), Австралия (-

8%), Уругвай (-6%), Аржентина (-3%). В САЩ

отбелязва увеличение с 0,3 %.

• Причините са спада в Океания са свързани със

сушата и намалението на млечните стада, а в

Южна Америка с климатичното явление Ел

Ниньо, предизвикващо порои и наводнения.

Обострящото се лошо време в Океания ще

поддържа цените на млечните продукти високи

поне до средата на 2020 година.



Бюлетин 12/ декември 2019

Цени, лв./тон кланично тегло

09.2019 10.2019 11.2019 12.2019* 01.2020*

Говеждо и телешко

месо
4581 4549 4881 4500 4200

Свинско месо 3871 3893 3969 4000 3900

Пилешко месо 3013 2884 2810 2900 2850

Агнешко месо 10782 10668 10645 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Цената на едро на свинското месо се покачи до

3,97 лв./кг през м.ноември (+2% спрямо

равнището от предходния месец). Зимният сезон

се отличава с преобладаване на предлагането над

търсенето, което води до по-ниски цени, но заради

епизоотичната обстановка в световен мащаб

свързана със Африканската чума очакванията са

тенденцията на растеж на цените да продължи,

като последните е вероятно да достигнат около

4,00 лв./кг кланично тегло. Сравнено с ценовото

равнище от м.декември 2018 г. - 3,31 лв./кг,

увеличението възлиза на 21%.

• По-сериозно покачване на ценовите нива при

свинското месо от началото на м.декември се

наблюдава и в ЕС. Увеличението е с 4,8% в

сравнение с предходния месец и с 45% на

годишна база. По-високите цени на трупното

тегло отразяват сериозното нарастване на ценитетегло отразяват сериозното нарастване на цените

на живите прасенца, което възлиза на 61% спрямо

м.декември 2018 г. Предвид въздействието, което

европейските цени оказват върху българските,

очакванията са високите ценови нива да се

задържат и в началото на идната година.

• Увеличение отбелязаха и цените на едро на

говеждото и телешкото месо, които достигнаха

4,88 лв./кг кланично тегло през м.ноември (+7%

спрямо м.октомври). Прогнозите са за известен

спад на цените през следващите два месеца до

нива от 4,20-4,50 лв./кг, но те остават най-

високите за последните четири години.

• По предварителни данни на МЗХГ, до края на

м.септември в кланиците са произведени 3,8 хил.

тона говеждо и телешко месо, което представлява

спад с 24% на годишна база, съпоставено със

същия период на предходната година. При

запазване тенденцията на намаление на

производството в стопанствата, може да се

очаква спадът в общото количество на

произведената до края на годината продукция да е

по-голям от посочения в междинната прогноза на

САРА (-10% на годишна база).

• Общото производство на бяло месо в кланиците

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Динамиката на световните цени на месото, отчитана

ежемесечно от FAO, очертава ръст на индекса със 17%

през м.ноември 2019 г. спрямо същия месец на

предходната година. Увеличение на цените, както на

годишна, така и на месечна база, се наблюдава и при

четирите вида месо.

• Според прогнозата на Rabobank, глобалното производство

на свинско месо и през 2020 г. ще е повлияно от

разпространението на АЧС. Експертите прогнозират спад

в общото количество на продукцията през идната година,

който се очаква да е по-малък от отчетения през 2019 г.

Най-голям растеж на производството се предвижда в

САЩ (+5% на годишна база) и в Бразилия (+4%).

• Последните дългосрочни предвижданията на ЕК 2019-

2030 показват, че цените на свинското месо в ЕС ще

продължат да растат през 2020 г. под влияние на

прогнозираното увеличение на износа при много слаб

растеж на производството.

• Прогнозира се цените на говеждото и телешкото месо да

нарастват плавно след 2025 г. до 2030 г., поради забавяне

на световното производство. Цените на пилешкото месо е

вероятно да се задържат стабилни в дългосрочна

перспектива, поддържани от силното световно търсене и

Институт по аграрна икономика, София

• Общото производство на бяло месо в кланиците

до края на м.септември възлиза на 84,2 хил. тона,

което е с 1% под равнището на миналогодишния

период. Намалението се дължи на по-малкото

произведено месо от патици (-3,2 хил. т.), докато

производството на месо от бройлери продължава

да нараства, достигайки 66,8 хил. тона за

посочения период.

• Цените на месо от бройлери се задържат

сравнително добри за сезона, което се дължи на

цялостния дефицит на пазара на месо.

Източник https://www.foodfrontier.org/wp-

content/uploads/2019/09/Meat_the_Alternative_FoodFrontier.pdf

перспектива, поддържани от силното световно търсене и

по-голямата гъвкавост на производството.

Важни събития през декември, 2019 г.

• Дългосрочната прогноза на ЕК сочи намаление на

консумацията на месо в ЕС към 2030 г. до 68,7 кг

на глава от населението ( с 1,1 кг по-малко спрямо

нивото от 2018 г.), под влияние на редица

социални, етични, здравословни и екологични

съображения. Прогнозира се потреблението на

свинско и говеждо месо да намалява, докато

търсенето на пилешко месо ще расте.

Екологичните аспекти от намаляване потреблението на месо


