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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България 

• По текущи  оценки  на  САРА, прибраната за  2020 г. 

реколта от пшеница ще е 5,2 млн.т., при среден  

добив за страната 4,3 т/ха . Експортните  

възможности за цялата пазарна година се  

изчисляват на 3,7 млн.т., като това ще бъде най-

малкото изнесено количество пшеница от 2015 г. 

насам заради по-слабата реколта. 

• Обемите на производството на ечемик за 2020/21 г. 

се предвижда  да възлязат на  500 хил.т, при среден  

добив от 4,3 т/ха.  Общият износ за настоящата  

година  се  измерва да  превиши 200 хил.т, което е  с  

16% по-малко от предходната година.  

• Предвижданията на  САРА за царевицата са  за  

добив около 6,85 т/ха  и производство  достигащо 3,8 

млн.т., приблизително 3% под това  от изминалата  

година . Износните обеми се изчисляват на над 2,3 

млн.т., което е с около 4% надолу на годишна база. 

• Оценките  за  производство на слънчоглед през 

2020/21 г. са то да бъде на равнища от 1,6 млн.т., 

което е  с 19% по-малко  съпоставено с равнищата от 

последните  5 години. Износът на  маслодаен  

слънчоглед се прогнозира на нива от 470 хил.т. 

• Реколтата  от рапица  търпи най-голям срив по  

предварителни данни на  МЗХГ до 257 хил.т. САРА  

понижава очакванията  за 2020 г. до 310 хил.т. Тези  

количества са  с  22% по-малко отколкото  през 

последните  5 години . Износът на  рапично семе за  

2020/21 г. се оценява на около 270 хил.т. 

• Очакванията  на САРА са засетите площи  с 5-те  

основни зърнени  и  маслодайни  култури  за  

следващата  реколта, е те  да  бъдат около  2,65 

млн.ха, малко по-малко от тези през последната. 

По-голяма част от това намаление ще бъде за  

сметка на есенниците.  

 Очаквания за развитието на производството и 
търговията със зърнени и маслодайни 

• Независимо от добрите световни перспективи на  

производството на зърнени  култури, цените вървят 

нагоре и са почти 20% по -високи  от миналата  

година . Причината е, че разходите на  

производителите  растат, а  USD доларът е загубил 

за година около 8% 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.  

Неяснотите около последната реколта, 
международната  търговия  в условията  на  КОВИД-

19 и преходните  наличности  също допринасят за  

ценовото покачване от последните месеци. 

• FOB цените от Украйна към края  на  м.септември 

са: хлебна  пшеница - 230 US$/т, ечемика - 197 

US$/т, фуражна пшеница  - 225 US$/т. При  

царевицата FOB цената е 196 US$/т.  

• USDA коригира надолу прогнозата и за  световния  

добив при пролетници  – царевица (1,16 млрд.т. от 

1,17 млрд.т месец  по-рано) и  слънчоглед (54 млн.т 

от 56 млн .т.), но  увеличава  оценките си  за  

пшеницата  до  770 млн.т, което  все  още не се  усеща  

на пазарите. 

Зърнени и маслодайни култури  

Международна търговия (FOB цени) 

07.2020 08.2020 

% изменение  

годишна база  

Пшеница , евро/тон 
(Мексикански  залив) 

172,86 167,76 -3% 

Ечемик, евро/тон 
(На място Минеаполис)  70,03 67,96 -44% 

Царевица, евро/тон 
(Мексикански  залив) 

132,90 121,50 -17% 

Слънчогледово олио, 
евро/тон 

(Мексикански  залив) 
724,80 727,10 +4% 

*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) 

06.2020 07.2020 08.2020 09.2020* 10.2020* 

Хлебна 
пшеница  337,83 338,36 330,53 330 325 

Фуражна 
пшеница 

311,70 303,15 312,93 315 310 

Ечемик 286,26 283,60 284,70 285 280 

Царевица 292,57 293,37 289,46 285 280 

Слънчо-
глед** 643,50 656,40 656,40 630 610 

Прогнозиран добив  на хектар от царевица в ЕС за реколта 2020/21 

г от JRC-Mars към ЕК 

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

Институт по аграрна икономика, София 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
http://www.indexmundi.com/commodities/
http://www.indexmundi.com/commodities/


Бюлетин 9 / септември 2020 

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. 

Производството на домати  от оранжерийни площи  

през 2020 г. ще остане на  равнищата  от 53 хил.т., с  

9% над добитите през 2019 г.. 

• През 2019 г. вносът на домати  възлиза на  83,7 

хил.т., а по прогнози на  САРА за 2020 г. ще е  в 

рамките 81-85 хил.т. Средната  консумация на  

домати в страната ще  е около 32 кг/човек от 

населението, докато в ЕС е около 38 кг/човек. 

• 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. Това производство ще е  с около  

10%  под миналогодишното, което се обяснява с  по-

малкото култивирани площи. 

• 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. Консумацията на  краставици  на  човек от 

населението в България ще възлиза на около 14 кг., 

докато в ЕС е около 6 кг. 

• Текущите оценки  за производството на пипер е той  

да достигне количества от 59 хил.т. Това  

производство ще е  с  около  8% под постигнатото  

през предходната година. 

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

хил.т. През 2020 г. се  очаква  вносът да  бъде  в 

рамките на 28-30 хил.т. Средната консумация на  

човек от населението  се предвижда да  е  около  12 

кг., докато общото потребление на  червени и  зелени  

чушки в ЕС е 7 кг. 

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  

причина е силният ценови  натиск от страна  на  

Мароко и Турция. Цените на доматите остават 

сравнително ниски, под тези от последните 5 

години, което се дължи и на евтиния внос и по-

слабото търсене в годината на КОВИД-19.  

• По информация на  International Trade Center 

преобладаваща  част от търговията  на  домати  

пипер и краставици в ЕС е от вътрешнообщностни  

доставки . През 2019 г. при пипера, вносът достига  

2,3 млрд US$, от които 2 м лрд US$ е вътрешната  

търговия между страните членки. 

• Най-висок дял на  внос от трети  страни има при  

доматите, който за 2019 г. достига  900 млн . US$. 

Вътрешната  търговия  на домати  в Съюза за  същата  

година  възлиза на  3,2 млрд. US$. Прави  

впечатление, че извънобщностните доставки  

растат  плавно през последните години. 

• Вносът от трети страни при краставиците за 2019 

г. в ЕС е  около 65 млн. US$, което е  едва 5% от 

търговия и се запазва  без промяна в последните  

години.   

Зеленчукопроизводство 

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС 

* - прогнозни данни 

Изкупни цени, лв./тон 

  06.2020 07.2020* 08.2020* 09.2020* 10.2020* 

Домати  0,77 0,70 0,65 0,60 0,65 

Краставици 0,77 0,80 0,80 0,90 1,00 

Пипер  0,68 0,65 0,65 0,55 0,60 

Цени на дребно лв./кг. 

  06.2020 07.2020 08.2020 09.2020* 

Домати 2,50 2,12 1,99 2,04 

Краставици 2,40 1,71 1,87 2,22 

Чушки (зелени) 3,20 2,53 1,78 2,00 

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)  

Цени на едро, лв./кг. 
  06.2020 07.2020 08.2020 09.2020* 

Домати  - оранжерийни 2,21 1,54 1,65 1,55 

Домати - внос 1,78 1,36 1,38 1,50 

Краставици - 
оранжерийни 1,64 1,11 1,37 1,05 

Краставици - внос 1,47 1,15 1,28 1,10 

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)  

* - прогнозни данни 

Източник: НСИ 

* - прогнозни данни без включен ДДС 

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 от м.юли, те вече са под средните . 

По данни на DG Agri през м.август, те са 0,68 евро/кг (-

11% под 5 годишните средни), а за м.септември се  

прогнозират на  0,70 евро/кг. Цените на  доматите в Турция  

в последните месеци вървят надолу и цените на едро на  

домати за прясна консумация през м.септември са 0,48 

US$/кг, а за  консервиране 0,1 US$ /кг, което е с 20-30% 

под миналогодишните цени.  

• През м.септември цените на сладкия пипер в ЕС забавят 

своето понижение и се стабилизират на нива от 1,00 

евро/кг, което е с 12% под нивата от миналата година . По  

данни  на  www.t ridge.com., цените  на  едро на сладкия  

пипер в Турция вече са около 0,56 US$/кг, докато в 

предишния месец са били  0,54 US$/кг. Тези цени остават 

относително високи отколкото през миналата година, 
когато предлагането от Турция е стигало 0,34 US$/кг. 

• Цените на  едро на  краставици  през м.септември  

продължават да се  покачват, като изкупните цени  на  

много от пазарите в ЕС са между 0,60-0,65 евро/кг. Тези  

цени са  по-високи  на годишна  база  и се  доближават до  

средните цени за месеца  за  последните  5 години. Очаква  

се цените да продължат да  се покачват, но ще остават 

близки и под тези за последните 5 години. 

Институт по аграрна икономика, София 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
https://www.trademap.org/
http://www.tridge.com/
http://www.tridge.com/
http://www.tridge.com/
http://www.tridge.com/
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 

06.2020 07.2020 08.2020 09.2020* 10.2020* 

България  60,71 60,63 60,63 60,00 61,00 

ЕС (13) 59.70 64.27 64.9 

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

07.2020 08.2020 09.2020 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  

ЕС (28) 408.8 414.6 418.5 +1.0 -3.6 

Цена на масло, лв/100 кг 

07.2020 08.2020 09.2020 ∆%m-1 ∆%y-1 

България 1544.0 1560.0 1528.0 -2.0 -6.4 

ЕС (28) 

 

657.2 665.0 684.5 +2.9 -3.8 

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

07.2020 08.2020 09.2020 ∆%m-1 ∆%y-1 

България  

 

1098.0 1087.0 1042.0 -4.1 -2.3 

ЕС (28) 

 

600.4 578.9 582.8 +0.7 +1.0 

Актуална информация 

• Предприети са стъпки за разширяване  

дефиницията  на  млечен  имитиращ  продукт, 
посредством определяне на съдържанието на  

сухо вещество и мазнини в саламурените  

сирена, което ще помогне за стимулиране  

използването на сурово мляко при преработката. 

Насоки на политиката и тенденции в търговията  

• Министрите на земеделието от страните от Вишеградската  

четворка и България са подписали декларация за обща  

позиция по новата  ОСП. В нея се настоява за продължаване  

на Националната преходна помощ с нова референтна година  

– 2018 г.. Относно обвързаната  подкрепа се предлага  

стойността ѝ да се запази  на сегашното ниво или  да се  

увеличи. Подкрепя  се  и  предложението на Германското  

председателство за гъвкавост на еко-схемите, така че да има  

минимален риск от загуба на средства. Ще бъде предложено  

за малките стопанства, максималният задължителен процент 

за екологично насочени площи да бъде 5%, както и да има  

възможност да се изключват фермите до 10 хектара  

обработваема земя. 

• Европейската  млечна  асоциация  (EDA) реагира негативно на  

доклад на  Грийнпийс , в който  се твърди, че емисиите от 

животновъдството в ЕС увреждат климата   повече отколкото  

общите емисии  на всички  автомобили в ЕС и  са сравними  

със сумарните емисии  на  Полша, Чехия, Словакия  и  

Унгария. Препоръчва се, политиците  да  признаят значението  

на емисиите и  да  се ангажират с  трайно намаляване  на  

производството и консумацията на месо и млечни продукти.  

 

Развитие  на производството и търговията в  

България 

• Предвижданията на CAPA са  изкупните цени на  

кравето мляко да останат на равнищата около 

0,61 лв. /кг в следващите  месеци, поради  

намаление на произвежданото м ляко. 

Изкупните  цени  на м лякото в България  са с     

по-слабо намаление в сравнение със  страните  от  

Прибалтика, където в последните  три  месеца 

цените са под 55 лв./100кг.   

• Фермери в Източна България са започнали да  

използват приготвен за  зимата фураж, за да  

изхранват кравите  си, поради продължаващото 

засушаване и липса на паша. Това увеличава  

себестойността на  продукцията  и поставя  

фермите в ситуация да  са  принудени да  купуват 

през зимата  фураж на по-високи  цени, което се  

очаква да доведе  до  допълнително намаляване  

на поголовието, в по-голяма степен при  

направлението за месо.  

Развитие на млечната верига в света 

• За периода януари-юли 2020 изкупеното краве  

мляко в ЕС с увеличава с 2%, сравнено със 

същия период на предходната година. Това  

увеличава предлагането в условията на  слабо 

понижение в търсенето, което задържа 

възможностите за повишение на цените. 

• Цената на Спот пазара Лоди в Италия  е 0,35 

евро/л мляко, слабо повишение спрямо 

предходния  месец и  под стойността  за  

последните  три години, като цените в 

следващите месеци, е много по-вероятно да се  

понижат, отколкото да се повишат.  

• Увеличението  на изкупеното мляко води  до 

ръст при производството на всички млечни  

продукти  през първите седем месеца, като най-

висок е той при пълномасленото сухо мляко 

(+4,7%), млякото за  пиене  (+3,7%), сирената  

(+2,0%) и  сухото обезмаслено  мляко (+1,9%) и  

маслото (1,6%).  

• Цените на млечните  продукти  в Съюза  през 

септември отбелязват повишение – за маслото 

(+2,9%), сухото обезмаслено  мляко  (+1%), 

сирене Чедър (+0,7%), намаление се наблюдава  

при пълномасленото сухо мляко (-0,6%). 

• Продължаващото поскъпване на еврото спрямо 

щатския долар, се очаква да има негативно 

влияние върху експорта на млечни продукти от 

ЕС, поради силната конкуренция на  

международните пазари. 

• За първите  седем месеца  вносът в Китай  

отбелязва най-голям ръст при маслото и  

млечните мазнини (40%) и уроватката (32%). 
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Цени, лв./тон кланично тегло 

06.2020 07.2020 08.2020 09.2020* 10.2020* 

Говеждо и телешко 
месо 

4995 4283 4264 4500 4300 

Свинско месо 3658 3775 3775 3700 3650 

Пилешко месо 2754 2816 2699 2750 2750 

Агнешко месо 12750 12732 12752 - - 

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  

• След като два поредни месеца – юли и август, 
цените  на  едро на  говеждото и телешкото  месо 

поддържаха почти еднакво ниво, през идните  два  

месеца се прогнозира известно покачване до  

равнище около 4600 лв./тон кланично тегло. Заради  

сушата в голяма част на Източна България се  

очаква по-голямо съкращаване на животните  

отколкото обичайно, което  ще се  отрази  на  

наблюдаваното в последната година  повишение на  

цените. 

• Цените на тон кланично тегло на свинското месо 

продължават да  се движат под нивата от 2019 г., 

като тази тенденция се очаква да продължи и през 

м.септември и октомври. Движението на  

българските  цени  отразява в голяма степен това  на  

европейските, които отбелязаха понижение  с 4% 

спрямо равнището  от м.август. Прогнозира  се  

цените  на едро в България  да спаднат до около 3,65-

3,70 лв./кг кланично тегло, което е  с 2% под 

средното за периода 2017-2019 г. 

• До средата на 2020 г. в кланиците е произведено  

30,3 хил. тона свинско месо, което е с 23,7% по–
малко от произведеното количество  за същия  

период на  2019 г. Намалението се дължи  на  

последващите ефекти от АЧС, довели  до по -малко  

продуктивни животни. 

• Прогнозните оценки са за цени на едро на 

пилешкото месо около 2,75 лв./кг кланично тегло  

през м.септември  и октомври, което  е съответно с  

8% и с 4% под равнището на 2019 г. и с 8%  и с 3% 

под средното  за  последните  три години. 

Понижението при цените на свинското  месо ще  

задържа растежа на цените на пилешкото. 

• Произведеното  общо количество бяло  месо в 

кланиците през  първите  шест месеца на  2020 г. 

отбелязва увеличение  с 3% спрямо същия  период на  

миналата  година, което  се  дължи  на  по-големия  

обем на месото от патици (+22%) и на месото от 

други птици и зайци (+4%). 

Пазарна информация. Световно производство и търговия 

• През м.август стойността на индекса  на  световните  цени  

на месото на  FAO, се  задържа, но е  с 9% под равнището 

от предходната  година. Увеличение се наблюдава  

единствено при цените на свинското месо, в резултат на  

увеличения внос в Китай при  намалени  световни  

доставки. 

• Експертите  на Рабобанк предвиждат увеличение на  

световното производство на пилешко месо с 0,8% през 

2020 г. спрямо предходната година. Търсенето на 

пилешко месо ще нарасне слабо, най-много на пазарите с  

ограничено предлагане на свинско месо, поради АЧС.  

• Според  експертните оценки на USDA произведеното 

количество свинско месо в ЕС може да  достигне  24 м лн.т. 

до края на  годината, което надвишава равнището на  

производство през 2019 г., но е  под нивото от 2018 г. 

Растежът на производството се  поддържа от увеличения  

износ за Китай, който достига 1,34 м лн.т. през първата  

половина на 2020 г. Поради  очакванията за свиване на  

китайското търсене и поскъпване на еврото може да се 

очаква, че износът ще намалява, което ще постави   

европейските цени под натиск. 

Важни събития през м.септември, 2020 г. 

• Китай  въведе  забрана  за внос на свинско месо от 

Германия, поради потвърдени  случаи на  АЧС сред 

диви  животни в страната . Опасенията са, че това  

допълнително ще рефлектира при  низходящия  

тренд на  цените  в ЕС. Продължителността  на  

периода на  действие  на  забраната  ще  се  отрази  

върху възможностите за развитие на  

производството в Общността  до края на 2020 г. и  

в началото на 2021 г.  

• От всички видове меса, консумацията на пилешко 

месо в ЕС е най-слабо повлияна  от последиците  от 

кризата  с  COVID-19. Прогнозата на  USDA e за  

възстановяване  на растежа на  потреблението през 

2021 г., подкрепена от продължаващите  

тенденции  на  ориентацията  на  потребителското 

търсене към пилешкото  месо, като  по-

здравословен и диетичен продукт, особено силно 

изразени в Германия, Франция и Полша. 

 

Верига на стойността при месото в глобален план, млрд  USD  

Източник:https://www.atkearney.fr/retail/article/?/a/how-will-cultured-meat-

and-meat-alternatives-disrupt-the-agricultural-and-food-industry 


