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Моментно състояние в развитието на сектора в 
България

• Средносрочните предвиждания на САРА до 2025

г. за 5 основни зърнени и маслодайни култури в

България показват стабилни перспективи. След

2015 г. настъпи известно намаление на общите

площи, които почти бяха достигнали 3 млн.ха. В

момента те са около 2,8 млн.ха и се очаква да

бъдат около и над тези нива, но ще зависят все

повече от въздействието на Зелената сделка на ЕС.

• Увеличение на площите се очаква да има при

царевицата, която да съставлява между 500-600

хил.ха. (450 хил.ха в последните години) и при

пшеницата до 1,25 млн.ха (1,2 млн.ха настоящем).

• Предвижданията на САРА за царевицата за

периода 2021-2025 г. 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.,

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)

07.2020 08.2020 09.2020 10.2020* 11.2020*

Хлебна 

пшеница 
338,36 330,53 330,53 330 330

Фуражна 

пшеница
303,15 312,93 307,06 310 310

Ечемик 283,60 284,70 281,64 280 280

Царевица 293,37 289,46 301,20 290 285

Слънчо-

глед**
656,40 624,75 692,50 710 690

Износните обеми се изчисляват на над 2,3 млн.т.,

което е с около 4% надолу на годишна база.

• Оценките за производство на слънчоглед между

2021-2025 г. са за равнища от 1,7 млн.т., което е с

17% по-малко съпоставено с равнищата от

последните 5 години. Износът на маслодаен

слънчоглед се прогнозира на нива от 400 хил.т.

• Добивите ще продължат да нарастват. Средните

добиви се оценяват да бъдат с 8% по-високи в

периода 2021-2025 г. отколкото за 2016-2020 г.

Това увеличение ще доведе до ръст в

производството, което средно периода 2021-2025 г

при пшеницата ще е 6 млн.т., докато при

царевицата се оценява на 3,8 млн.т.

• Средните изкупни цени в средносрочна

перспектива ще бъдат по-високи от тези в периода

2016-2020 г. Причините се отдават на растящото

световно потребление, растящите производствени

разходи и макроикономическата глобална

финансова политика.

Очаквания за развитието на производството и 

търговията със зърнени и маслодайни

• FOB цените от Украйна към края на м.октомври са:

Международна търговия (FOB цени)

08.2020 09.2020
% изменение

годишна база 

Пшеница , евро/тон

(Мексикански  залив)
167,76 168,33 +7%

Ечемик, евро/тон

(На място Минеаполис) 
67,96 68,19 -34%

Царевица, евро/тон

(Мексикански  залив)
121,50 140,94 -7%

Слънчогледово олио, 

евро/тон

(Мексикански  залив)
727,10 755,03 +7%

- Липсва информация

Източник: ЕК

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

Засегнати площи от неблагоприятни природни условия в периода 

01.09.2020 – 20.10.2020 от JRC-Mars към ЕК

• FOB цените от Украйна към края на м.октомври са:

хлебна пшеница - 255 US$/т, ечемика - 205 US$/т,

фуражна пшеница - 245 US$/т. При царевицата

FOB цената е 225 US$/т. На годишна база, тези

цени са с 25% нагоре. Причините са в

несигурността около КОВИД-19 и състоянието на

търговията в следващите месеци, силното търсене

от основните страни вносителки, дългите позиции

на инвестиционните фондове на борсите,

неяснотите около реколтата в Южното полукълбо,

високата парична ликвидност и обезценката на US

долара към еврото.

• Цените на палмовото масло, FOB Индонезия в

последните 4-5 месеца нарастват осезаемо и на

годишна база бележат ръст от 45%. В края на

м.октомври, те са 790 USD/т., на фона на рекордно

очаквано производство от 75 млн.т.

• Световното производство на слънчоглед по данни

на USDA може да намалее до 51,5 млн.т, докато

през 2019/20 г. стигна 55 млн.т. и частично

обяснява ценовия бум. Източник: EC Joint Research Centre, MARS Bulletin, October, 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. Производството от

оранжерийни площи ще остане на равнищата от 53

хил.т., с 9% над добитите през 2019 г..

• По оперативни данни на МЗХГ, производството на

домати от открити площи към края на м.октомври е

с 26% под миналогодишното, което означава, че

това производство ще бъде между 70-90 хил.т., а

общото производство ще е между 123-148 хил.т.

• По оперативна информация на МЗХГ до края на

м.октомври са произведени 10,8 хил.т краставици и

корнишони на открито и 43,6 хил.т на оранжерийни

площи. Текущите прогнози за производството на

краставици на САРА през 2020 г., е за количества

около 74 хил.т. Диапазона за производство при

различни сценарии е между 65-75 хил.т.

Зеленчукопроизводство

Изкупни цени, лв./тон

07.2020* 08.2020* 09.2020* 10.2020* 11.2020*

Домати 0,70 0,65 0,65 0,80 0,85

Краставици 0,80 0,80 0,80 1,00 1,10

Пипер 0,65 0,65 0,65 0,70 0,80

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Цени на едро, лв./кг.

07.2020 08.2020 09.2020 10.2020*

Домати  - оранжерийни 1,54 1,65 1,79 2,38

Домати - внос 1,36 1,38 1,28 1,68

Краставици -

Източник: НСИ

* - прогнозни данни без включен ДДС

различни сценарии е между 65-75 хил.т.

• По оперативни наблюдения на МЗХГ,

производството на пипер до края на м.октомври, е

за 43,3 хил.т, което е с 1,2% нагоре на годишна база.

Текущите оценки на САРА за производството на

пипер, е то да бъде в рамките на 54-62 хил.т. Това

производство може да се окаже с около 8% под

постигнатото през предходната година.

• През м.октомври, цените на едро и дребно на

основните зеленчуци се повишават с около 30%, за

месец при доматите и краставиците. Тези цени са

по-високи от същите по това време на годината.

Тогава те са били при оранжерийните домати – 2,05

лв/кг и 1,28 лв/кг за краставиците. Причините са в

по-ниското предлагане и неизвестностите около

производството сред основните вносителки на тези

зеленчуци на българския пазар.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Разпространението на вируса ToBRFV, който

засяга доматите създава все повече проблеми на

производителите в Европа, което вещае по-ниско

производство през зимните месеци и оттам по-

високи цени, подобно на тези от миналата година.

ДКСБТ- Седмичен бюлетин на цените с включен ДДС

* - прогнозни данни

Цени на дребно лв./кг.

07.2020 08.2020 09.2020 10.2020*

Домати 2,12 1,99 2,04 2,33

Краставици 1,71 1,87 2,22 2,44

Чушки (зелени) 3,20 2,53

Краставици -

оранжерийни 1,11 1,37 1,41 2,00

Краставици - внос 1,15 1,28 1,24 1,60

Източник:САПИ (седмичен информационен бюлетин)

* - прогнозни данни

Пазарна и маркетинг информация

• От началото на годината, цените на едро на домати в ЕС

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

От началото на лятото те са надолу с между 5-10%.

Причините са в евтиния внос от Мароко и Турция, който

основно засегна втория най-голям производител -високи цени, подобно на тези от миналата година.

• Силната конкуренция при зеленчуците и по

специално при доматите от Мароко върху

испанския пазар се дължи до известна степен и на

испанския бизнес, който създава изнесен

производствени капацитет в тази страна и изнася

оттам, както за Испания, така и за други страни.

• По информация на International Trade Center,

международната търговия с домати, пипер и

краставици през 2019 г. възлиза на 17,3 млрд. US$.

Доматите са най-търгувания зеленчук, като за 2019

г. търговският световен износ възлиза на 9,5 млрд.

US$. На второ място се нарежда пипера, където

търговията за 2019 г. достига 5,7 млрд US$.

• Мексико, Испания и Холандия имат между 45-55%

дял в общия световен износ. ЕС е нетен вносител

на зеленчуци, а извънобщностните доставки растат

плавно през последните години, но все още

представляват малка част от цялата търговия на

страните членки със зеленчуци.

основно засегна втория най-голям производител -

Испания. По данни на DG Agri през м.септември, те са

0,84 евро/кг (-10% под 5 годишните средни), а за

м.октомври се прогнозират на 0,91 евро/кг (-2%). Цените

в следващите месеци ще се повишат, под давление на

общото нарастване на селскостопанските цени.

• През м.октомври цените на сладкия пипер в ЕС спират

своя низходящ тренд. Цените на едро в Испания са около

1,05 евро/кг, което е съпоставимо с цените за същия

период на миналата година. Цените на едро на сладкия

пипер в Турция вече са около 0,60 US$/кг, докато в

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

остават по-високи отколкото през миналата година,

когато предлагането от Турция е било на 0,35 US$/кг.

• Цените на едро на краставици през м.октомври се движат

разнопосочно, като се повишават чувствително на

месечна база в Полша с около 30% до 1,04 евро/кг и

спадат по данни на www.tridge.com. с 8% в Испания до

0,80 евро/кг. Цените в Турция остават по-ниски отколкото

по това време на миналата година – 0,23 US$/кг.

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

07.2020 08.2020 09.2020 10.2020* 11.2020*

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

ЕС (13) 64.27 64.27 64.27

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

08.2020 09.2020 10.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 

ЕС (28) 414.64 414.64 414.64 +1.4 -34.2

Развитие на производството и търговията в

България

• Предвижданията на CAPA са изкупните цени на

кравето мляко да започнат да се повишават

слабо през следващите месеци до около 0,61

лв/кг. Цените на фуражите бележат сериозно

увеличение, което няма да позволи спад в

цените на млякото, докато намаленото глобално

търсене на млечни продукти в резултат на

КОВИД-19 ще работи срещу повишение на

световните цени.

• За периода м.януари-август преработвателите

са изкупили с 5,6% (24,5 т) повече мляко. Има

намаление при производството на пакетирани

млека (-0,4%), заквасени млека (-2,5%), масло (-

13,6%), увеличава се производството на краве

сирене (+13%), и имитиращи сирена (+ 11%).

Развитие на млечната верига в света

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

08.2020 09.2020 10.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1560.0 1560.0 1560.0 +1.0 -13.7

ЕС (28) 665.0 665.0 665.0 +1.2 +5.3

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

08.2020 09.2020 10.2020 ∆%m-1 ∆%y-1

България 1087.0 1087.0 1087.0 -1.0 +2.9

ЕС (28) 578.9 578.9 578.9 -3.6 -1.3

Насоки на политиката и тенденции в търговията

• Според Института за изследване на храните и аграрната

Развитие на млечната верига в света

• За м.август увеличението на изкупеното мляко

в ЕС е +0,5% (66 000 т.). За периода м.януари-

август изкупеното краве мляко е с 2% повече

от предходната година.

• Цената на Спот пазара Лоди в Италия е 0,36

евро/л, което представлява леко покачване на

месечна база и е под стойността за последните

три години. Притесненията за този пазар са от

частичните затваряния на икономиките в някои

от страните на ЕС.

• За периода м.януари-август износът на ЕС

измерен в млечен еквивалент е със 7% повече в

сравнение с 2019 г. Водещи са маслото (+42%),

млечните мазнини (+31%), пълномаслено сухо

мляко (+14%), суроватка (+14%), сирена (+9%).

Има спад при износа на обезмаслено сухо

мляко (-14%) и кондензирани млека (-3%).

• Сравнение на цените на търгувани борсови

продукти между ЕС, САЩ и Океания показва,

че само при цената на сирене “Чедър”, ЕС има

ценово предимство, като причина за това е

обезценката на US долара спрямо еврото в

последните месеци.

Институт по аграрна икономика, София

Актуална информация

• На VII международен научен форум „Земеделие

и снабдяване с храни: пазари и аграрни

политики“ в частта за млечния сектор, бе

констатирано, че след приемането на България в

ЕС се наблюдава намаление на пазарния дял за

млечния сектор поради намаление на

произвежданата продукция. По отношение на

добавената стойност резултатите са над

средните за света, изнасяните от страната

млечни продукти са с по-висока стойност от

търгуваните на световния пазар. Изменението

на конкурентоспособността на млечния сектор в

България до голяма степен съвпада с индекса на

конкурентоспособност при говеждото месо.

• Според Института за изследване на храните и аграрната

политика (FAPRI-MU) - цените на млечните продукти с

изключение на сухото мляко се очаква да се повишават.

Повишаване на търсенето в света е водещият фактор.

Въпросът е дали тази тенденция ще се пренесе и при

изкупните цени на млякото.

• Подготвяното от две години споразумение за свободна

търговия между САЩ и Индия е блокирано от политически

силните организации представляващи млечните ферми, с

мотива, че е заплашено препитанието на над 100 милиона

души. Над 70% от фермите в Индия са малки (и много от тях

управлявани от жени) притежаващи по няколко крави и

получаващи около две трети от годишния си доход от

фермите. Загубата на препитание би довела до миграция към

и без това пренаселените градски центрове. Съществуват и

страхове, че вносът ще доведе до повишаване на стандартите

и ще затрудни достъпа на фермерите до пазара.

• Големи страни производителки на млечни продукти – САЩ,

ЕС, Великобритания, Нова Зеландия и Австралия

разглеждат Индия, като обещаващ пазар за млечни продукти

с 300-350 милиона души принадлежащи към средната класа.

последните месеци.

• Производството на мляко в САЩ за периода м.

януари-август нараства с 1,8%. За август

изкупните цени намаляват от 0,53 до 0,41 US

долара за килограм на годишна база.



Бюлетин 10/ октомври 2020

Цени, лв./тон кланично тегло

07.2020 08.2020 09.2020 10.2020* 11.2020*

Говеждо и телешко 

месо
4283 4264 4264 4100 3900

Свинско месо 3775 3775 3794 3700 3600

Пилешко месо 2816 2699 2699 2750 2750

Агнешко месо 12732 12752 12772 - -

Месо

Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

*Прогнозни цени

- Липсва информация

Източник: ЕК

Производство и търговия на месо в България

• Въпреки намаленото производство на свинско месо

в страната (-27% на годишна база за периода

м.януари-юли), през следващите два месеца се

очаква задържане и дори слабо намаление на

цените на едро. Поради високата пазарна

интегрираност, българските цени реагират на

динамиката на европейските, които се понижават от

м.юни насам.

• Очакванията са през следващите два месеца цените

на говеждото и телешкото месо да продължат да се

задържат по-ниски от постигнатите през 2019 г.,

като се прогнозира известен спад до 3,90 лв./кг

кланично тегло, обусловен от сезонното, по-високо

предлагане.

• Проучвания на САРА показват, че търсенето на

говеждо месо, което е сравнително скъп продукт

спрямо доходите на населението, е по-силно

еластично спрямо ценовите изменения, отколкотоеластично спрямо ценовите изменения, отколкото

спрямо промяната в доходите. Поради тази

причина, и предвид последиците от COVID кризата,

очакванията са за задържане и дори слабо

намаление на вътрешното потребление.

• През следващите два месеца не се предвиждат

сериозни отклонения от постигнатите нива при

цените на пилешкото месо, като те ще продължат да

се движат под установените равнища за същия

период на 2019 г., следвайки динамиката на

европейските цени.

• Изследване на САРА показва, че ценовите промени

влияят най-осезаемо върху промени в търсенето на

свинско и пилешко месо. Двата вида месо заемат

най-голям дял в националната диета и ефектът на

заместването между тях е най-силен. Очакваното

поевтиняване на световните цени на свинското

месо, което ще въздейства и върху българските, ще

допринесе за повишаване на вътрешното

потребление, като се предвижда да продължи да

нараства. Едновременно с това ще расте и

потреблението на пилешко месо, но с по-умерен

темп.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• Общата тенденция на спад, наблюдавана при индекса на

световните цени на месото на FAO, продължава и през

м.септември. Намалението спрямо м.август е с 1% и с 9%

на годишна база. Понижението при цените на свинското

месо е с 4%, повлияно частично от забраната за внос на

месо от Германия, въведена в Китай, която създава

натиск върху европейските цени, което ще се отрази

особено през следващите месеци.

• Очакваното намаление на производството на говеждо и

телешко месо в ЕС до края на 2020 г. е с 1,4% на годишна

база, съгласно краткосрочната прогноза на ЕК. Спад се

очаква и при производството на свинско и овче и козе

месо, съответно с 0,5% и с 3%. Единствено при

пилешкото месо се прогнозира слаб растеж с 1%, като

този темп вероятно ще се запази и през 2021 г.

• Според актуализираната прогноза на USDA, вносът на

свинско месо в Китай през 2021 г. ще намалее с около 6%

до 4,5 млн. тона. Прогнозата се обуславя от очакваното

нарастване на вътрешно производство, свързано със

сравнително бързото възстановяване на стадата след АЧС

към ценовите изменения пазари.

Eкологично въздействие между конвенционално и ин-

Институт по аграрна икономика, София

• Доходната еластичност е по-силна при агнешкото

месо, като хранителен продукт, който се употребява

предимно при специални поводи. Прогнозира се

консумацията на овче и агнешко месо да достигне

1,5 кг на глава от населението към 2022 г.

Важни събития през м.октомври, 2020 г.

• Според данните, обсъдени на 14-то заседание на

Икономическия съвет на Обсерваторията на

пазара на месо към ЕК, блокирането на сектора на

хранителните услуги в началото на годината се е

отразило негативно най-вече върху скъпите меса и

разфасовки, като говеждото. Вероятно пазарът на

говеждо и телешко месо в ЕС ще остане под

натиск за продължителен период от време, поради

въвеждането на ограничителни мерки, свързани с

втората вълна на разпространение на COVID-19 в

Европа, икономическите последици от

пандемията, стратегията “От фермата до

трапезата” на ЕС и Брекзит.

Eкологично въздействие между конвенционално и ин-

витро добито месо

Източник: http://blogs.brighton.ac.uk/te714rec/2016/05/14/infographics/


