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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• Средногодишната цена на фуражна пшеница от

място (Североизточна България) за сезон 2019/20

ще е около 300 лв/т. Тази цена е с 5% под същата за

предходната година, със значително нарастване от

последните 6 месеца. Първоначалните прогнози на

САРА за цената за новата 2020/21 пазарна година е

тя да около 320 лв/т.

• Средната цена за хлебна пшеница за сезон 2019/20

е изчислявана на 320 лв/т, което представлява с 9%

по-малко от 2018/19 г. Предвижданията на САРА за

новия сезон, е тя да достигне 340 лв/т. Тези цени са

заложени при допускането до 3% по-ниска световна

реколта от пшеница за новата година.

• Средногодишната цена на ечемик за 2019/20 година

от място Югоизточна България е изчислявана на

285 лв/т, с 13% под същата за предходната реколта.

За новата година средната цена се очаква да остане

на равнища 290 лв/т.

• Рапицата се утвърждава като една от най-доходните

култури, със стабилни цени. Средната цена за

пазарната 2019/20 година е около 675 лв/т - 2% над

предшестващата реколта. За новата година

предвижданията са цената да е около 680 лв/т.

• Текущите прогнози на САРА са производството от

пшеница от новата реколта да не надмине 5,9 млн.т,

а за ечемика производството може да доближи 550

хил.т. Общото максимално количество на добитата

рапица се прогнозира на 410 хил.т., което е с 2%

под нивото от 2019 г.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• Несигурността за новата реколта и икономическата

обстановка в света заради КОВИД-19 се отразява

на пазара на зърно, като запасите са вече 40% от

годишното световно потребление. FOB цените от

Украйна тръгват леко надолу и към края на м.май

са: хлебна пшеница 224 US$/т, ечемика - 180 US$/т,

фуражна пшеница - 213 US$/т. При царевицата

FOB цената е 178 US$/т.

• По наблюдения на JRC-Mars на ЕК, средните

добиви от пшеница в ЕС се очаква да паднат с 4,7%

в сравнение с предходната година. Най-силно

засегнати са страните от Източна и Северна Европа

(Унгария, Румъния, Финландия). При рапицата

реколтата се прогнозира да падне с 1% за година,

като цената му ще е негативно засегната от ниските

котировки на суровия петрол и намалялото търсене

заради КОВИД-19. Световната реколта от рапица

може да нарасне до 70 млн.т., а ЕС се изчислява да

внесе допълнително 6 млн.т., основно от Украйна.

• USDA не предвижда намаление на световната

реколта от есенни култури, с дори 0,5% повече

пшеница от миналата година. Страните от

Черноморския басейн, които са сред най-големите

износители не се очаква да бъдат засегнати.

• Средната цена на палмовото масло през м.май леко

тръгва нагоре и FOB Индонезия е около 530 US$/т,

което ще задържа по-скъпата търговия при

слънчогледо вото олио.

Зърнени и маслодайни култури 

Международна търговия (FOB цени)

03.2020 04.2020

% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
189,04 201,54 +14%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
103,82 105,67 -13%

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
146,86 135,20 -6%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
660,05 673,76 +6%

*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)

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*

Хлебна 

пшеница 
345,83 336,07 341,49 340 330

Фуражна 

пшеница
330,65 319,76 328,13 325 315

Ечемик 299,57 305,01 305,01 300 290

Царевица 288,64 286,82 289,83 290 290

Слънчо-

глед**
696,25 684 651.60 645 640

Прогнозни средни добиви от пшеница в ЕС към средните за 

периода 2015-2019 година от JRC-Mars към ЕК

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

Институт по аграрна икономика, София

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-no5.pdf
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

• Текущите оценки на САРА за производството на

домати през тази година е за количества

надвишаващи с 2% миналогодишните обеми

достигащи 148 хил.т. Добитото количество по

статистически данни за 2019 г. е 145 хил.т.

• Производството на пипер се очаква да е в рамките

на 59 хил.т., което представлява с 5% под

прибраната реколта от 2019 г. Пиперът се

произвежда в болшинството случаи на открито,

като добивите варират значително и могат да бъдат

с +– 13% от главния сценарий.

• Прибраното количество краставици през 2019 г. по

данни на МЗХГ е за 73 хил.т. През 2020 година

САРА предвижда обеми близки до

миналогодишните, достигащи 74 хил.т.

Предпочитани от производителите и добрите цени

през годините утвърждават краставиците като

водещ за страната оранжериен зеленчук.

• Тази зима са отчетени едни от най-високите цени на

домати и краставици от наблюдаваните години до

сега. Изкупните цени на домати за първото

тримесечие на 2020 г. са сред най-високите от 2013

година. При краставиците, средната цена за първото

тримесечие по данни на НСИ е 1,75 лв/кг, което е с

14% под същата за периода на 2019 г.

• Цените на дребно за домати са също сред най-

високите за последното десетилетие, но са под тези

от предходната година. Обратна е ситуацията при

краставиците, където за последно през 2017 г. са

отчетени по-високи нива. Добрата възвращаемост

при краставиците доведе в последните 3-4 години

до увеличаване на предлагането и от страни, които

не застъпваха до скоро сериозно това производство.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Въпреки че цените на зеленчуците се задържат

относително високи през тази година в сравнение с

последните, опасността от загуби за европейските

производители са реални. Подобен е случая с

“чери” доматите, които през м.май вървят около

1,20 евро/кг, докато по разчети на производители

разходите са 1,40 евро/кг, заради нарасналите

разходи за труд, опаковки и маркетинг.

• Турция иска отмяна на квотата за внос на домати в

Русия, която е 200 хил.т. и до средата на м.май е

изпълнена на 95%. Конкуренция на руския пазар

на домати идва от Иран, който е също голям

износител. Турция може да пренасочи огромното

си производство към Балканските страни, като до

момента износните цени са 0,54-0,6 евро/кг,

включително и за България.

• Очаква се до края на м.юни, европейската квота за

безмитен внос на полузрели домати от Турция да

бъде изчерпана, след което ще действа 14,4%

мито. Отслабващата турска лира, заедно с

проблемите за туризма, които се очаква да се

появят през това лято ще повлияят най-вече за

цените на пипера в Европа, които могат да бъдат

малко по-ниски от миналата година.

Зеленчукопроизводство

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Изкупни цени, лв./тон

02.2020 03.2020 04.2020* 05.2020* 06.2020*

Домати 1,42 1,56 1,50 1,25 1,00

Краставици 1,90 1,46 1,50 1,30 1,00

Пипер 1,60 1,40 1,10

Цени на дребно лв./кг.

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020*

Домати 3,18 2,85 2,85 2,46

Краставици 4,34 3,57 2,93 2,63

Чушки (зелени)

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020*

Домати  - оранжерийни 2,45 2,65 2,60 2,15

Домати - внос 2,35 1,90 2,30 1,96

Краставици -

оранжерийни 3,75 3,30 2,30 2,22

Краставици - внос 3,00 2,00 1,90 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.април те са 1,10 евро/кг.

Цената през м.май обичайно тръгна надолу, като до

средата на месеца е около 0,76 евро/кг, което е с 3% над

средното за периода 2015-2019 г. Може да се прогнозира,

че заради трудностите в сектора от КОВИД-19 и по-

лошото време през този месец, максималната граница от

0,78 евро/кг може да бъде дори надмината.

• През м.май цените на сладкия пипер в ЕС и в основните

производители, като Турция и Мароко се понижават с

около 20%, но са с около 40% над тези за същия период

на миналата година. Цените на едро в Испания в края на

м.май са около 1,20 евро/кг, докато в Турция падат до 1,2

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.май по данни на

www.tridge.com спират своя спад, който започна от

началото на м.март. В Испания и Холандия, цените са

между 0,6-0,8 евро/кг – около 14% нагоре за месец. В

Русия, която е също голям производител, те се предлагат

за около 0,9 US$/кг. За последните 2 месеца на годината

се отчита до 11% спад в цената на годишна база, но м.май

донесе по-високи от миналогодишните цени.

Институт по аграрна икономика, София

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

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*

България 62,59 62,59 61,51 61,00 61,00

ЕС (13) 70.19 68.88 66.79

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

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 445.9 380.1 397.0 +4.4 -0.5

Цена на масло, лв/100 кг

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1696.0 1712.0 1544.0 -9.8 -10.6

ЕС (28) 682.6 571.8 577.0 +0.9 -27.2

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

03.2020 04.2020 05.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1097.0 1116.0 1153.0 +3.3 +13.5

ЕС (28) 602.4 592.6 586.7 -1.0 -3.2

Актуална информация

• Предприетите мерки на ЕК за подпомагане

частно складиране в сектора на млякото заради

КОВИД-19 води до спиране ценовия спад при

сухото мляко, след 10% спад само за 2 месеца.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Производството на сурово мляко в ЕС през 2019 година е

приблизително 155 млн.т (заедно с Обединеното Кралство с

около 15 млн.т), което представлява с 3% повече отколкото

през 2015 година, а общото световно производство достига

523 млн.т. или почти 7% ръст в сравнение с 2015 година по

данни на USDA. Средногодишните цени на суровото мляко в

ЕС за периода 2010-2019 г са около 0,33 евро/л, а в

предходното десетилетие 2001-2010 г. – 0,3 евро/л, показващ

10% покачване на ценовите равнища. Отчита се ръст в

производството, ръст и в изкупните цени заради нарасналото

потребление и увеличаващите се разходи за производство.

• Според доклад на Робобанк от м.май, степента и

продължителността на въздействие на кризата върху

пазарите на млечни продукти ще варира според страната,

продуктовия микс и зависимостта от износа. За САЩ се

очаква свиване на доставките на мляко между 3% и 7% през

второто тримесечие, за да се възстанови баланса между

търсене и предлагане. Социалната изолация стимулира

потребителите да се насочат към основни млечни продукти,

водейки до обръщане на тренда или спад при потреблението

на категориите пресни млека и сирена.

Развитие на производството и търговията в България

• Предвижданията на CAPA за изкупните цени

при кравето мляко за м.юни е да се задържат на

настоящото ниво, което представлява със 7%

нагоре на годишна база, следвайки и

европейската тенденция за по-високи цени в

последните месеци заради цялостната

несигурност и растящи разходи.

• По данни на МЗХГ изкупеното мляко от

българските преработватели през м.март е 59

174 хил. л., а за първото тримесечие на годината

ръстът на изкупеното мляко е 9%, спрямо

същото на 2019 г.

• По данни на НСИ изкупната цена на овчето

мляко за първото тримесечие отбелязва слабо

повишение до 1,24 лева на литър (+4,3%),

сравнено със същия период на предходната

година. Изкупените количества представляват

малка част от общите годишните обеми.

Предвижданията на САРА са средните изкупни

цени за 2020 г. да бъдат около 1,18 лв/л.

• По-съществен спад се отчита в цената на едро

на маслото в България отразяващо намалението

на борсовите цени в ЕС. Голямата разлика в

местните и европейски цени при маслото се

дължат на 3 основни причини, като най-важната

е, че в България става въпрос за тържищни цени

на ниво продукт, а в ЕС на суровина от

млекопреработватели.

Развитие на млечната верига в света

• За първите три месеца изкупеното сурово

мляко в ЕС-27 нараства с 3%.Средната изкупна

цена на кравето мляко м.април отбелязва

намаление от 0,5% на месечна база.

• Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди

в Италия се възстановяват до 0,34 евро на литър

към края на м.май в резултат на

възстановяването на дейността на италианските

млекопреработватели.

• За първото тримесечие има ръст при

производството на всички основни млечни

продукти в Съюза – сухо мляко (9,9%),

кондензирано мляко (3,5%), прясно мляко

(3,4%), масло (3,2%), сирена (2,6%), намаление

се наблюдава само при сметаната (-0,8%).

• Изкупеното мляко в САЩ за първото

тримесечие нараства с 2,9%. В последните две

седмици в САЩ се наблюдава значително

покачване при цените на сирене Чедър (+48%),

масло (+29%) и сухо обезмаслено мляко

(+21%).

• В момента ЕС е по-конкурентен като цени

спрямо САЩ и Океания при масло, сухо

обезмаслено мляко и сирене Чедър.
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Цени, лв./тон кланично тегло

02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4356 4613 4328 4500 4200

Свинско месо 4130 4260 4207 4100 4000

Пилешко месо 3094 3044 2978 3000 3100

Агнешко месо 10989 11819 12773 - -

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

• Цените на тон кланично тегло на свинското месо у

нас продължават да се задържат високи като

стойността за м.април бележи увеличение с 25% на

годишна база и с 28% спрямо осреднената стойност

за последните три години. Предвид отчетеното

понижение на европейските цени от началото на м.

май, задържането на ценовите равнища в страната

ни може да се обясни с последиците от АЧС с пряко

отражение върху производството.

• По данни на МЗХГ до м.февруари включително в

промишлени условия са произведени 8,4 хил. тона

свинско месо. Намалението е с 26% спрямо 2019 г.

и със 17% спрямо 2018 г. По-малкото количество

произведена продукция е резултат от намаленото

поголовие, вследствие последиците от

разпространението на АЧС през изминалата година.

Общият брой на свинете към 1-ви ноември 2019 г. е

491,8 хил. бр. и отбелязва спад с 25% на годишна

база. Намалението в броя на свинете майки е с 27%,

което обуславя очакванията за по-слабо

производство през 2020 г.

• Повишените цени на свинското месо ще поддържат

стабилни цените на говеждото и пилешкото месо и

през следващите два месеца.

• Въпреки увеличаването на пологовието на

месодайните крави с 9% през 2019 г. спрямо 2018 г.

потенциалът за разширяване на производството не е

голям. През първите два месеца на годината в

кланиците е произведено 1032 т. говеждо месо,

което макар че превишава количеството, получено

през същия период на 2019 г., остава под

равнището на производство през 2018 г. – 1315 т.

• От началото на годината общото производството на

бяло месо в промишлени условия се е увеличило с

4,5% на годишна база, под влияние на увеличеното

количество месо от патици - 3,4 хил. тона спрямо

2,4 хил. т. през същия период на 2019 г.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Според обобщаващият доклад на FAO за 2019 г.,

глобалният индекс на цените на месото се е повишил с

5,6% на годишна база, компенсирайки отчетеното

намаление година по-рано. Под влияние на последиците

от разпространението на АЧС, световното производство

на месо отбелязва спад с 1% след две десетилетия на

растеж, а глобалният износ регистрира най-сериозното си

увеличение от 2012 г. насам – с 6,8%.

• Частичното възстановяване на търсенето от внос в Китай

не успява да компенсира намалението на доставките в

други региони на света, а блокираната дейност на сектора

на услугите, създава предпоставки за формиране на

значителни запаси. В световен план най-съществено

намаление спрямо м.март отбелязват цените на овчето

месо (-6%), следвани от свинското (-4%) и пилешкото (-

3,5%). При говеждото месо намалението е само с 0,5%.

• От Рабобанк прогнозират несигурност на пазара на

свинско месо, поради забавяне растежа на

производството, и ценови колебания през второто

тримесечие на 2020 г. По-вероятно е цените да останат

под натиск през идните месеци, в резултат от забавяне на

износа и спада в потребителското търсене, но ситуацията

няма да е аналогична във всички райони на света, а ще

зависи от разпространението на коронавируса.

Важни събития през м. май, 2020 г.

• Регистрираните през месеца клъстери на COVID-

19 в редица кланици в ЕС (Германия, Франция и

Нидерландия) и САЩ очертават

месопреработката, като най-уязвимото звено от

веригата на доставки. Спирането или

ограничаването на дейността на предприятията, се

отразява в намаление на предлагането, което е

предпоставка за поддържането на ценовите нива в

търговските обекти. В същото време по-малкият

обем на дейността провокира понижение на

изкупните цени на живите животни, което ще се

отрази върху фермерските доходи.

• Според прогнозните данни на USDA,

прекъсването на дейността на кланиците се очаква

да доведе до спад в общото производство на месо

в САЩ. Съпоставено с произведените количества

през м. април 2019 г., очакваното намаление е с

21% при производството на говеждо месо, с 11%

при производството на свинско месо, и с 2% при

производството на месо от бройлери.

Възстановяване на производството се очертава

едва през 2021 г.

Класация на най-големите производители на овче и 

агнешко месо в света, хил.т.

Източник: https://www.helgilibrary.com/charts/which-country-produces-the-

most-sheep-meat/

https://www.helgilibrary.com/charts/which-country-produces-the-most-sheep-meat/

