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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• Текущите прогнози на Центъра за икономически

изследвания в селското стопанство - САРА са

производството от пшеница от новата реколта да

не надмине 5,9 млн.т, а за ечемика производството

да не превишава 550 хил.т. Общото максимално

количество на добитата рапица се прогнозира на

410 хил.т.

• На основание по-добрите данни за състоянието на

настъпващата нова реколта в глобален план, САРА

понижава средногодишната прогнозна цена на

фуражна пшеница от място (Североизточна

България) за сезон 2020/21 от 320 лв/т (прогноза

м.май) на 300 лв. (прогноза м.юни).

• Предвижданията на САРА за средната цена за

цялата пазарна 2020/21 г. на хлебна пшеница от

миналия месец бе 340 лв/т при допускането до 3%

по-ниска световна реколта от пшеница.

Оптимистичните данни за 1,5% ръст на световното

производство на пшеница може да свали цените до

315 лв/т (от място).

• Средногодишната цена за новата пазарна година

при ечемика се очаква да спадне с 4% на годишна

база до равнища 275 лв/т, заради по-слабото

търсене и силната конкуренция, която се очаква да

дойде от реколтата от царевица на световния пазар.

• САРА запазва предвижданията си за изкупните

цени на рапица от новата реколта направени през

м.май от 680 лв/т. Рапицата се утвърждава като

една от най-доходните култури, със стабилни цени.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените зърнените култури в Черноморския

регион вървят ускорено надолу, заради по-добрите

от очакванията прогнози за световната реколта.

FOB цената на хлебна пшеница от Украйна към

края на м.юни са: 199 US$/т, ечемика - 180 US$/т,

фуражна пшеница - 188 US$/т. При царевицата

FOB цената е 183 US$/т.

• USDA в последния си доклад за световното

производство на зърнени култури излезе с прогноза

за 1,5% повече пшеница от миналата година,

равняваща се на 773 млн.т, а ечемика да е с 1%

нагоре до 154 млн.т. При рапицата се очаква да има

2% увеличение, като цената ще е негативно

засегната от ниските котировки на суровия петрол

и намалялото търсене заради КОВИД-19, а ЕС се

изчислява да внесе допълнително 6 млн.т.

• По наблюдения на JRC-Mars на ЕК, средните

добиви от пшеница в ЕС се очаква да паднат с 6,6%

(-4,7% при прогнозата си от м.май) в сравнение с

предходната година, докато при ечемика спадът в

добива да е -5,7%, а при рапицата -2%.

• Средната цена на палмовото масло продължава да

се покачва и стига 590 US$/т, докато през м.май

износните цени FOB Индонезия слязоха до 510

US$/т. Тези цени, заедно с очакванията за добра

световна реколта от слънчоглед ще потиска по-

скъпата търговия на слънчоглед и слънчогледово

олио.

Зърнени и маслодайни култури 

Международна търговия (FOB цени)

04.2020 05.2020

% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
201,54 188,76 +6%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
105,67 73,74 -44%

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
135,20 132,02 -24%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
673,76 677,26 +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)

03.2020 04.2020 05.2020 06.2020* 07.2020*

Хлебна 

пшеница 
336,07 341,49 343,13 330 315

Фуражна 

пшеница
319,76 328,13 329,71 315 300

Ечемик 305,01 305,01 305,01 295 275

Царевица 286,82 289,83 292,10 290 290

Слънчо-

глед**
684 651.60 644,25 640 635

Прогнозни средни добиви от пшеница в ЕС за 2020 г. към средните 

за периода 2015-2019 година от JRC-Mars към ЕК

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

Институт по аграрна икономика, София

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-mars-bulletin-vol28-no5.pdf
http://www.indexmundi.com/commodities/
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Развитие на производството на домати, пипер и
краставици в България

• По последващи прогнози на САРА, производство

на домати от открити площи през 2020 г. ще остане

на равнищата от 95 хил.т., които са реализирани и

през 2019 г. За сравнение през 2018 г. това

производство е на нива от 85 хил.т. Ако няма

влошаване на времето през критичния за полските

зеленчуци м.юли, общото производството на

домати ще се повиши с 2% съпоставено с

предходната година до 148 хил.т.

• Текущите оценки за производството на пипер е то

да се свие с около 5% в сравнение с предходната

2019 г. слизайки до 59 хил.т. Производството на

пипер показа през последните 10 години регрес в

производството, като за 2018 г. прибраната реколта

спадна до 52 хил.т.

• Предварителните прогнози за производството на

краставици е за продължаващ ръст на годишна

база. През 2019 г. са прибрани 73 хил.т, почти

колкото и през 2018 г., а през 2020 г. количествата

могат да се увеличат до 74 хил.т.

• Оценките по отношение на средногодишните

изкупните цени за 2020 г, е те да гравитират на

равнища около 1,21 лв/кг за оранжерийни домати -

15% над миналогодишните цени и 1,29 лв/кг за

оранжерийни краставици, почти без промяна към

2019 г. При полските домати, цените се очаква да

достигат 0,67 лв/кг и 0,77 лв/кг за полски пипер.

При корнишоните и краставиците на открито,

средната изкупна цена да е около 0,75 лв/кг.

• Средните цени на дребно през тази година се

оценяват да вървят нагоре, като за доматите да

стигнат 2,70 лв/кг (2,60 лв/кг през 2019 г.). При

краставиците увеличение се прогнозира от 4% до

2,80 лв/кг, а при зеления пипер цената ще е около

2,35 лв/кг (2,29 лв/кг през 2019 г) .

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• През време на кризата от КОВИД-19, Холандия

отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци,

плодове и цветя, като в пика през м.април той

достигна 11% на месечна база. Тези стоки заемат

4,7% от целия износ на стоки и услуги, равнявайки

се на 24,5 млрд.евро и формират добавена

стойност в БВП на страната от 21,1 млрд.евро през

2018 г. или 2,7%.

• Мароко заедно с Турция са сред основните

вносителки на домати в ЕС, като и двете страни

имат квота за безмитен внос на определени

количества, след което се налага адвалорно мито,

за Турция най-често 14,4%, а за Мароко 8%. Наред

с това има и минимални цени за внос и ако цената

по факторирания внос е под нея се налага

специфично мито от 29 евро/100 кг. Испанските

браншови организации предлагат при

изчисляването на вносните цени да останат само

“кръгли” домати защото включването и на “чери”

доматите в тази категория не позволява коректно

да се отчитат вносните цени по периоди.

Зеленчукопроизводство

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Изкупни цени, лв./тон

03.2020 04.2020* 05.2020* 06.2020* 07.2020*

Домати 1,56 1,50 1,25 1,10 1,00

Краставици 1,46 1,50 1,30 1,00 0,90

Пипер 1,60 1,40 1,30 1,10

Цени на дребно лв./кг.

03.2020 04.2020 05.2020 06.2020*

Домати 2,85 2,85 2,46 2,50

Краставици 3,57 2,93 2,63 2,40

Чушки (зелени) 3,20

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

03.2020 04.2020 05.2020 06.2020*

Домати  - оранжерийни 2,65 2,55 2,18 2,38

Домати - внос 1,90 2,31 1,87 1,88

Краставици -

оранжерийни 3,30 2,38 2,21 1,85

Краставици - внос 2,00 2,01 1,72 1,40

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

по данни на ЕК са с 12% по-високи от средните за

последните 5 години. В следващите 2 месеци се очаквате

да останат между 0,65-0,80 евро/кг. Средните цени през

м.юли обичайно са по-високи от тези през м.юни и се

очаква да бъдат около 0,70 евро/кг. През последните

седмици има силен внос в западната чест от ЕС на домати

от Мароко, което свали цените в Испания до 0,50 евро/кг.

• През м.юни цените на сладкия пипер в ЕС след

продължителен период на високи цени започнаха да

падат. Цените на едро в Испания са около 1,10 евро/кг,

което е с 29% надолу от месец по-рано. Цените на едро

на сладкия пипер в Турция слязоха до обичайните си

сезонни нива от 0,70 US$/кг в края на м.юни, докато 2

месеца по-рано стигаха 1,60 US$/кг. Цените ще вървят

плавно надолу в следващите седмици, но се предполага,

че за Турция, цената едва ли ще падне под 0,5 US$/кг в

разгара на беритбената кампания.

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

www.tridge.com спират да се понижават в почти всички

основни производителки. В Полша, цените за дълги

краставици варират между 0,65-0,75 евро/кг, докато в

Испания и Холандия почти няма предлагане. В Турция

цените от място са 0,29 US$/кг (същото като в предходния

месец), докато година по-рано са били 0,27 US$/кг.

Институт по аграрна икономика, София

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/tomato-dashboard_en.pdf
http://www.tridge.com/


Бюлетин 6 / юни 2020

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

03.2020 04.2020 05.2020 06.2020* 07.2020*

България 62,59 61,27 60,96 61,00 60,00

ЕС (13) 68.88 66.79 65.21

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

04.2020 05.2020 06.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 380.1 397.0 418.5 +5.4 +5.3

Цена на масло, лв/100 кг

04.2020 05.2020 06.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1712.0 1544.0 1544.0 0.0 -18.9

ЕС (28) 571.8 577.0 620.0 +7.5 -19.3

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

04.2020 05.2020 06.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1116.0 1153.0 1098.0 -4.8 +7.2

ЕС (28) 592.6 586.7 594.6 +1.3 +0.6

Актуална информация

• Европейският парламент одобри на първо

четене предложението на ЕК за отпускане на

извънредна временна помощ, която да

подпомогне земеделските производители за

претърпените загуби от кризата с КОВИД-19.

Производителите от млечния сектор са сред най-

засегнатите, заедно с тези произвеждащи

малотрайни селскостопански продукти. В

България също се предвижда такова

подпомагане за засегнатите сектори.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според IDF прoизводителите на краве мляко във Франция са

засегнати сериозно от КОВИД-19, в три направления –

загуба на обекти за реализация на продукцията със

затварянето на голяма част от хорека сектора, промяна в

модела на потребление на домакинствата водещ до

значително намаление на потреблението на сирена и новите

социални и здравни въпроси пред всички участници в

млечната верига - увеличение на отсъствията, връщане на

стоки, забавяне на доставки. В допълнение производството

на мляко достига своя пик през този период, насищайки

допълнително каналите за реализация. Междубраншовата

организация CNIEL реагира, като създава фонд от 10 мил.

евро в подкрепа на всеки фермер, който реши да намали

производството си с между 2% и 5% в сравнение с м.април

2019 г. и получава одобрение от ЕК.

• В Нидерландия е приет план за климатична устойчивост на

млечния сектор до 2030. Целта е цялата производствена

верига да функционира максимално ефективно. Обхванати

области: животни и хранене; съхранение и оползотворяване

на оборския тор; почви и култури; спестяване и устойчиво

генериране на енергия.

Развитие на производството и търговията в България

• Предвижданията на CAPA за изкупните цени

при кравето мляко за м.юли е за намаление,

което основно се обяснява със сезонността.

Подобно е и тенденцията в ЕС, като цените от

есента на годината ще зависят най-вече от

цените на фуражите за новата реколта и

обстановката за функциониране на веригата на

доставки.

• По данни на МЗГХ през 2019 г. изкупеното от

преработвателите мляко, като дял от

произведеното достига 79,2%. Това показва

съществено подобрение в пазарната ориентация

и е очаквано предвид все по-големият брой

млечни крави в стопанства с над 50 глави и

намаление на поголовието от млечни крави,

идващо основно от малките стопанства до 10

животни.

Развитие на млечната верига в света

• Изкупеното сурово мляко през м.април в ЕС

нараства с 1% (107 хил. т.). По страни най-

голямо увеличение отчитат Ирландия (3,5%),

Италия (2,5%) и Нидерландия (1,7%), което

показва, къде конкурентоспособността е най-

голяма, а за Италия се обяснява с ниските

равнища на производство през предходните

месеци.

• Средната изкупна цена на кравето мляко за

м.май за Съюза продължава тренда към

намаление с 1,2% на месечна база, като тези

цени остават по-високи отколкото година по-

рано.

• Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди

в Италия продължава да се възстановява

достигайки 0,35 евро на литър към края на

м.юни, като специфичното на този пазар, е че

цените са най-високи именно през летните

месеци.

• Износът от ЕС за периода януари-април

нараства значително в обем при маслото (35%),

млечните мазнини (40%), суроватка на прах

(8%), пълномаслено сухо мляко (7%), отчитат

се значими намаления при сирената (-5%) и

сухото обезмаслено мляко (-19%). Основен

пазар за сирена и масла остава Великобритания

с намалени обеми респективно от 29% и 19% в

сравнение с 2019. Търсенето на сухи млека на

глобалния пазар през първите четири месеца

отслабва (Китай -13%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

03.2020
04.2020 05.2020 06.2020* 07.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4613 4328 4622 4300 4600

Свинско месо 4260 4207 4066 4000 3900

Пилешко месо 3044 2978 2881 2850 2950

Агнешко месо 11819 12773 12739 - -

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.май цената на едро на свинското месо

отбеляза понижение до 4,00 лв./кг кланично тегло,

което е най-ниското равнище от началото на

годината. Намалението е с 3% спрямо предходния

месец, но средната цена остава с 8,7% над нивото за

м.май на 2019 г.

• Българските цени на свинското месо са под силното

влияние на европейските, поради значителния дял

на вноса в общото предлагане в страната. Ценовата

тенденция в ЕС показва спад с 8,6% на годишна

база към средата на месец юни, въпреки че цените

остават над средните за 2015-2019 г. Поради тази

причина се прогнозира цените на едро в страната

през следващите два месеца да се задържат на

малко по-ниски нива спрямо началото на годината –

около 3,90-4,00 лв./кг кланично тегло. Тази

прогноза може да търпи промени, под влияние на

намаленото производство в страната и последиците

от COVID-19 върху производството в ЕС.

• При цените на едро на пилешкото месо също се

наблюдава спад. Средната цена на едро се понижи

до 2,88 лв./кг кланично тегло, което е с 4% под

равнището за същия месец на 2019 г. През първото

тримесечие на настоящата година в кланиците са

произведени 22,1 хил. тона месо от бройлери, което

е с 4% повече спрямо същия период на изминалата

година. Цените и на пилешкото и на свинското месо

в ЕС имат известна сезонност, което се обяснява

най-вече с търсенето и предлагането, като месеца с

най-високи цени е обикновено м.август.

• В краткосрочен план не се очаква съществена

промяна при цените на тон кланично тегло на

говеждото и телешкото месо, като се прогнозира те

да продължат да варират между 4,30-4,60 лв./кг в

зависимост от пазарната ситуация. През първите

три месеца на 2020 г. в кланиците са произведени

1,6 хил. тона месо, което превишава нивото от 2019

г., но остава с 20% под нивото от 2018 г.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• За пети пореден месец глобалният индекс на цените на

месото, отчитан от FAO, отбелязва спад. Стойността му

през м.май се е понижила с 1% спрямо предходния месец,

а на годишна база намалението е с 3,6%. Най-сериозен

спад се наблюдава при цените на пилешкото месо – 5,5%

спрямо предходния месец и с 15% спрямо същия месец на

предходната година, като резултат от намаленото търсене

най-вече в държавите от Източна Азия.

• Според актуализираната прогноза на FAO, световното

производство на месо през 2020 г. се очаква да намалее до

333 млн. тона, което е с 1,7% по-малко спрямо 2019 г.

Прогнозата се обосновава с предвиждания спад на

производството на свинско месо в Азия, където все още е

сериозно въздействието на АЧС, но и на говеждо месо в

САЩ и Австралия.

• Предвижда се световната търговия с месо да нарасне до

37 млн. тона през 2020 г., като темпът на увеличение ще е

много по-слаб от отчетения през 2019 г. Прогнозата

отразява експертните оценки за известен спад в търсенето

на месо, поради икономическите последствия от

глобалното разпространение на COVID-19.Важни събития през м.юни, 2020 г.

• Разпространението на COVID-19 в кланиците на

най-големия производител на месо в Германия –

Tönnies, представлява заплаха за стабилността на

веригата на доставки в целия ЕС. Според

анализаторите от Agriculture and Horticulture

Development Board (AHDB), затварянето на

месопреработвателните предприятия може да

доведе до спад при изкупните цени на живите

свине в ЕС, поради невъзможност за пренасочване

на дейността към други кланици. От друга страна

се очаква намаление на вътрешнообщностните

доставки на свинско месо, което може да повиши

цените през следващите седмици и месеци.

• Според експертите на UFCW в САЩ естеството

на работа в кланиците – интензивен физически

труд, провеждан на закрито в непосредствена

близост с други работници, е причината за

лесното разпространение на COVID-19 в много от

селските райони на страната. До този момент

най-малко 30 предприятия са временно затворени,

което води до намаление с около 40% на

капацитета за преработка на свинско месо в САЩ.

Световното производство на месо в кланици и стопанства  

в млн.т.

Източник: FAO, https://www.sum.uio.no/forskning/blogg/terra-

nullius/mariel-aguilar-stoen/covid-19-reminds-us-that-our-food-production-

might-kill-us.html


