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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• По текущи оценки на САРА, реколтираните площи

с царевица през тази година ще бъдат не по-малко

от 560 хил.ха. Благоприятните климатични условия

през вегетацията вещаят много добри резултати,

като в страната може да бъде прехвърлена

количествената граница от 4 млн.т. По прогнози на

JRC-Mars добивът ще е 7,22 т/ха, с 1,5% нагоре в

сравнение с миналата година. Предвижданията на

САРА са за добив около 7 т/ха и производство 4-4,1

млн.т., с около 2% над миналата година.

• При слънчогледа се очаква намаление на площите

до 740 хил.ха. Оценката на САРА за реколтата

2020/21, е тя да е около 1,70-1,80 млн.т, което е

около 6% по-малко на годишна база и се дължи на

очакваното намаление в площите. Прогнозният

добив според JRC-Mars ще е 2,51 т/ха. Очакванията

на САРА са, че отчетният добив ще е между 6-8%

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)

05.2020 06.2020 07.2020 08.2020* 09.2020*

Хлебна 

пшеница 
343,13 337,83 338,36 325 320

Фуражна 

пшеница
329,71 311,70 303,15 300 295

Ечемик 305,01 286,26 283,60 280 275

Царевица 292,10 292,57 293,37 290 275

Слънчо-

глед**
644,25 643,50 656,40 630 610

на САРА са, че отчетният добив ще е между 6-8%

под тези прогнози или около 2,37 т/ха.

• Изкупните цени за новата реколта при

пролетниците, е те да бъдат средно по-ниски от

настоящите. При царевицата, цената от място

(Централна Б-я) е за около 275 лв/т, а при

слънчогледа (Североизточна Б-я) - 610 лв/т. За

изминаващата реколтна 2019/20 г, изкупните цени

на царевица са около 283 лв/т, а цената на

слънчогледовото семе се възстанови до 628 лв/т.

• Новата 2020/21 пазарна година се отличава с

относително слаби добиви и намалено

производство при есенниците и с очаквания за

добри резултати при пролетниците. САРА

изчислява, че на годишна база ще има с около 14%

по-малко пшеница, а при рапицата по-малкото

производство може да стигне 15%.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• Независимо от добрите световни перспективи на

производството на зърнени култури, цените остават

с между 5-8% по-високи от миналата година. FOB

цените от Украйна към края на м.август са: хлебна

пшеница - 209 US$/т, ечемика - 187 US$/т, фуражна

Международна търговия (FOB цени)

06.2020 07.2020
% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
176,31 172,86 +6%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
71,42 70,03 -42%

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
131,50 132,90 +9%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
686,06 724,80 +4%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Прогнозиран добив  на хектар от слънчоглед в ЕС за реколта 

2020/21 г от JRC-Mars към ЕК

пшеница - 209 US$/т, ечемика - 187 US$/т, фуражна

пшеница - 202 US$/т. При царевицата FOB цената е

180 US$/т. Причината е, че разходите на

производителите растат, а USD доларът е загубил

за година около 10% от стойността си към еврото.

Русия и Украйна се опитват да не са източник на

евтини зърнени и маслодайни суровини разбирайки

тяхната ценообразуваща роля на пазарите.

• USDA излиза с висока прогноза за пролетници –

царевица и слънчоглед. Рекордни равнища се

очаква и при двете култури в световен план - 1,17

млрд.т. и 56 млн.т. Рекордно ще е и производството

на соя в световен план – 370 млн.т. Русия се очаква

да произведе с 1,3 млн.т. по-малко слънчоглед, а

Украйна с 1 млн.т. повече.

• Средната цена на палмовото масло се покачва и от

590 US$/т през м.юни стига 695 US$/т през м.август

на FOB Индонезия, като трудно ще се задържи на

тези равнища заради силната нова реколта от

маслодайни семена в световен мащаб.
Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, August, 2020

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

• По последващи прогнози на САРА производството

на домати през 2020 г. ще е над нивата от

предишната година достигайки 148 хил.т.

Неблагоприятното време в периода м.март-май

забави местното производство, което обяснява по-

високите цени до м.юни, като от м.юли

положението се нормализира.

• Вносът на домати за последните 5 години в

сравнение с предходните 5 се е почти удвоил. През

2018 г. у нас са внесени около 88 хил.т. През 2019 г.

вносът възлиза на 83,7 хил.т., а по прогнози на

САРА за 2020 г. ще е в рамките 81-85 хил.т.

• Текущите прогнози за производството на

краставици през 2020 г., е за количества около 74

хил.т. Подемът на производството от открити

площи ще продължи, като то се очаква да бъде

между 28-30 хил.т. Цените на едро и дребно са по-

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

05.2020 06.2020 07.2020* 08.2020* 09.2020*

Домати 1,30 0,77 0,70 0,65 0,60

Краставици 1,24 0,77 0,80 0,80 0,90

Пипер 0,68 0,65 0,65 0,60

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

05.2020 06.2020 07.2020 08.2020*

Домати  - оранжерийни 2,18 2,21 1,54 1,55

Домати - внос 1,87 1,78 1,36 1,50

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

между 28-30 хил.т. Цените на едро и дребно са по-

ниски отколкото в предишни години, като в

следващите месеци се очаква да тръгнат нагоре.

• Вносът на краставици през 2018 г. достига 29 хил.т,

като за последните 5 години темпът на ръст в

сравнение с периода 2011-2015 г. е около 80%. През

2019 г. вносът е на нива 24,5 хил.т. Прогнозата на

САРА за настоящата година е за внос около 25-27

хил.т.

• Текущите оценки за производството на пипер е той

да достигне количества от 59 хил.т. Изкупните цени

на пипера през това лято тръгнаха от едни от най-

ниските си равнища не само от тези през

изминалата година, но и към доста от предходните.

• Вносът на пипер през 2019 г. се равнява на 31,3

хил.т. Средното увеличение за последните 5 години

в сравнение с предходните е около 40%. През 2020

г. се очаква вносът да бъде в рамките на 28-30 хил.т.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• По. данни на ЕК, общото производство на домати

за прясна консумация в съюза се очаква да падне с

2% на годишна база, до 6,5 млн.т, като основната

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

05.2020 06.2020 07.2020 08.2020*

Домати 2,46 2,50 2,12 1,99

Краставици 2,63 2,40 1,71 1,87

Чушки (зелени) 3,20 2,53 1,78

Краставици -

оранжерийни 2,21 1,64 1,11 1,05

Краставици - внос 1,72 1,47 1,15 1,10

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• След като от началото на годината цените на едро на

домати в ЕС бяха с 12% по-високи от средните за

последните 5 години, през юли-август, те вече са под

средните. По данни на DG Agri през м.юли, те са 0,67

евро/кг (-5% под 5 годишните средни), а за м.август се2% на годишна база, до 6,5 млн.т, като основната

причина е силният ценови натиск от страна на

Мароко и Турция, които успяват да изместят

много от местните производители в Испания и

Италия от вътрешния пазар.

• По информация на Tomatonews, изкупната цена

която в Италия се договаря за новия сезон при

консервните домати е 105 евро/т. В Турция се

очаква изкупните цени през настоящата година да

паднат до 86 USD/т, а в Испания – 81,4 USD/т.

Реколтата при консервните домати в световен план

през тази година се очаква да нарасне, като заради

коронавируса, цените ще се увеличат с 5%.

• По данни на USDA преди кризата с КОВИД-19,

икономическите субекти в САЩ са харчели

средномесечно за храни около 137,4 млрд.долара.

За първите 6 месеца на 2020 г. средните разходи за

храна са спаднали до 125 млрд.долара месечно. В

предишната година около 52% от направените

разходи са били за хранене извън къщи, докато

през новата година, този процент е паднал до 43%.

евро/кг (-5% под 5 годишните средни), а за м.август се

прогнозират на 0,71 евро/кг (-9%). Цените в следващите

месеци има висока вероятност да останат под средните

равнища измерени за последните 5 години.

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

да падат, но темповете на намаление се забавят. Цените

на едро в Испания са около 0,95 евро/кг, което е

съпоставимо с цените за същия период на миналата

година. Цените на едро на сладкия пипер в Турция вече

са около 0,54 US$/кг, докато в предишния месец са били

около 0,59 US$/кг. Въпреки понижението, тези цени

остават относително по-високи отколкото през миналата

година, когато предлагането от Турция е било на 0,33

US$/кг.

• Цените на едро на краставици през м.август продължават

да се покачват, като изкупните цени на много от пазарите

в ЕС са между 0,40-0,50 евро/кг. По данни на

www.tridge.com. В Испания и Холандия, цените са между

0,80-0,85 евро/кг - около 29% нагоре за месец. Цените се

очаква да се покачват, което ще се пренесе по целия

европейски пазар.

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

05.2020 06.2020 07.2020 08.2020* 09.2020*

България 60,96 60,71 60,63 60,00 60,00

ЕС (13) 66.79 59.70 64.27

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

06.2020 07.2020 08.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 408.8 408.8 414.64 +1.4 -34.2

Развитие на производството и търговията в

България

• Предвижданията на CAPA са изкупните цени на

кравето мляко да останат на равнищата около

0,60 лв/кг в следващите месеци, като

намаленото глобално търсене на млечни

продукти в резултат на КОВИД-19 ще попречи

на повишение на световните цени, което ще се

предаде и на местния пазар.

• Изкупеното мляко през първите шест месеца в

България нараства с 6% в сравнение с първото

шестмесечие на 2019 г., което показва

повишената пазарна ориентация на сектора с

намаление на животните идващо основно от

малките стопанства.

• Според Националния борд по туризъм през

м.юни със 75% са намалели посещенията на

чужди туристи в България. Въпреки, че се

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

06.2020 07.2020 08.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1544.0 1544.0 1560.0 +1.0 -13.7

ЕС (28) 629.8 657.2 665.0 +1.2 +5.3

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

06.2020 07.2020 08.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1070.0 1098.0 1087.0 -1.0 +2.9

ЕС (28) 592.6 600.4 578.9 -3.6 -1.3

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• През м.август и септември се провеждат серия срещи

наблюдава и намаление на българите пътуващи

в чужбина с 60%, поради по-големият брой на

чуждите туристи, можем да очакваме спад на

продажбите на млечни продукти през канала

ХоРеКа, което вероятно ще доведе до

натрупване на запаси от сирена и кашкавали

при преработвателите и натиск за задържане на

изкупните цени.

Развитие на млечната верига в света

• За първите шест месеца произведеното краве

мляко в ЕС се увеличава с 1,4% на годишна

база. Това опровергава много от

анализаторските центрове (Rabobank), които

чертаеха по-малък ръст - 0,6%. Най-висок ръст

се наблюдава в Полша (+47 хил.т.), а намаление

има във Франция (-9 хил.т.).

• Цената на Спот пазара Лоди в Италия е 0,34

евро/л мляко, което представлява лек спад в

сравнение с предходния месец и под

стойността за последните три години. В

следващите месеци се очаква тази цена да

продължи да поевтинява

• Трендът при цената на маслото в ЕС е

възходящ. При сухите пълномаслени и

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• ДФЗ предоставя възможност за инвестиционно

кредитиране на земеделските стопани в размер

на 40 млн. лева. Млечното животновъдство е с

едни от най-големите инвестиционни нужди,

които да му помогнат за намаляване

зависимостта от работна сила и повишение на

ефективността.

• През м.август и септември се провеждат серия срещи

свързани с бъдещите отношения между ЕС и Обединеното

кралство при търговията с аграрни стоки. Европейската

млечна асоциация (EDA) се обърна към ЕК с призив да

бъдат максимално прагматични. Великобритания внася в

обем 99% от млечните продукти от съюза (1,2 мил. тона) и

насочва към общия пазар 92% износа си на млечни

продукти. Смущение в търговията ще засегне сериозно и

двете страни, като ще има негативен ефект върху

потребителите, производителите и преработвателите.

• България не е включена в планираното повишаване на 25%

на защитното мито върху овчето саламуренo сирене за

САЩ. За този резултат са допринесли усилията на

държавната власт, която обединена с бранша е изпратила

мотивирани писмени възражения срещу предложеното мито.

В резултат, Министерство на икономиката в търговските ни

служби в САЩ не са включили българското овче саламурено

сирене в новите обявени мита върху стоки по делото

„Еърбъс“ в Световната търговска организация (СТО).

възходящ. При сухите пълномаслени и

обезмаслени млека се забелязва запазване на

нивата от предходния месец, докато цената на

сирене Чедър за целия м.август е 2960 евро/т. ,

по-ниска от предходния месец. Сравнени с

САЩ и Океания цената на сирене Чедър е най-

конкурентна.

• За първото шестмесечие износът на ЕС27 (без

този за Великобритания) нараства при маслото

(+59%), пълномасленото обезмаслено мляко

(+15%) и сирената (+10%), но намалява при

сухото обезмаслено мляко (-16%).
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Цени, лв./тон кланично тегло

05.2020 06.2020 07.2020 08.2020* 09.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4622 4995 4283 4600 4600

Свинско месо 4066 3658 3736 3700 3750

Пилешко месо 2881 2754 2816 2800 2850

Агнешко месо 12739 12750 12732 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Цените на тон кланично тегло на свинското месо

през идните месеци е вероятно да се задържат близо

до отчетеното през м.юли равнище. Свиването на

потребителското търсене в страната, до голяма

степен повлияно от ограничената дейност в

туризма, ще поддържа цените около средното им

ниво за периода 2017-2019 г. – между 3700-3750

лв./тон.

• От м.юни насам българските цени на свинското

месо се движат под равнището, отчетено през

същия период на 2019 г., като намалението е с 3,1-

3,8%. За сравнение средната цена в рамките на ЕС

през втората седмица на м.август е с 15,6% по-

ниска от установената за същия период на

предходната година.

• В изследване на САРА за измерване загубите от

Африканската чума при свинете само за 2019 г. се

установява, че преките загуби в сектора измерени вустановява, че преките загуби в сектора измерени в

паричен еквивалент в свиневъдството възлизат на

3,2%. Отделно от тях има загуби от пропуснати

ползи, които се оценяват на 6,5%. Като цяло АЧС е

довело до общи загуби в Брутната продукция от

земеделие възлизащи на 0,4%.

• Прогнозното равнище на цените на едро на

говеждото и телешкото месо през м.август и

септември е с между 0,4% и 1,7% над нивото от

2019 г. и с 2,7 и 8,2% над средното за периода 2017-

2019 г. Очакваното задържане на високите ценови

нива е резултат от ограниченото предлагане,

характерно за летните месеци.

• Въпреки слабото покачване на цените на

пилещкото месо през м.юли спрямо предходния

месец, те се задържат по-ниски от равнищата в

началото на годината. Прогнозира се цените през

следващите два месеца да са с 5-6% под нивата от

2019 г. и с до 7% по-ниски от средните за

последните три години. Причините се коренят в

намалението на цените на свинското месо и по-

слабото потребителско търсене.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Низходящата динамика на цените на месото в света

продължи и през м.юли, когато глобалният индекс на

FAO, понижи стойността си с 1,8% спрямо предходния

месец и с 9,2% спрямо година по-рано. Въпреки

предизвиканите от COVID-19 проблеми в кланиците,

преработката и износа, свитото световно търсене доведе

до спад при цените на свинското и телешкото месо база.

• Намаленото производство и понижения износ на пилешко

месо от Бразилия с близо 5% предизвика покачване на

световните цени през м.юли, но те са по-ниски от

отчетените през предходната година. Експертите на

Рабобанк очакват търсенето на птиче месо да се повиши

през втората половина на 2020 г., което предполага слабо

увеличение на цените над тези от първото полугодие.

• Дългосрочната прогноза на FAO за периода 2020-2029 г.

предвижда нарастване на световното производство на

месо с 40 млн. тона (+14%), под влияние най-вече на

растежа на производството на пилешко месо. Очакваното

увеличение на консумацията за съшия период е с 12%

спрямо базисния 2017-2019 г., като средното потребено

количество на глава от населението ще достигне 34,9 кг.

Важни събития през м.август, 2020 г.
Хранителна стойност на различни видове месо измерена в 

Институт по аграрна икономика, София

Важни събития през м.август, 2020 г.

• Пандемията от COVID-19 провокира ръст на

производството на храни, заместители на

животинските протеини. По данни на USDA

стойността на произведените, заместващи месото

хранителни продукти в Германия през първото

тримесечие на 2020 г. бележи ръст с 37% спрямо

същия период на 2019 г. С оглед нарастващото

значение на екологосъобразността и

безопасността на производствените методи,

очакванията са търсенето на този вид храни да се

разширява. Според прогнозите на Meticulous

Research пазарът на алтернативни протеинови

продукти в глобален план ще се увеличи до 17,9

млрд. щатски долара към 2025 г.

• Съгласно оценките на експертите на FAO, към

2029 г. се очаква растеж с около 6% на преките

емисии на парникови газове в сравнение с нивото

им в момента. Около 80% от предвижданото

увеличение ще е в резултат от прогресивното

развитие на животновъдството.

Хранителна стойност на различни видове месо измерена в 

ккал/100 гр.

Източник: https://calorie-charts.info/blog/2019/12/17/weighing-calories-in-

meat/


