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Моментно състояние в развитието на сектора в България

• Текущите прогнози на САРА за добива от пшеница

от новата реколта възлизат на 4,85 т/ха. Прогнозата

на JRC-Mars за България е 4,93 т/ха. Добивът ще е

по-нисък от миналогодишния и диапазона ще е

между -3%:-10%. Общото производство не се

очаква да надмине 5,9 млн.т.

• Добивът при ечемика по оценки на САРА ще е 4,47

т/ха. Прогнозите на JRC-Mars са за количествата от

4,73 т/ха и при двете прогнози се очаква спад на

годишна база от -3% до -9%. Общото производство

може да доближи 550 хил.т. Тези количества са

близки до миналогодишните.

• Средният добив на рапица на САРА за 2020/21 се

оценява на 2,64 т/ха. Предположенията на JRC-

Mars са за добив от 2,86 т/ха. Общото максимално

количество на добитата рапица се прогнозира на

410 хил.т., което е с 3% под нивото от 2019 г.

• Предварителните данни на МЗХГ за площите и

добивите при пролетниците показват едно

очаквано увеличение на реколтираните площи с

царевица за предходната година от 560 хил.ха.,

дължащо се на стабилните цени и възвращаемост в

сравнение със слънчогледа и другите зърнени и

маслодайни. Предвижданията на САРА са за

новата реколта да бъдат реколтирани 520 хил.ха.

• По статистически данни площите със слънчоглед

от предходната година се увеличават до 815 хил.ха,

което за 3 години показва значителни колебания и

изненадващо се покачват. Площите за новата

реколта се очаква да се свият до 755 хил.ха.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• През м.април, 2020 г. продължи колебливото

движение на цените на зърнените култури под

влияние на несигурността по отношение на новата

реколта и икономическата обстановка в света

заради КОВИД-19. FOB цените на хлебна пшеница

от Украйна се стабилизират над нивата от м.март -

228 US$/т, ечемика - 180 US$/т, фуражна пшеница -

217 US$/т. При царевицата FOB цената е 178 US$/т.

• Изминалата 2019 г. е рекордна за световният добив

на пшеница – 764,5 млн.т. (+4% на годишна база) и

много добра при царевицата – 1,11 млрд.т по данни

на USDA. Средната световна цена на пшеницата се

понижи минимално (до -3% в сравнение с 2018/19),

а при царевицата ще има ръст от поне 5%. Ако

прогнозата за 6-7% намаление на новата световна

реколта от пшеница се сбъдне, то средната

световна цена ще се повиши с около 8%.

• FOB цената от Украйна на слънчогледовото олио

леко се покачва през м.април с 3% за месец - 705

US$/т. Цената на слънчогледовото семе нараства до

405 US$/т. Това ценово съотношение олио-семе не

е стабилно и вероятно двете цени ще вървят

разнопосочно до постигане на баланс.

• Цените на палмовото масло през м.април

претърпяха един от най-големите си спадове и само

за 4 месеца цената се съкрати наполовина. Цена

CIF Ротердам стигна дъно от 520 US$/т. Причината

е силно засегнатият обществен сектор за хранене.

Зърнени и маслодайни култури 

Международна търговия (FOB цени)

02.2020 03.2020

% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
197,40 189,04 +4%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
105,26 103,82 -2%

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
154,67 146,86 0%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
754,49 660,05 +5%

*Прогнозни цени

**Източник на информация за цената на слънчогледа – МЗХ и НСИ

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени България, лв./тон (без ДДС)

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020* 05.2020*

Хлебна 

пшеница 
330,73 345,83 340,73 330 330

Фуражна 

пшеница
321,66 330,65 323,75 315 315

Ечемик 283,07 299,57 305,01 295 295

Царевица 282,09 288,64 290,01 290 290

Слънчо-

глед**
673,25 696,25 684 660 645

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.03.2020 – 24.04.2020от JRC-Mars към ЕК

Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, April, 2020

Институт по аграрна икономика, София

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
http://www.indexmundi.com/commodities/
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Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

• Статистическите данни на МЗХГ показват, че през

2019 г. в страната са произведени около 145 хил.т

домати, 73 хил.т. краставици и 63 хил.т пипер.

Впечатление прави, че известен спад се отчита при

доматите с около 2% на годишна база, докато

поредно покачване има при краставиците, които

през 2018 г. към 2017 г. нараснаха с 37%, а през

2019 г. прибавиха нови 10%. Пипера също

постепенно възстановява позициите след постоянен

спад в последното десетилетие и реколтата е с 20%

нагоре към 2018 г.

• През тази година САРА очаква увеличение на

основните зеленчуци. По-високите цени на

зеленчуците и опасенията от въздействието но

КОВИД-19 водят до увеличение на домашното

производство и на по-малките ферми. Текущите

предвиждания на САРА са прибраните домати през

2020 г. по статистически данни да са около 155

хил.т, краставиците – 74 хил.т. и пипер – 62 хил.т.,

като времето през юни/юли ще бъде критично за

полската реколта.

• Нивата на самозадоволяване в страната леко се

подобряват. През 2019 г. самозадоволяването с

домати е 68% и остава същия като през 2018 г. За

сравнение през 2007 г., процентът на

самозадоволяване е бил 82%.

• При пипера, по прогнози на САРА, нивата на

самозадоволяване през 2019 г. ще бъдат около 74%.

През 2018 г. самозадоволяването е 70%, а през 2007

г., този процент е бил 87%.

• При краставиците, нивата на самозадоволяване през

2019 г. се очаква да бъдат около 82%, докато година

по-рано е 79%. През 2007 г., процентът е бил 101%.

• Цените на едро през второто тримесечие на година

по оценки на САРА ще се успокоят, като ще бъдат с

около 10% над средните за този период на годината.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Европейският сектор на производителите на

зеленчуци и плодове декларира, че в резултат на

пандемията, разходите са се увеличили с 500 млн.

евро на месец. Само за опаковане на продукцията

разходите са 0,05 евро/кг нагоре и с още толкова

повече за транспорт. Съчетано с недостига на

работна сила положението се влошава, което ще се

отрази на цените и е основание да се поиска

спешна европейска помощ за това производство.

• “Голямото затваряне” в което се намира

преобладаваща част от света променя начина на

хранене на населението, засягайки определени

вериги на доставки, а потреблението на зеленчуци

расте. Турция само за първите 3,5 месеци на

годината е изнесла за Русия 183 хил.т домати при

квота за цялата година от 150 хил.т., която ще се

вдигне на 200 хил.т. и вероятно повече.

• В резултат на КОВИД-19 и гарантиране

доставките на домати от Мексико за САЩ са

премахнати инспекционните гранични процедури,

което води до намаляване разходите за експорт с

17,5% и оттам по-ниски цени за потребителите.

Зеленчукопроизводство

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Изкупни цени, лв./тон

01.2020* 02.2020* 03.2020* 04.2020* 05.2020*

Домати 0,90 1,10 1,20 1,40 1,20

Краставици 1,50 1,90 1,60 1,50 1,10

Пипер 0,85 0,90 1,20 1,50 1,30

Цени на дребно лв./кг.

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020*

Домати 3,09 3,18 2,85 2,85

Краставици 3,47 4,34 3,57 2,93

Чушки (зелени)

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020*

Домати  - оранжерийни 2,63 2,45 2,65 2,60

Домати - внос 2,53 2,35 1,90 2,30

Краставици -

оранжерийни 3,63 3,75 3,30 2,00

Краставици - внос 2,83 3,00 2,00 1,90

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

Пазарна и маркетинг информация

• Цените на домати на едро в ЕС от началото на годината

са с 12% по-високи от средните за последните 5 години.

По данни на DG Agri през м.март те са 1,20 евро/кг, а

през м.април 1,16 евро/кг. М.май се характеризира с

много рязък спад в цените на доматите, като най-високите

цени за последните 5 години са 0,78 евро/кг. Заради

извънредното положение тази горна граница се

прогнозира да бъде надмината през тази година.

• През м.април цените на сладкия пипер в ЕС продължават

да поддържат високи равнища под давление на общото

покачване на зеленчуковите цени и по-слабото

предлагане заради липса на полско производство. Цените

на едро в Испания са около 1,55 евро/кг, което е с 16%

надолу от месец по-рано. Цените на едро на сладкия

пипер в Турция рязко се повишиха и от 1,21 US$/кг в края

на м.март стигнаха 1,60 US$/кг. Цените ще вървят надолу

в следващите седмици, но се предполага, че няма да

паднат под 0,5 US$/кг в разгара на беритбената кампания.

• Цените на едро на краставици през м.април по данни на

www.tridge.com се понижават в почти всички основни

производителки. В Испания и Холандия, цените са между

0,4-0,7 евро/кг - около 22% надолу за месец. В Турция

цените поевтиняват и от място са 0,29 US$/кг (0,52 US$/кг

в предходния месец). По-високото производство тази

година доведе до 11% спад в цената на годишна база.

Институт по аграрна икономика, София

https://www.tridge.com/prices/by-product/cucumber
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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

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020* 05.2020*

България 62,51 62,59 62,53 62,00 62,00

ЕС (13) 69.55 70.19 68.88

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

02.2020 03.2020 04.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 500.7 445.9 380.1 -14.8 -0.5

Цена на масло, лв/100 кг

02.2020 03.2020 04.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1592.0 1696.0 1696.0 0.0 -6,2

ЕС (28) 694.3 682.6 571.8 -16.2 -30.0

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

02.2020 03.2020 04.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1078.0 1097.0 1112.0 +1.4 +9.8

ЕС (28) 596.5 602.4 592.6 -1.6 -1.9

Актуална информация

• ЕК предвижда помощ за частно складиране в

сектора на млякото и месото заради КОВИД-19.

Размерът на помощта е 15,57 евро на тон за

фиксирани разходи за съхранение и 0,40 евро за

тон на ден договорно складиране. Договорният

период на съхранение е между 60 и 180 дни.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Европейският млечен борд разкритикува предложените от

ЕК мерки за частното складиране. Второто предложение на

Комисията за разрешаване на организации на производители

на мляко за доброволно ограничаване на произвежданите

обеми, няма да има очакваният ефект. Според ЕМБ

правилната реакция на кризата в млечния сектор е

едновременно координирано намаление на произвежданите

обеми във всички държави членки. Подкрепата за

складиране не е успяла да спре или ограничи кризисната

ситуация в миналото, тъй като не предотвратява

свръхпроизводството, а поради натрупването на запаси

засилва натиска върху пазарните цени, което дори може да

удължи кризисния период.

• Вероятно производителите от Нова Зеландия ще бъдат най-

слабо засегнати от пандемията. Благодарение на

географската си изолираност, съчетано с ниската гъстота на

населението разпространението на заразата е овладяно. В

момента проблемите пред млекопроизводителите са

свързани най-вече със затрудненията пред износа, за където

е предназначено преобладаваща част от производството.

Развитие на производството и търговията в България

• Предвижданията на CAPA за изкупните цени

при кравето мляко за м.май да забавят своя

сезонен цикъл на намаление. Причината е, че

цените на крайните млечни продукти не

намаляват, а търсенето остава високо и въпреки

че цените на сухото мляко и на другите

суровини на европейските пазари вървят надолу.

• Маслото и кашкавал „Витоша“ задържат

ценовите си нива в страната. В сравнение с

предходната година, при кашкавала се

наблюдава тренд към повишение, вероятно

поради пазарната несигурност в обстановка на

КОВИД-19.

• За първите два месеца са преработени 8 981 хил.

л. повече мляко от предходната година.

Произведени са по-големи количества от краве

сирене (+2 332 т.), краве сирене с добавени

растителни мазнини (+166 т.), краве мляко за

пиене с добавки (+121 т.) и масло (+13 т.). Най-

значимо намаление има при заквасените млека (-

1148 т), пресните пакетирани млека (-321 т.) и

сметаната (-19 т.).

• Стартовите изкупни цени на овчето мляко

остават сравнително ниски – около 1,10 лв/л.

Продукцията от овче мляко е предназначена

предимно за износ, който в тази обстановка е

затруднен и неблагоприятно засяга

производителите.

Развитие на млечната верига в света

• Изкупеното мляко в ЕС за първите два месеца в

сравнение с 2019 г. се увеличава с 3,5% (537

хил. т.), под влияние на добрите изкупни цени.

Най-голям ръст се наблюдава при България

(7,7%), Гърция (6,3%), Чехия (5%).

• Спот пазара Лоди в Италия бе затворен през

втората и третата седмици на м.март. В края на

м.март цената на сурово мляко бе 0,30 евро/л,

спад с 14% спрямо началото. За м.април цената

е 0,30 евро, почти без колебания. Цената е с

19% под средната цена по договорите за

изкупуване и е резултат от силно засегнатия

обществен сектор за хранене в Европа.

• Всички млечни продукти в Съюза отбелязват

спад през м.април. Масовите ограничения пред

обществените заведения за хранене доведе до

понижаване търсенето на дълготрайни млечни

суровини (сухо мляко и масло), докато при

продуктите за пряка консумация, цените

остават слабо засегнати. Цените са съответно (-

15%) за обезмасленото мляко, масло (-16%),

сирене Чедър (-2%), суроватка (-4%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020* 05.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4262 4356 4613 4700 4400

Свинско месо 4338 4130 4260 4100 4000

Пилешко месо 3025 3094 3044 3050 3100

Агнешко месо 10737 10989 10994 - -

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

• През м.март цената на едро на говеждото и

телешкото месо достигна най-високото си ниво от

началото на годината. Увеличението е с 6% спрямо

предходния месец и с 21% на годишна база.

• От началото на годината в промишлени условия се

произвежда повече говеждо и телешко след като

2019 г. се оказа с едни от най-ниските равнища на

тази преработка за последните години. Ако

качеството на предлаганото говеждо се подобри,

цените ще се повишат и ще доближат

средноевропейските.

• Цените на едро на свинското месо се задържат

високи, като ценовото ниво отчетено през м.март

превишава с 35% равнището от м.март 2019 г., а

спрямо средното ниво за 2017-2019 г. увеличението

е с 33%. Цените в България са сред най-високите в

ЕС, като причината са случаите на АЧС, които

имаше от миналата и от началото на новата година.

Опасенията за нарушаване на доставките на месо в

глобален план водят до поддържане на това

положение.

• Увеличението при цената на тон кланично тегло на

пилешкото месо през м.март е с 4% на годишна

база и с 2% спрямо средната за последните три

години. Цената на пилешкото също върви нагоре в

резултат на високите цени на свинското и на

говеждото. В краткосрочен план не се очакват

съществени колебания предвид стабилното

вътрешно търсене. Евентуална заплаха пред

производството представлява забавената логистика

по износа, което може да се отрази най-вече на по-

крупните производители.

• Изкупните цени на агнешко от кланиците през тази

година по оценки на САРА са с около 2% над тези

от 2019 г. и са около 5,45 лв/кг. Директно от

стопанствата цената бе между 6-7 лв/кг живо тегло.

През първото тримесечие на 2020 г. цените на едро

на агнешкото и овче месо се движат близо и дори

малко под нивата от 2019 г., като в европейски план

традиционното Великденско търсене тази година бе

по-слабо.

Източник: https://clippings.ilri.org/2019/02/05/are-we-eating-less-

meat-oxford-martin-school-fellow-hannah-ritchie-confirms-no/

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Тенденцията на понижение на глобалният индекс на

цените на месото продължи и през м.март, най-вече

заради пазарите в Южна Америка и Океания.

Индикаторът отбеляза намаление с 0,6% спрямо

предходния месец, но стойността му е със 7% над нивото

на същия месец през 2019 г.

• Според актуализираната прогноза на USDA, през 2020 г.

може да се очаква свиване на световното производство на

свинско и говеждо месо, съответно със 7,5% и 1% на

годишна база. Произведеното количество пилешко месо

се очаква да се увеличи с 1,5%, повлияно от разширеното

производство в Бразилия, САЩ и Китай.

• Вероятно е разпространението на COVID-19 да създаде

условия за ограничаване на износа на говеждо и пилешко

месо, вследствие свиването на глобалното търсене на

месо. Продължаващото и през настоящата година

намаление на производството на свинско месо в Китай,

ще поддържа силния световен износ, който се прогнозира

да се увеличи с 12% на годишна база.

• Цените на свинското месо в ЕС ще се задържат високи и

през пролетта на 2020 г. Повишените ценови нива ще

доведат до спад в консумацията с около 0,7 кг на глава от

населението и преструктуриране на търсенето в полза на

пилешкото месо.Важни събития през м.април, 2020 г.

• Вторият най-голям световен преработвател и

търговец на месо, базиран в САЩ - Tyson Foods,

обяви, че затваря две от предприятията си за

преработка на свинско месо и едно за говеждо, с

цел ограничаване разпространението на КОВИД-

19. Това създава сериозни нарушения по веригата

на доставки, както по отношение на изкупуването

на животни, така и на предлагането на месо в

търговската мрежа. Очакваният недостиг ще

задържи високи цените при всички видове месо.

• Поддържането на баланса на пазара на месо в ЕС

в дългосрочен план е основна цел на оповестената

от ЕК мярка за частно складиране на месо от едър

рогат добитък, овче и козе месо за период от 90 до

150 дни, която предстои да бъде одобрена. Тази

мярка ще задържи цените на месото в близка

перспектива и ще гарантира наличности при

положение, че проблемите по-веригата се

усложнят.

Годишна консумация на месо на човек от населението по 

данни на ООН и ФАО в кг.


