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Моментно състояние в развитието на сектора в 

България

• По прогнози на САРА засетите площи с пшеница

възлизат на 1,22 млн.ха, близко до

миналогодишните размери. Пшеницата се очертава

като една от най-стабилните и икономически

изгодни култури в последните 3-4 години, с ръст в

добивите за последните 15 години с около 23%

• Площта със засетия ечемик се оценява на 126

хил.ха, приблизително равно на миналогодишната

площ. Средните добиви през последните години са

се увеличили с около 18%.

• Площта на засятата рапицата по оценки на САРА е

175 хил.ха, 3% под миналогодишните засети

площи. Макар рапицата да се отличава теоретично

с едни от най-високите приходи на площ, рискът в

отглеждането и колебанията в добивите

ограничават нейното разрастване. Добивите за

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)

10.2019 11.2019 12.2019 01.2020* 02.2020*

Хлебна 

пшеница 
299,28 315,46 324,16 325 330

Фуражна 

пшеница
281,13 298,01 307,50 310 320

Ечемик 275,71 280,00 280,00 280 290

Царевица 257,37 266,48 273,93 275 285

Слънчо-

глед**
541,80 572,50 595,50 620 615

ограничават нейното разрастване. Добивите за

последните 15 години са се увеличили с около 45%,

но вариациите могат да стигнат 30%.

• За последните 2 месеца на 2019 г. е отчетено най-

голямото увеличение на изкупните цени от

началото на пазарната година. При хлебната

пшеница ръста е около 8%, докато при слънчогледа

11%. Достигната цена при слънчогледа за

м.декември е най-висока от 2016 г. насам.

• Резкият скок при цените на всички зърнени и

маслодайни стоки се дължи най-вече на

надвисналите опасения за състоянието на

тазгодишната реколта, особено в региона на Европа

и Черноморския басейн.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

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

пшеница в Черноморския район се движи около

229 US$/т, ечемика остава на равнища от 188

US$/т, фуражна пшеница – 217 US$/т. FOB цената

за царевица от Украйна е около 184 US$/т.

• Влияние върху цените на зърнените култури

оказват и притесненията от въвеждането на

ограничения върху износа от Русия заради

Международна търговия (FOB цени)

11.2019 12.2019
% изменение

годишна база

Пшеница , евро/тон

(Мексикански залив) 183,77 189,86 +2%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 103,85 103,36 -2%

Царевица, евро/тон

(Мексикански залив)
150,43 150,30 +2%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански залив)
701,83 724,82 +17%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.12.2019 – 20.01.2020 от JRC-Mars към ЕК

ограничения върху износа от Русия заради

опасения за новата реколта и увеличаване на

експортните мита от 6,7% до 12% в Аржентина.

• FOB цената на слънчогледово семе от Украйна се

покачва от 330 US$/т (м.ноември) до 365 US$/т за

м.януари, 2020 г. В същото време слънчогледовото

олио скача само в средата на м.януари, 2020 г. до

815 US$/т, след което спадна до 785 US$/т.

Отчетеното покачване се дължи на стремглавия

ръст при палмовото масло, чиято цена - FOB

Индонезия в средата на м.януари е 810 US$/т (530

US$/т година по-рано).

• Причините за скока през последните 2 месеца при

маслодайните семена и мазнини са: растящото

търсене, въведените интервенционни политики,

възстановяване до ценови равнища гарантиращи

икономическа стабилност на производителите.

Продължаване на неблагоприятното време за

развитие на новите реколти в много от регионите в

света допълнително ще насочва пазарите нагоре.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, January, 2020

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

краставици в България

• През тази зима (декември, 2019 г. - февруари, 2020

г.), изкупните цени на основните зеленчуци се

очертават да бъдат на съпоставими равнища, както

през предходните 2 години. Това се случва на фона

на по-ниски за сезона цени в основните страни

вносителки у нас. Наблюдава се постепенно

свиване на разликата между изкупните цени и

цените на едро, но разликата продължава да е

между 30-40%.

• Средните цени на едро на домати през зимните

месеци на 2019 г. са били около 2,45 лв/кг (цена на

дребно – 3,25 лв/кг). За тази зима, цените на едро

за домати ще отидат на равнища около 2,50 лв/кг, а

при цените на дребно – 3,10 лв/кг.

• При краставиците, средните цени на едро по данни

на ДКСБТ за месеците декември-януари през

предходния сезон са били – 2,60 лв/кг (цена на

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

10.2019* 11.2019* 12.2019* 01.2020* 02.2020*

Домати 0,70 0,80 0,90 1,10 1,20

Краставици 0,90 1,00 1,35 1,50 1,70

Пипер 0,60 0,60 0,70 0,90 0,90

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

10.2019 11.2019 12.2019 01.2020*

Домати  - оранжерийни 2,05 2,04 2,25 2,65

Домати - внос 1,80 1,57 2,10 2,40

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

предходния сезон са били – 2,60 лв/кг (цена на

дребно – 3,65 лв/кг), а през месеците декември

2019 – януари, 2020 г., цената на едро достига –

3,00 лв/кг (цена на дребно – 3,25 лв/кг). В

следващите месеци се очаква цената да остане

висока, с предвиждане за 10% намаление при

цената на едро и задържане на тези равнища при

цените на дребно.

• Изкупните цени на домати през тази зима се

прогнозира да бъдат около 1,00-1,20 лв/кг. През

предходната година, изкупните цени скачат

осезаемо през първите 4 месеца на годината

достигайки около 1,40 лв/кг през м.април, 2019 г.

• При изкупните цени на краставиците, за

настоящия зимен сезон се предвижда те да не

превишават 2,00 лв/кг. През изминалата година

цените са достигали - 2,25 лв/кг за м.март, 2019 г.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Разпространението на новия “коронавирус”

тръгнал от Китай заплашва да има не само

здравни, но и производствени измерения. Един от

секторите, който се очаква да бъде засегнат е

прибирането на зеленчуковата реколта, специално

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

10.2019 11.2019 12.2019 01.2020*

Домати 2,15 2,33 2,62 3,09

Краставици 2,11 2,85 2,98 3,47

Чушки (зелени)

Краставици -

оранжерийни 1,28 2,16 2,80 4,00

Краставици - внос 1,20 1,76 2,65 3,25

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• От есента на годината се забелязва понижение на цените

на зеленчуците в ЕС, като относително меката зима

допринася за отбелязване на едни от най-ниските цени за

последните 5 години.

• Цените на домати на едро в ЕС през м.януари са с 10%
прибирането на зеленчуковата реколта, специално

в най-засегнатите райони от вируса. Очаква се

проблемите в зеленчукопроизводството в Китай да

се отразят и на глобалното предлагане защото

Китай е след най-големите експортьори на

зеленчукова продукция в света.

• Турската държава прилага специална програма за

инвестиционно подпомагане за изграждането на

нови оранжерии. В тази програма се покриват

около 50% от инвестиционните разходи, като в

определени региони, инвестиционната подкрепа

възлиза на 14000-15000 US$ за 1 дка.

• Въпреки, че Испания е сред най-големите

износителки на зеленчуци в ЕС заедно с Холандия

се отчита на ниво SWOT анализ, че секторът има

проблеми с конкурентоспособността. Като

потребност се посочва разширяване ролята на

организациите на производителите (ОП), за да се

подобри мястото на производителите във веригата

на стойността.

• Цените на домати на едро в ЕС през м.януари са с 10%

под средната цена за последните 5 години. Те са на

равнища от 0,99 евро/кг. Натиска от страна на вноса е

основна причина за по-ниските цени, като Испания е сред

най-засегнатите страни. Цените на доматите в Холандия

се повишават и за м.януари са 1,28 евро/кг.

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

двата основни европейски производители – Испания и

Холандия. Цените на едро в Испания са около 1,20

евро/кг, докато в Холандия се покачват до 1,10 евро/кг.

Цените на едро на пипера в Турция остават около 0,45

US$/кг. Цените в следващите седмици не се очаква да

растат, което се превръща в проблем за производителите.

• Цените на едро на краставици през м.януари се

повишават сравнително бавно на европейския пазар.

Цената на краставиците от Холандия се предлагат на цена

от 0,75 евро/кг, докато основният производител и

експортьор на ЕС – Испания е със цени от 1,1 евро/кг. В

Турция цените тръгват леко нагоре, като цената е около

0,50 US$/кг , докато през предходния месец те са били

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

10.2019 11.2019 12.2019 01.2020* 02.2020*

България 60,67 61,69 61,82 62,00 62,00

ЕС (13) 62.29 64.31 64.56

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

11.2019 12.2019 01.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 485.0 494.8 508,5 +2,0 +85,7

Развитие на производството и търговията в

България

• По оценки на САРА, изкупните цени на кравето

мляко в страната през 2019 г. ще бъдат с около

3% по-високи на годишна база. Причините за

това бяха добрата конюнктура на европейския

пазар, където цените на свободните количества

мляко отбелязаха едни от най-високите си

равнища за последните 10 години.

• Предвижданията на САРА за 2020 година са

неопределеността върху цените да бъде по-

висока от тази за последните години. Факторът

който може да повлияе за по-големи вариации са

цените на фуражите, които пряко се отразяват на

себестойността на производството.

• През 2019 г. се очаква увеличение в цените на

едро на сирена и кашкавали в сравнение с 2018 г.

(с 3,4%), докато известно намаление има при

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

11.2019 12.2019 01.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1744.0 1776.0 1760,0 -0.3 -4.3

ЕС (28) 710.0 717.8 715.8 +0.5 -15.7

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

11.2019 12.2019 01.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1070.0 1067.0 1046.0 -2.0 +3.4

ЕС (28) 620.0 622.0 629.8 +1.3 +1.6

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според дългосрочната прогноза на ЕК потреблението в ЕС и

маслото (-4,3%). При липса на по-големи

сътресения на пазара на мляко, ценовият тренд

през 2020 година ще спре своя ръст.

Развитие на млечната верига в света

• Изкупеното мляко за м.ноември нараства с

0,9% в сравнение със същия период

предходната година. Най-голямо нарастване на

производството има във Франция +1,7% (33

хил. т.), Нидерландия +2,8% (30 000 хил. т.),

Испания +4.2% (23 000 хил. х.).

• Цената на сурово мляко на Спот пазар Лоди

намалява до 0,41 евро на литър към края на

м.януари, което е под миналогодишната ѝ

стойност. Очаква се цената на Спот пазара през

2020 година да бъде по-ниска отколкото през

2019 г., но ситуацията може да се промени при

рязко покачване цените на фуражите.

• Увеличението при млякото води до умерено

увеличение на производството на кондензирано

мляко с 4,3%, масло с 2,9%, обезмаслено сухо

мляко - 0,9%, а намаление се отбелязва при

млякото за пиене -3,4%.

• При сухото мляко продължава покачването на

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• По предварителни сигнали, бюджетът на

обвързаната подкрепа в новата ОСП се очаква

да намалее с около 25%. Обвързаната подкрепа е

един от най-важните инструменти за подкрепа в

животновъдството.

• Според дългосрочната прогноза на ЕК потреблението в ЕС и

света на млечни продукти ще продължи да расте, водейки до

по-високо производство - 179 млн. т. мляко в Съюза към

2030 г. Във връзка с нарастващите екологични изисквания

секторът ще адаптира практиките във фермите,

акцентирайки върху управлението на стадото и храненето на

кравите. В резултат по-високите добиви ще позволят да се

намали стадото (с 1,4 милиона глави общо) и ще спомогне за

намаление на емисиите.

• В света ръстът на населението по предвиждания на ЕК ще

доведе до увеличение на вноса на млечни продукти, като се

очаква ЕС да остане глобален доставчик. Голяма част от

ръста на производството на млечни продукти ще бъде

отчетен най-вече при сирената.

• Ирландския Хранителен борд (Bord Bia) и института

TEAGASC съвместно са разработили стандарт, който да

улесни представянето на пазара на млечни продукти от

хранени с трева крави. За да може фермерът да използва

логото на стандарта за произведеното мляко е необходимо

кравите да са хранени на 95% със свежа трева. Очаква се над

90% от фермите в страната да отговорят на изискванията.

• При сухото мляко продължава покачването на

цената поради силното търсене на световния

пазар. През изминалата година Китай е

увеличил вноса от Съюза с 40%.

• Цената на маслото постепенно се възстановява,

но не се очаква да достигне ценовите нива от

предходната година в следващите два месеца.

Цените в ЕС са малко по-високи от борсите в

Океания, но по-ниски от борсовите в САЩ.

• Ценовата разлика между млечните мазнини и

сухите млека се очаква да се намалее, което ще

доведе до нарастване на изкупните цени в

Съюза и ще увеличи значимостта на

продуктите с висока добавена стойност.



Бюлетин 1/ януари 2020

Цени, лв./тон кланично тегло

10.2019 11.2019 12.2019 01.2020* 02.2020*

Говеждо и телешко

месо
4549 4881 4172 3800 4200

Свинско месо 3893 3969 4135 4000 3900

Пилешко месо 2884 2810 2893 2950 2850

Агнешко месо 10668 10645 10737 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• През месец декември цената на едро на свинското

месо достигна най-високото си равнище за цялата

изминала година – 4135 лв./тон кланично тегло.

Увеличението е с 25% над нивото от м.декември

2018 г. и с 20% над средното равнище за

предходните три години – 3453 лв./тон.

Поскъпването отразява най-вече ситуацията на

международния пазар, обусловена от дефицита на

свинското месо. България внася по-голямата част

от потребяваното в страната количество, което

определя наличието на зависимост между

вътрешната цена и европейските цени.

• През следващите два месеца цените на едро

вероятно ще се задържат високи, на нива около

3,90-4,00 лв./кг. В ЕС от началото на месец

януари се наблюдава леко понижение на цените

на свинското месо с около 5,4% спрямо месец

декември, но те са с 37% над равнището за същиядекември, но те са с 37% над равнището за същия

период на изминалата година.

• Цената на килограм кланично тегло на говеждото

и телешко месо през месец декември се понижи

съществено до 4,17 лв./кг, което е близо до

месечните стойности за предходните две години.

Очакванията в началото на 2020 г. са за цени от

порядъка на 3,80-4,20 лв./кг, като те са почти на

средното равнище за периода 2017-2019 г.,

съответно 3808 лв./тон за м. януари и 4213 лв./тон

за м. февруари.

• Цените на пилешкото месо отбелязаха най-слаби

колебания през изминалата година при

средногодишно равнище 2,95 лв./кг кланично

тегло. Стабилното им ниво се дължи на силното

търсене, движено от поскъпването на свинското

месо. През следващите два месеца не се

прогнозира съществена промяна, като цените ще

са малко над средните за 2017-2019 г.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• По последни оценки на FAO глобалното производство на

месо през 2019 г. се очаква да възлезе на 335 млн. тона,

което е с около 1% под нивото на 2018 г. Спадът идва

заради силно намаленото производство на свинско месо в

Китай (с повече от 20% на годишна база).

• Според актуализираната прогноза на USDA, през 2020 г.

се предвижда ново понижение на световното

производство на свинско месо – до около 96,4 млн. тона (-

1,8% на годишна база). В условията на недостиг, Китай

ще увеличава вноса си, който се прогнозира да достигне

рекордно равнище от 3,7 млн. тона.

• През 2019 г. ЕС осигурява 55% от вноса на свинско месо

в Китай. В резултат европейските цени отбелязват ръст с

повече от 30% на годишна база, докато нарастването при

световните цени е с 23%. Очакванията са силният износ

да продължи и през 2020 г., но износът от Съюза ще

срещне по-голяма конкуренция от предлагането от САЩ.

• Световното производство на месо от домашни птици се

оценява на 130,5 млн. тона към края на 2019 г. (+4,7% на

годишна база). Силното търсене, повлияно от проблемите

с АЧС, стимулира повишението на глобалния износ. В

резултат индексът на световните цени на пилешко месо

повиши стойността си с 9% от м.януари до м.ноември.

Важни събития през януари, 2020 г.

• Превенцията срещу разпространението на АЧС и

стабилизирането на производството в страната са

сред основните причини за въведените през

месеца нови изисквания за по-висока

Институт по аграрна икономика, София

Източник https://www.atlasandboots.com/countries-that-eat-the-most-meat/

повиши стойността си с 9% от м.януари до м.ноември.месеца нови изисквания за по-висока

биосигурност при отглеждането на свине. По

силата на Наредба №44 в личните стопанства ще

могат да се отглеждат не повече от 3 прасета за

угояване, а във фамилните ферми – до 10 свине-

майки с приплодите им, но не повече от 200 броя.

• За по-бързата адаптация към новите изисквания

и превенцията спрямо бъдещи епизоотични

ситуации, през 2020 г. ще бъде предоставена

възможност на земеделските стопани от сектор

“Животновъдство” да кандидатстват за целево

подпомагане по три от мерките от ПРСР – 4.1

“Инвестиции в земеделски стопанства”, 5.1.

“Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,

насочени към ограничаване на последствията от

вероятни природни бедствия, неблагоприятни

климатични явления и катастрофични събития” и

6.3. “Стартова помощ за развитие на малки

земеделски стопанства”.

Ежедневна консумация на месо в света по изследвания на ООН, грама на 

ден


